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الشامل*

الفلبني
إضافة

آراء الدول ة ةةة موض ة ةةو االس ة ةةتعراض أ االس ة ةةت تا ا و و التو ة ة ة ا
وردودها
والتزاماُتها الطوع ة
ه

__________

*

مل حُترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.
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رد الفلبةةني عل ة التو ة ا الصةةادرة ع ة جملةةس حقةةوق اإلنسةةان التةةا
لألمم املتحدة أ اجلولة الثالثة مة االسةتعراض الةدوري الشةامل للفلبةني
أ  ٨اير مايو 2017
 -١تقدم حكومة مجهورية الفلبني (احلكومة) ما اختذته من إجراءات هنائية بشأن التوصيات
املنبثقة ةةة عة ةةن اجلولة ةةة الثالثة ةةة مة ةةن ااسة ةةتلراب الة ةةدور الشة ةةامل للفلبة ةةني ال ة ة ج ة ةرت يف  8أاير/
م ةةايو  .٢٠١٧وتؤك ةةد احلكوم ةةة أن مش ةةاركتها الكامل ةةة يف عملي ةةة ااس ةةتلراب ال ةةدور الش ةةامل
تلك ةةغ ر ب ةةة البل ةةد يف زايدة تل ي ة ه ةةذه اللملي ةةة بوص ةةفها آلي ةةة للرص ةةد وااس ةةتلراب ق ةةادرة عل ة
ااستجابة من أجل دعم حقوق اإلنسان.
 -٢وقةةد استلرضة احلكومةةة بلنايةةة التوصةةيات ونظةةرت يف اإلسةةهامات املقدمةةة مةةن تلة
أصحاب املصلحة ،مبن فيهم ممثلون عن فرعي الدولة التنفيذ ( ،)١والتشريلي ،أ جملغ الشيوخ
وجملغ النواب ،وعن احملكمة اللليةا .وتولة اللجنةة الرةسةية حلقةوق اإلنسةان ،نلتلةاون مة وزارة
اخلارجيةةة ،قيةةادة املشةةاورات وتنسةةيت إجةراءات الدولةة بشةةأن التوصةةيات .وبحةذل جهةةود مةةن أجةةل
ضمان اختاذ إجراءات الدولة وفقا للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة.
 -3ومن بني التوصيات البالغ عةددها  ٢5٧توصةية الة تلقتهةا احلكومةة ،حظةي مةا جمموعةه ١٠3
توصةةيات نلقبةةول والتأييةةد التةةام ،ألن هةةذه التوصةةيات تضةةمن بصةةورة واضةةحة تق ةديرا واحرتامةةا
عل النحو الواجب للدولة ألهنا نفذهتا أو للجهود احلالية ال تبذهلا الدولة من أجل تنفيذها.
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وأححيط علما مبا جمموعه  ١54توصية.

إبمكان احلكومة أن تدعم نألساس  ٩٩توصية إضافية ،لكن ا ميكةن للدولةة
(أ)
ضةةمان إمثارهةةا أو التلهةةد بةةه ألن نتةةائا اللمليةةات املةلوبةةة لتنفيةةذها ارج ةة عةةن سةةيةرة أ فةةر
مبفةةرده مةةن فةةرو احلكومةةة .وينةبةةت ذل ة ُتديةةدا عل ة التوصةةيات املتللقةةة نإلجةراءات التش ةريلية
الة ة تتةل ةةب عملي ةةات تش ةةاورية مة ة أص ةةحاب املص ةةلحة .ومة ة ذلة ة  ،س ةةو تس ةةل احلكومة ةة
إىل تنفيةةذ التوصةةيات املةةذكورة أع ة ه وفقةةا لظروفهةةا الوينيةةة والثقافيةةة والتارخييةةة ،وعل ة الةةر م م ةن
القيود املوجودة.
وعة وة علة ذلة  ،فمةةن بةةني التوصةةيات البالغةةة عةةددها  ٩٩توصةةية املشةةار إليهةةا هنةةا
تلة الة تبةةدو أهنةةا ع
تلمةةق ،عةةن قصةةد أو عةةن ةةد قصةةد ،إىل أن الدولةةة مل تتخةةذ أ إجةراء علة
اإلي ة ق بشةةأن الش ةوا ل ال ة أث ةدت عل ة ال ةر م مةةن أن الدولةةة قةةد أ ةةارت إليهةةا بقةةدر كبةةد يف
التقرير الويين وكةذل أثنةاء جلسةة التحةاور .ومةن ةأن القبةول الكامةل هلةذه التوصةيات أن يقلةل
من قيمة اجلهود اهلامة ال تبذهلا الدولة حاليا وال تلاجل نلفلل املسائل املثارة.
__________

