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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢١ دورته الثالثة عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
لفلبني يف اجللسة احلادية    وجرى االستعراض املتعلق با   . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   /أيار

دي .  ليلـى م وزيرة العـدل الفلبني وترأست وفد . ٢٠١٢مايو / أيار ٢٩عشرة املعقودة يف    
 ١واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن الفلبني يف جلسته السابعة عشرة املعقـودة يف               . ليما

  .٢٠١٢يونيه /نحزيرا
اجملموعة ( فريق املقررين التايل     ، اختار جملس حقوق اإلنسان    ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢

  .أوغندا وقطر وهنغاريا: لتيسري االستعراض املتعلق بالفلبني) الثالثية
مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ من مرفق قرار اجمللـس       ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

 صدرت الوثائق التالية من أجل االسـتعراض        ٢٠١١ مارس/ آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢١ قراره
  :بنياملتعلق بالفل

  ؛)A/HRC/WG.6/13/PHL/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/13/PHL/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/13/PHL/3.(  
وأُحيلت إىل الفلبني، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا                -٤

وآيرلندا وآيسلندا وسلوفينيا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية           
  . شاملوهذه األسئلة متاحة على املوقع اخلارجي لالستعراض الدوري ال. والنرويج وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض  -ألف  
ذكرت رئيسة الوفد أن حكومة الفلبني ترحب هبذا االستعراض الـدوري الـشامل        -٥

مع األعـضاء واملـراقبني وأصـحاب       الذي تعتربه فرصة تتيح هلا إجراء حوار مفتوح وبنَّاء          
 حلقوق اإلنسان، واجملتمع الدويل، والتعريف باإلجراءات املتخذة        األمم املتحدة املصلحة جمللس   

 فضالً عن التقـدم   ٢٠٠٨لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها أثناء االستعراض الدوري الشامل لعام          
  .احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا
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الشعب الفلبيين قـائم علـى      وأوضح الوفد أن العقد االجتماعي للرئيس أكينو مع           -٦
وتتمثل جمـاالت   .  بنداً ١٦أساس متني هو احترام حقوق اإلنسان، وهو برنامج يتألف من           

النتائج الرئيسية هلذا العقد االجتماعي يف احلكم الرشيد ومكافحة الفساد والتخفيف من حدة             
ل والدائم وتعزيـز    الفقر ومتكني الفقراء وحتقيق النمو االقتصادي الشامل وبناء السالم العاد         

  .سيادة القانون ومحاية البيئة مع حتقيق املساواة بني اجلنسني بوصفها شاغالً مشتركاً
وتؤكد الفلبني يف ظل توجهها حنو حتقيق النمو التدرجيي أنه يتعني أن تكون مجيـع                 -٧

 وقـد ضـاعفت   .اآلخذ يف النمو  االقتصاد  أشكال النمو شاملة وأن يستفيد كل مواطن من         
بني أربع مرات امليزانية املخصصة لربناجمها لالستثمار يف رأس املال البشري بنتاويد باميليا،         الفل

 لكي تتمكن مـن  يوفر املنح لألسر املعيشية الفقرية وهو برنامج للتحويالت النقدية املشروطة      
ة ية الصحي ، ويتيح لألمهات تلقي الرعا    اإلبقاء على أطفاهلا يف املدارس واحلفاظ على صحتهم       

 دوالر بعـد أن      مليـون  ٩١٢ اآلن    ميزانية هذا الربنامج   وقد أصبحت . قبل الوالدة وبعدها  
 مليون دوالر، وصار الربنامج يغطي أكثر من ثالثة ماليـني           ٢٣٢ يف املرحلة األوىل     كانت

  . ألف أسرة٨٠٠أسرة يف مجيع أحناء البلد بعد أن كان يغطي 
 وتغذيتـهم   ألمهات واملواليـد واألطفـال    اوعززت الفلبني برناجمها املتعلق بصحة        -٨

بالتشجيع على الوالدات اليت تتم يف مرافق صحية وتوفري التدريب لألفرقة الصحية املتنقلة اليت         
تعمل على مستوى اجملتمع احمللي يف جمال خدمات الرعاية األساسية والشاملة اخلاصة بالتوليد             

ت محل املراهقات، ُيقدم امليسرون مـن       وللتصدي حلاال . واملواليد اجلدد يف حاالت الطوارئ    
  . اجلنسية الشاملةمبا يف ذلك خدمات التربيةاألقران خدمات رعاية صحية مراعية للشباب، 

 ماليني أسرة معيشية فقرية، ٥,٢ويغطي برنامج التأمني الصحي يف الفلبني حالياً حنو           -٩
  .٢٠١٦وتلتزم الفلبني بتحقيق تغطية صحية شاملة حبلول عام 

وعملت الفلبني على توسيع نطاق تغطية برناجمها للمعاشات التقاعدية االجتماعيـة             -١٠
وزادت خمصصاهتا يف امليزانية بنحو سبعة ماليني دوالر لتحسني أوضاع املواطنني املعوزين من          

  .كبار السن
 مأوى أساسي لتقدمي املـساعدة إىل األسـر      ١٦ ٠٠٠ تـّم بناء    ٢٠٠٨ومنذ عام     -١١

  .بب الكوارث الطبيعيةاملشردة بس
على نوعيـة   وذكر الوفد أن الفلبني تواصل العمل جبد على حتسني فرص احلصول              -١٢

 وحظي قطاع التعليم بأعلى زيادة يف إطـار برنـامج اإلنفـاق             .جيدة من التعليم والعمالة   
وقد ُبدئ بتنفيذ تدابري توفري التعليم األساسي الرمسـي         .  مليون دوالر  ٨٦٧احلكومي بلغت   

 عاماً تسبقها مرحلة روضة األطفال وذلك باعتبارها عنـصراً مـن            ١٢إللزامي على مدى    ا
معدل االنقطاع  وسعياً إىل خفض    . عناصر خطة العمل الوطنية الفلبينية إلتاحة التعليم للجميع       

 طرائق تعليم بديلة لألداء وُبدئ العمـل        عن الدراسة وحتسني املواظبة لدى الطالب، وِضعت      
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بديل فضالً عن إنشاء برنامج لتقدمي منح التدريب من أجل العمل وذلك ملساعدة         بنظام تعليم   
  .الباحثني عن عمل يف حتسني مهاراهتم وكفاءاهتم

 مليون دوالر إلمتام عملية حيازة ٣٤٩وخّصص لإلصالح الزراعي مبلغ إضايف قدره      -١٣
. ٢٠١٤يوليـه   / إىل متوز  ٢٠٠٩يوليه  /األراضي وتوزيعها على مدى مخس سنوات من متوز       

وأُتيحت اإلمكانية للمزارعني املستفيدين للحصول بشكل أيسر على االئتمانات وعلى الدعم           
 . الالزم للبنية املادية األساسية وعلى املساعدة القانونية

، صّدقت الفلبني علـى اتفاقيـة       ٢٠٠٨ومنذ االستعراض الدوري الشامل يف عام         -١٤
وكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعـذيب       حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوت    

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ونظام روما األساسـي               
. ١٩٤٩للمحكمة اجلنائية الدولية والربوتوكول األول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف لعام           

علـى االتفاقيـة اخلاصـة مبركـز     سيا يوقّع والفلبني هي أول بلد من بلدان جنوب شرق آ       
 من املعاهدات   طرف يف مثان  حالياً دولة   هي   والفلبني. ١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام     
  . الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

 اختذت الفلبني تدابري عملية ملواءمة تشريعها الوطين مع التزاماهتـا           ٢٠٠٨ومنذ عام     -١٥
وقد أصـدرت   . ة حلقوق اإلنسان ذات الصلة اليت تكون طرفاً فيها        مبوجب املعاهدات الدولي  