()١
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ه ةةذه الوك ةةاات ه ةةي كم ةةا يل ةةي وزارة اخلارجي ةةة ،ووزارة الل ةةدل ،ووزارة الدا لي ةةة واحلك ةةم احملل ةةي ،ووزارة الرعاي ةةة
ااجتماعيةةة والتنميةةة ،ووزارة الصةةحة ،ووزارة اللمةةل واللمالةةة ،ووزارة التللةةيم ،واهليئةةة الوينيةةة للتنميةةة ااقتصةةادية،
واللجن ةةة الفلبيني ةةة امللني ةةة نملة ةرأة ،وهيئ ةةة التنمي ةةة الفلبيني ةةة ،واطل ةةغ ال ةةويين للش ةةلوب األص ةةلية ،واللجن ةةة الويني ةةة
ملكافحة الفقر ،ومكتب حقوق اإلنسان التاب للقوات املسلحة الفلبينية ،ومكتب ؤون حقةوق اإلنسةان التةاب
للشرية الوينية الفلبينية ،وجلنة تغد املناخ.
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(ب) ا ميكةةن للدولةةة أن تؤيةةد مةةا جمموعةةه  55توصةةية .ففةةي حةةني تواصةةل احلكومةةة
ااضة مبسؤولياهتا لدعم احرتام حقوق اإلنسان وتل ي ها ومحايتهةا ،ا ميكةن للدولةة أن توافةت
علة منةلقةةات هةةذه التوصةةيات وسةةياقاهتا .وقةةد كانة أ لبيةةة التوصةةيات فضفاضةةة و امضةةة بةةل
ومتناقضة ،و اصة يف سياق اللمليات الدميقرايية يف الفلبني .بيةد أن عةددا قلةي مةن التوصةيات
قد يستحت أن تنظر فيةه احلكومةة مسةتقب حسةب نتةائا اللمليةات الدا ليةة الة يتلةني إجراؤهةا
فيمةةا يتللةةت اةةذه التوصةةيات ،مبةةا يف ذلة اسةةتلراب ملاهةةدات أو اتفاقيةةات ةةددة والتشةةاور مة
أصحاب املصلحة املتلددين.
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وُتظ التوصيات التالية بتأييد احلكومة

نطاق االلتزاما الدول ة والتعاون م آل ا حقوق اإلنسان
التوصية .٢٠-١33



اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان
التوصةةيتان  ١٩-١33و ،٢١-١33والتوصةةيات مةةن  3٠-١33إىل ،3٢-١33
والتوص ة ة ة ة ةةيات م ة ة ة ة ةةن  34-١33إىل  ،4٢-١33والتوص ة ة ة ة ةةيات م ة ة ة ة ةةن 44-١33
إىل  ،48-١33والتوص ة ة ة ة ة ةةيات مة ة ة ة ة ة ةةن  5٠-١33إىل  ،56-١33والتوصة ة ة ة ة ة ةةيات
من  58-١33إىل  ،6٠-١33والتوصيتان  ،65-١33و.١٢5-١33



احلق أ الت م ة


التوصيات من  66-١33إىل  ،68-١33والتوصيات ،٢٠5-١33 ،٢٠4-١33
و.٢٠٧-١33

الب ئة


التوصيات من  6٩-١33إىل .٧3-١33

حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب


التوصية .٧5-١33

حق الفرد أ احل اة واحلرية واألمان عل شخصه


التوصية .٩٩-١33

إقامة العدل مبا أ ذلك مسألة اإلفال م العقاب وس ادة القانون


حظر مج

شكال الرق
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التوصيات  ،١34-١33 ،١3٢-١33و.٢3١-١33
التوصيات من  ١84-١33إىل  ١٩٧-١33والتوصية .٢٠٠-١33
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احلق أ اخلصو ة واحل اة األسرية