، وهو قانون شامل ُيعزز اإلطار القـانوين واملؤسـسي          ٢٠٠٩امليثاق األعظم للمرأة يف عام      
واعتمدت الفلبني قانونـاً    . للفلبني وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

  .ماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيبملناهضة التعذيب يتفق مع التزا
وصدرت عدة قوانني جديدة لضمان االتساق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، مثل              -١٦

القانون الذي ينص على إضفاء الصفة الشرعية على األطفال املولودين من آباء هم دون سن               
 والقانون الذي حيـدد     ، استغالل األطفال يف املواد اإلباحية     مكافحةالقانوين، وقانون   الزواج  

  .  عوضاً عن الطابع القضائيالطابع اإلداري لعملية اإلعالن عن أهلية الطفل قانوناً للتبين
واعتمدت الفلبني قانوناً حملياً يشكّل عالمة فارقة يف تارخيه للتصدي جلرائم انتـهاك               -١٧

  . ة ضد اإلنسانيةالقانون اإلنساين الدويل واإلبادة اجلماعية واجلرائم األخرى املرتكب
وعّدلت الفلبني أيضاً قانون العمال املهاجرين وقانون العمل لتوفري محايـة أفـضل               -١٨

للمهاجرين الفلبينيني يف اخلارج ولتعزيز تقّيد احلكومات املضيفة باالتفاقية الدوليـة حلمايـة             
  . املرأة ليالًحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وإلغاء األحكام التقييدية ضد عمل 

وطرأ حتّسن عام يف معاجلة قضايا العنف ضد النساء واألطفال على صعيد مراعـاة                -١٩
 مكتـب   ٢٧ ٠٠٠عن  وينتشر يف القرى يف مجيع أحناء البلد ما يزيد          . االعتبارات اجلنسانية 

ة  مكتباً يف مراكز الشرطة على صعيد البلد حلماي١ ٨٦٨معين بالعنف ضد املرأة باإلضافة إىل 
وجيري حتسني وحدات محايـة     .  شرطية ٣ ٢٤٠النساء واألطفال، ويعمل يف هذه املكاتب       
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النساء واألطفال يف املستشفيات احلكومية اإلقليمية واحمللية لتقدمي خدمة أفـضل لـضحايا             
 قاضٍ  ٢ ٠٠٠ وقد عملت احملكمة العليا على تدريب ما يزيد عن           .االغتصاب والعنف املرتيل  

 يف جمال أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلـى              وعامل يف احملكمة  
  .مراعاة االعتبارات اجلنسانية

، )٢٠١٦-٢٠١١(واعتمدت الفلبني خطة عملها الوطنية الثانية من أجل األطفال            -٢٠
 وفقاً التفاقية ٢٠٠٦وهي تعكف على تنفيذ قانون قضاء األحداث ورعايتهم الصادر يف عام          

  .  الطفلحقوق
والتصدي وتقوم جمموعة احلماية التابعة للمجلس الوطين للحد من أخطار الكوارث             -٢١

هلا يف الفلبني بإجراء تقييم سريع للحالة وتعىن بالبحث عن األسر يف حالة األطفال املفصولني               
ماية عن والديهم وغري املصحوبني واملفقودين واملعاد إدماجهم أو املتوفني، وتوفر جمموعة احل           

أماكن مالئمة لألطفال وخدمات الدعم يف جمايل الصحة العقلية والنفسية االجتماعية وأنشطة            
  .استخالص املعلومات يف حاالت الطوارئ

وأدى تضافر األعمال املشتركة بني الوكاالت إىل اخنفاض هائل يف عدد احلـوادث               -٢٢
ومتكنت الفرقة اخلاصة يوزيك،    . نياملُبلغ عنها حلاالت القتل خارج القضاء والتعذيب يف الفلب        

وهي وحدة خاصة تابعة للشرطة الوطنية الفلبينية إىل جانب جهات صاحبة مصلحة مستقلة             
وشركاء دوليني من التحقق بشكل مستقل من أن عدد حوادث القتل خارج نطاق القـضاء               

  .قد تراجعت تراجعاً واضحاً
جبمع األدلـة والتحقيـق     ية املتعلقة   وأصدرت وزارة العدل مبادئها التوجيهية العمل       -٢٣

وأقامـت  . وإعداد ملفات القضية يف القضايا اخلاصة حباالت اغتيال السياسيني واإلعالميني         
الفلبني أيضاً شراكات مع اجملتمع الدويل من أجل بناء القدرات وتوفري التـدريب اخلـاص               

 وهو ما أسـهم     القضية،بالطب الشرعي للمدعني العامني يف جمال مجع األدلة وإعداد ملفات           
برنـامج دعـم    وُيعد  . يف زيادة عدد اإلدانات يف قضايا حاالت القتل خارج نطاق القضاء          

  . األمثلة على هذه الشراكاتالقضاء املشترك بني االحتاد األورويب أحد
وتؤدي مكاتب حقوق اإلنسان يف كل من القوات املسلحة والشرطة الوطنية دوراً              -٢٤

وخيضع أفراد قوات األمن بصورة دورية      . افة حقوق اإلنسان يف قطاع األمن     هاماً يف تعزيز ثق   
وتندرج هذه املسؤوليات الـيت     . للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       

تقع على عاتقهم يف خطة القوات املسلحة الفلبينية لتوفري السلم واألمن الداخليني، وهي مثرة              
  .صلحة املتعددينأصحاب املمشاورات مع 

تقضي ولتعزيز ممارسة احلق يف حرية التعبري، اعتمدت احملكمة العليا للفلبني سياسات              -٢٥
وهناك أيضاً مشروع قانون قيد .  غرامةفرض على العقوبة يف حالة إدانات التشهري قتصربأن ت

  . رمي التشهريالنظر يرمي إىل عدم جت
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تفي بالتزاماهتا على إنشاء آلية وطنية وقائية       وتعكف الفلبني يف الوقت احلاضر لكي         -٢٦
  .هتم أصحاب مصلحة متعددين، وهي آلية سترأسها اللجنة الفلبينية املستقلة حلقوق اإلنسان

وتتوىل اللجنة الفلبينية املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب قانون مناهضة التعذيب التحقيق   -٢٧
  .ة القضائية اليت تستند إىل هذه الشكاوىيف شكاوى التعذيب، وتقدمي املساعدة يف املالحق

وُتقر الفلبني عمالً مبيثاقها األعظم لألشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق هؤالء األشخاص             -٢٨
  .وتدافع عنها، مبا يف ذلك حقهم يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

ية الثقافية هلذه   وتواصل الفلبني تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية واجملتمعات احملل          -٢٩
وتدعو الفلبني إىل التعدين املسؤول     . الشعوب وحتترم أحكام قانون حقوق الشعوب األصلية      

عن طريق تطبيق قواعد أشد صرامة مبوجب السياسات اجلديدة للتعدين اليت تراعـي تـأثري               
  .عمليات التعدين الواسعة النطاق على الشعوب األصلية والبيئة

 حكماً باإلدانة ٧٢ار باألشخاص، ذكر الوفد أن هناك ما جمموعه        يتعلق باالجت وفيما    -٣٠
. ٢٠٠٣  شخصاً متهماً منذ سنِّ قانون مكافحة االجتار باألشخاص يف عـام           ٨٧وأنه أدين   

 ٥٧، عندما تسلم الرئيس بنيغنو أكينو مقاليد الـسلطة، أُديـن            ٢٠١٠يونيه  /ومنذ حزيران 
يف غضون فترة قصرية نسبياً يف عدد املالحقات ميثل زيادة  حكم إدانة وهو ما ٤٣شخصاً يف   

 يف املائة ١٩٠ يف املائة من حيث عدد اإلدانات و١٥٠القضائية اليت تكللت بالنجاح تبلغ حنو 
  .من حيث عدد األفراد املدانني