التوصية .٢٠١-١33

احلق أ العمل وأ ظروف عمل عادلة وموات ة


التوصية .٢٠3-١33

احلق أ الضمان اال تماعي


التوصيات  ،٢٢٧-١33 ،٢٠٩-١33و.٢4٩-١33

احلق أ مستوى مع شي الئق


التوص ة ة ة ة ة ةةيتان  ٢٠6-١33و ،٢٠8-١33والتوص ة ة ة ة ة ةةيات م ة ة ة ة ة ةةن ٢١٠-١33
إىل .٢١٢-١33

احلق أ الصحة


التوصيات من  ٢١3-١33إىل .٢١8-١33

احلق أ التعل م


التوصيات من  ٢١٩-١33إىل .٢٢5-١33

حقوق املر ة


التوصيتان  ١٢6-١33و.٢٢8-١33

حقوق الطفل


التوصة ة ة ةةيات مة ة ة ةةن  ٢33-١33إىل  ،٢3٧-١33والتوصة ة ة ةةيات ،٢4٠-١33
 ،٢4١-١33و.٢45-١33

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة


التوصيتان  ٢4٧-١33و.٢48-١33

حقوق املها ري وطاليب اللجوء واملشردي داخل ا


التوصيات  ٢5١-١33إىل .٢54-١33

حقوق األشخاص عدميي اجل س ة
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وُتيط احلكومة علما نلتوصيات التالية


4

التوصية .٢55-١33
التوص ةةيات مة ةةن  6-١33إىل  ،١٠-١33والتوصة ةةية  ،١8-١33والتوصة ةةيات
من  ٢٢-١33إىل  ،٢4-١33والتوصية ٢5-١33؛
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التوصةةيات مةةن  ٢6-١33إىل  ،٢٩-١33والتوصةةيات ،43-١33 ،33-١33
 ،١33-١33 ،١٢١-١33و١3٩-١33؛



التوصيات من  6١-١33إىل ،64-١33



التوصية ٧4-١33؛



التوصة ة ة ة ة ة ةةية  ،5٧-١33والتوصة ة ة ة ة ة ةةيات مة ة ة ة ة ة ةةن  ١٠٠-١33إىل ،١١٢-١33
والتوصة ة ةةيات مة ة ةةن  ١١4-١33إىل  ،١١٧-١33والتوصة ة ةةيات ،١٢٠-١33
،١3٧-١33 ،١٢8-١33 ،١٢٧-١33 ،١٢3-١33 ،١٢٢-١33
 ١5٢-١33 ،١4٩-١33 ،١45-١33 ،١44-١33و١58-١33؛



التوصةةية  ،١١3-١33والتوصةةيات ،١35-١33 ،١3١-١33 ،١3٠-١33
 ،١36-١33والتوصة ة ة ة ةةيات مة ة ة ة ةةن  ١4٠-١33إىل  ،١43-١33والتوصة ة ة ة ةةية
 ،١4٧-١33والتوصيات من  ١55-١33إىل ١5٧-١33؛



التوصيات من  ١٧٠-١33إىل ١8٢-١33؛



التوصيات  ١٩8-١33 ،١38-١33و١٩٩-١33؛



التوصية .٢٠٢-١33



التوصيات  ٢٢٩ -١33 ،٢٢6-١33 ،١83-١33و٢3٠-١33؛



التوصيات -١33 ،٢38-١33 ،١6١-١33 ،١5٩-١33 ،١٢٩-١33
 ،٢3٩والتوصيات من  ٢4٢-١33إىل ٢44-١33؛