وتشمل التدابري املتخذة حلماية ضحايا االجتار وتعافيهم وإعادة إدماجهم، اإلنقـاذ             -٣١
قدمي املساعدة املالية والقانونية والتدريب الكتساب املهارات وخـدمات         وإسداء املشورة وت  

وقد دعت الفلبني املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص إىل         . الدعم وتوفري دور إيواء مؤقتة    
  .زيارة البلد هذا العام

ـ             -٣٢ ار وعلى املستوى اإلقليمي، تعمل الفلبني بنشاط لصاحل اعتماد اتفاقية تتعلق باالجت
باألشخاص يف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهي تساند صياغة إعالن لرابطة أمـم               

آسيا بشأن حقوق اإلنسان وأعمال اللجنة احلكومية الدولية املعنيـة حبقـوق            جنوب شرق   
  .اإلنسان التابعة للرابطة وجلنتها لتعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفل

  وع االستعراضجلسة التحاور وردود الدولة موض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثنـاء احلـوار يف     .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٦٤أدىل    -٣٣

وقد شكرت الوفود احلاضرة الفلبني على إعداد تقريرها الوطين اهلام          . الفرع الثاين من هذا التقرير    
  .املقدمة يف عرضهاباالستناد إىل عملية تشاور وطنية واسعة النطاق وعلى املعلومات الشاملة 

وسلّطت مجهورية كوريا الضوء على انضمام الفلبني إىل نظـام رومـا األساسـي               -٣٤
.  والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب        واتفاقية األشخاص عدميي اجلنسية   
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ورحبت مجهورية كوريا باجلهود اليت تبذهلا الفلبني إلنشاء فرقة خاصة للتصدي حلاالت القتل 
  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات. ج القضاء وبسّن قانون مناهضة التعذيبخار
وذكر االحتاد الروسي أن تنفيذ التوصيات الناشئة عن اجلولـة األوىل لالسـتعراض               -٣٥

وأشـار إىل جهـود الفلـبني       . الدوري الشامل قد أسهم يف حتسني حالة حقوق اإلنـسان         
سيما اعتمـاد اخلطـة اإلمنائيـة         والثقافية، وال  يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    فيما
  .وقدم االحتاد الروسي توصيات. ٢٠١٦-٢٠١١ للفترة
وأثنت اململكة العربية السعودية على اجلهود اليت تبذهلا الفلبني للقضاء على الفقـر               -٣٦

. سيما عن طريق إنشاء جمموعة التنمية البشرية واحلد من الفقر          وحتسني ظروف املعيشة، وال   
ورحبت اململكة العربية السعودية بتمويل اخلدمات االجتماعية املتكاملة يف املشاريع الصغرية           
احلجم على مستوى القرى وشجعت على خلق فرص عمل ومشاريع صغرية لتعزيز قدرات             

  . توصياتوقدمت اململكة العربية السعودية. األسر املعيشية ومساعدة املسنني
الفلبني تركز اهتمامها على تعزيز املساواة بني اجلنـسني         وأشارت سنغافورة إىل أن       -٣٧

. ٢٠٠٩أغـسطس  /ومتكني املرأة كما يظهر من التوقيع على امليثاق األعظم للمـرأة يف آب        
وأقرت سنغافورة بالتقدم احملرز يف مسألة حاالت القتل خارج نطاق القـضاء واالختفـاء               

ة اخلاصة والتدابري املتخذة لضمان أن      القسري وتصميم الفلبني على تفكيك اجلماعات املسلح      
وقدمت سـنغافورة   . سيما عن طريق خطة بيانيهان     حتترم دوائر األمن حقوق اإلنسان، وال     

  .توصيات
ونّوهت سلوفاكيا بتصديق الفلبني على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٣٨

. ١٩٥٤ية لعـام    األساسي واالتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنـس       ونظام روما   
نوب شرق آسيا والتزامها املعلـن بإشـراك        وأقرت سلوفاكيا بعمل الفلبني مع رابطة أمم ج       

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض
 يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان فضالً عن سياساهتا         بقيادة الفلبني ورحبت سلوفينيا     -٣٩

وأثنـت  . لى التعليم، لكنها أشارت إىل بطء تنفيذ هذه السياسات        املتعلقة بفرص احلصول ع   
سلوفينيا على الفلبني لتصديقها على نظام روما األساسي وعلى الربوتوكـول االختيـاري             

وأشارت سلوفينيا إىل أن الفلبني مل تبت بعد يف الطلبـات الـيت             . التفاقية مناهضة التعذيب  
منذ االستعراض الذي جرى    ءات اخلاصة لزيارة البلد     قدمها املكلفون بواليات يف إطار اإلجرا     

سيما الطلب املقدم من املكلف بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة بشأن            وال،  ٢٠٠٨يف عام   
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. مكافحة اإلرهاب

 وطنية من أجل رصد     ورحبت جنوب أفريقيا بقرار الفلبني املتعلق بإنشاء آلية رصد          -٤٠
وأعربـت  . رز يف حاالت القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب         التقدم احمل 
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 وطلبت املزيد من  ٢٠١١عن ارتياحها إلنشاء جمموعة التنمية البشرية واحلد من الفقر يف عام            
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصية. املعلومات عن النتائج احملرزة

 وعلى ٢٠١١ام روما األساسي يف عام وأثنت إسبانيا على الفلبني لتصديقها على نظ        -٤١
التعذيب مؤخراً إضافة إىل مبادرهتا الرامية إىل إنشاء        الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة     

  .وقدمت إسبانيا توصيات.  حلماية حقوق اإلنسان يف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسياآلية
 للقضاء على الفقر وتعزيـز      النكا على اإلجراءات اليت اختذهتا الفلبني      وأثنت سري   -٤٢

توفري التعليم االبتدائي للجميع وحتسني املعايري الصحية على املستوى احمللي، وبصفة خاصـة             
النكا باجلهود املبذولـة حلمايـة العمـال         وأقرت سري . برنامج بنتاويد باميليا  عن طريق   

ن مكافحة اسـتغالل    األعظم للمرأة وقانو  املهاجرين وأسرهم والقوانني الصادرة، مثل امليثاق       
  .النكا توصية وقدمت سري. ٢٠٠٩ لعام املواد اإلباحية األطفال يف

 الفلبني فيما يتعلق حباالت القتل خارج نطاق      ورحبت السويد بالتقدم الذي أحرزته        -٤٣
سـن قـانون    القضاء واالختفاء القسري ومكافحة اإلفالت من العقاب وهو ما يتجلى يف            

، ورحبت السويد مبا تعتزم الفلـبني  ٢٠١٠ يف عام  لطوعي الصادر االختفاء القسري أو غري ا    
وأعربت الـسويد  . القيام به من توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ألفراد اجليش واألمن    

 ٥عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية وإزاء مدى قدرة الفلبني على حتقيق اهلدف               
  .دمت السويد توصياتوق. من األهداف اإلمنائية لأللفية

 التفاقيـة مناهـضة     الفلبني لتصديقها على الربوتوكول االختياري    وهنأت سويسرا     -٤٤
وأثنت عليها لكوهنا أنشأت برناجماً حلماية الـشهود،        . التعذيب وعلى نظام روما األساسي    

لكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار اإلعدامات خارج نطاق القـضاء وإزاء عـدد هـذه                
امليثاق األعظم للمـرأة     وال سيما    ورحبت سويسرا باعتماد قوانني حلماية املرأة،     . ماتاإلعدا

  .وقدمت سويسرا توصيات. ٢٠٠٩يف عام 
وأشارت تايلند إىل التشريعات والسياسات وخطط العمل الكثرية املنفذة يف الفلبني             -٤٥