التوصية ٢46-١33؛



التوصية ٢5٠-١33؛



التوصيتان  ٢56-١33و٢5٧-١33؛



التوص ة ة ة ة ة ةةيات م ة ة ة ة ة ةةن  ١-١33إىل  ،5-١33والتوص ة ة ة ة ة ةةيات م ة ة ة ة ة ةةن ١١-١33
إىل  ،١٧-١33والتوصيتان  4٩-١33و١١٩-١33؛



التوصيات من  ٧6-١33إىل  ،٩8-١33والتوصيات ،١٢4-١33 ،١١8-١33
 ،١48-١33 ،١46-١33والتوصيات من  ١5٠-١33إىل ١54-١33؛



والتوص ة ة ة ة ةةية  ،١6٠-١33والتوص ة ة ة ة ةةيات م ة ة ة ة ةةن  ١6٢-١33إىل ١6٩-١33
والتوصية ٢3٢-١33؛

 -٧وإن عمليةةة ااسةةتلراب الةةدور الشةةامل ،بوصةةفها آليةةة عامليةةة تسةةل إىل تل ي ة تقاسةةم
املمارسةةات اجليةةدة يف تنفيةةذ تلهةةدات والت امةةات الةةدول األعضةةاء يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان ،قةةد
جنح ة يف تشةةجي احلكومةةة عل ة مواصةةلة جهودهةةا اجلاريةةة مةةن أجةةل إعمةةال حقةةوق اإلنسةةان
للجمي ة  ،كمةةا جةةاء يف التقريةةر الةةويين .وتقة عةدر احلكومةةة توصةةيات الةةدول األعضةةاء ال ة تلكةةغ
التقةةدير وااح ةرتام لتنفيةةذ الدولةةة الت اماهتةةا يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان ،وال ة ا تسةةل إىل فةةرب
مليار ملني عل الدولة يف مساعيها للنهوب حبقوق اإلنسان.
GE.17-16431
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وقد ارتك ُتديد التوصيات ال أححيط اا علما عل الظرو الوينية للدولة.

يف جلسة التحةاور سةبت تنةاول التوصةيات الة تشةد إىل عمليةات القتةل ةار
(أ)
نةةةاق القضةةاء ال ة يحةدَّع أهنةةا ةمجةةة عةةن محلةةة اإلدارة ملكافحةةة املخةةدرات ةةد املشةةروعة ،عل ة
سةبيل املثةةال .وقةد أوضةةح الدولةة مبةةا فيةةه الكفايةة أن الوفيةةات ،الة وقلة أثنةاء تنفيةةذ احلملةةة،
ليسة بلمليةةات قتةةل ةةار نةةةاق القضةةاء .فهةةذه الوفيةةات هةةي إمةةا وفيةةات ةمجةةة عةةن عمليةةات
مشروعة إلنفاذ القانون أو وفيةات تتةلةب م يةدا مةن التحقيةت وفقةا لقواعةد اا ةتبا امللمةول اةا
لدى املكلفني إبنفاذ القانون يف البلد؛
(ب) ويف جلسةةة التحةةاور أيضةةا جةةرى تنةةاول التوصةةيات املتللقةةة إبعةةادة فةةرب عقوبةةة
اإلعدام و فض سن املسؤولية اجلنائية .وقد أوضح الدولة أبن هةذه الشةوا ل ختضة مل يةد مةن
املداوات يف الكونغرس الفلبيين ،مبا يف ذل إجراء مشاورات املة م مجي أصحاب املصلحة
امللنيني ،وا ميكن للدولة أن تؤثر يف نتائا هذه املداوات.
 -٩وتقرتح احلكومة أن تكون التوصيات ال أححيط اةا علمةا والة أحيعةدت ج ئيةا نألسةاس،
والة مل يحةلةةب مةةن الةةدول أن تتخةةذ إجةراءات بشةةأهنا يف جةةوات ااسةةتلراب السةةابقة ،موضةةو
اسةةتلراب وُتةةديج يف جولةةة ااسةةتلراب املقبلةةة .وجيةةب تشةةجي مجية الةةدول بشةةدة علة القيةةام
بذل وفقا للسياق الذ قحبل فيه تل التوصيات أو أحيدت فيه.
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