اليت ترمي إىل النهوض    تلك   وال سيما    على املستويني الوطين واحمللي حلماية حقوق اإلنسان،      
باملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة وحقوق العمال املهاجرين ومكافحة االجتـار بالبـشر،             

وقدمت . اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن االجتار باألشخاص        يف ذلك يف إطار      مبا
  .تايلند توصيات

ديقها علـى اتفاقيـة      ليشيت بالتزام الفلبني حبقوق اإلنسان وبتص      -  وأقرت تيمور   - ٤٦
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ونظام          

 ليـشيت   -  وأثنت تيمور . روما األساسي وقانون مناهضة التعذيب وامليثاق األعظم للمرأة       
على براجمها احملددة اهلدف من أجل القضاء على الفقر، وشجعت على مواصلة تنفيذ هذه              

. امج من أجل محاية الفئة األشد ضعفاً وحرماناً من األزمة االقتصادية واملالية احلاليـة             الرب
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 ليشيت إىل أن القوات املسلحة والشرطة الوطنية للفلبني قـد أدت دوراً             -  وأشارت تيمور 
    وقـدمت  . أساسياً يف مكافحة حاالت القتل خارج نطاق القضاء واالختفـاء القـسري           

  .ةليشيت توصي - تيمور 
وأثنت ترينيداد وتوباغو على املبادرات اليت اختذهتا الفلبني لتعميم وتوسيع نطاق التزام              -٤٧

احلكومة حبقوق اإلنسان والنهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وتعزيـز حقـوق املـرأة             
  .وقدمت ترينيداد وتوباغو توصيات. والطفل وإنشاء آليات حلماية احلقوق املدنية والسياسية

ورحبت تركيا بالسياسات اإلمنائية للفلبني وبتنفيذ برامج ترمي إىل محاية الـضعفاء              -٤٨
واألطفال، ومبواءمة القوانني احمللية مع معاهدات حقوق اإلنسان وبالدور الذي تؤديه الفلبني            

مكافحـة االجتـار     وال سـيما      ورابطة أمم جنوب شرق آسـيا،       األمم املتحدة  على صعيد 
  .تركيا توصيةوقدمت . باألشخاص

وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقديرها للمبادرات اليت اختذهتا الفلبني، مبا يف              -٤٩
. ذلك املبادرة اليت اختذها الرئيس للقضاء على الفقر، وهي مبادرة تستحق املزيد من التشجيع             

  .وقدمت اإلمارات العربية املتحدة توصية
يا العظمى وآيرلندا الشمالية على الفلبني لتـصديقها        وأثنت اململكة املتحدة لربيطان     -٥٠

على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وعلى نظام روما األساسـي، لكنـها        
واستقاللية السلطة القضائية وتوافر سبل انتـصاف        ضمان سيادة القانون  حثت الفلبني على    

وقـدمت  . دالت الفساد وبطء اإلدانات    وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء مع       .قانونية
  .اململكة املتحدة توصيات

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على الفلبني للجهود اليت تبذهلا يف مكافحة االجتار     -٥١
بالبشر وإتاحة إمكانية أفضل للوصول إىل العدالة بوجه عام، لكنها أعربت عن قلقهـا إزاء               

احة أمام أسر ضحايا حاالت القتل خارج نطـاق القـضاء           إمكانية الوصول إىل العدالة املت    
وأشارت الواليات املتحدة األمريكية أيضاً إىل أن . واالختفاء القسري على أيدي قوات األمن     

وقدمت . احلواجز املؤسسية اليت تعترض مكافحة اإلفالت من العقاب والفساد تعوق التقدم          
  .الواليات املتحدة توصيات

ي عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته الفلـبني يف جمـال احلقـوق            وأعربت أوروغوا   -٥٢
االقتصادية واالجتماعية والتصديق على نظام روما األساسي واعتماد تشريع جديـد يتعلـق         

املقرر اخلـاص   ورحبت أوروغواي بالدعوة اليت وجهتها إىل       . باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   
  .اي توصية أوروغووقدمت. املعين باالجتار باألشخاص

وأشارت أوزبكستان إىل التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية املتخذة لتعزيز ثقافة            -٥٣
وطلبـت  . حقوق اإلنسان وضمان أن تفي الفلبني بالتزاماهتا يف جمـال حقـوق اإلنـسان             

فيما يتعلق بالتغيريات التـشريعية األخـرية        وال سيما    أوزبكستان احلصول على معلومات،   



A/HRC/21/12 

11 GE.12-15120 

. فري احلماية االجتماعية واألمن للنساء ضحايا الكوارث الطبيعية واألزمة االقتصاديةلضمان تو
  .وقدمت أوزبكستان توصية

إىل أن الفلبني قد نفذت اخلطة الثانية حلقوق        )  البوليفارية - مجهورية(وأشارت فرتويال     -٥٤
 مجلـة    لكـي حتقـق    ٢٠١٦-٢٠١١ واخلطة اإلمنائية للفترة     ٢٠١٧-٢٠١٢اإلنسان للفترة   

ورحبت فرتويال بإنشاء فريق للقضاء على الفقر وتوفري        . أهداف، منها األهداف اإلمنائية لأللفية    
  .وقدمت فرتويال توصيات. التدريب للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان

خلطـة  وأعربت فييت نام عن تقديرها للفلبني اللتزاماهتا حبقوق اإلنسان، وال سيما ا         -٥٥
 اإلمنائية لأللفيـة، وتنفيـذ      وحتقيق األهداف ،  ٢٠١٧-٢٠١٢الثانية حلقوق اإلنسان للفترة     

وأشادت فييـت نـام بـالفلبني       . التوصيات الناشئة عن االستعراض الدوري الشامل األول      
للجهود اليت بذلتها للوفاء بالتزاماهتا مبوجب صكوك، مثل اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة              

  .وقدمت فييت نام توصيات. يبمناهضة التعذ
 وعلى التقـدم    ٢٠١٦-٢٠١١وأثنت األرجنتني على الفلبني خلطتها اإلمنائية للفترة          -٥٦

 حقوق املرأة والطفـل، وعلـى   الذي أحرزته يف توفري إطار قانوين لتعزيز مجلة حقوق، منها      
  .وقدمت األرجنتني توصيات. ٢٠١٧-٢٠١٢خطتها حلقوق اإلنسان للفترة 

 وعلـى   ٢٠١٧-٢٠١٢ت أستراليا على الفلبني خلطتها حلقوق اإلنسان للفترة         وأثن  -٥٧
قيامها مؤخراً بفتح مكتب للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف منطقة منداناو املـسلمة وعلـى               

وأعربت أستراليا عن قلقها    . التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
 حاالت االختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وشجعت إزاء اإلفالت من العقاب يف   

  .وقدمت أستراليا توصيات. أستراليا الفلبني على الشفافية واملساءلة
وأثنت النمسا على الفلبني ألهنا أصدرت امليثاق األعظم للمرأة وقـانون مناهـضة               -٥٨

هضة التعذيب ونظـام    ورحبت بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية منا      . التعذيب
وأعربت النمسا عن قلقها إزاء ما حيدث من انتهاكات يف جماالت التعذيب            . روما األساسي 

وأشارت . وإساءة املعاملة وحاالت القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري واملضايقة         
مـن  النمسا إىل االعتداءات على الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم وقضايا اإلفـالت             

  .وقدمت النمسا توصيات. العقاب
 ٢٠١٧-٢٠١٢وأثنت أذربيجان على الفلبني خلطـة حقـوق اإلنـسان للفتـرة           -٥٩

وأعربت أذربيجان عن تقديرها لعمل احلكومة مـع        . ولرصدها تطبيق امليثاق األعظم للمرأة    
ربيجان وأشادت أذ . يف إطار سلسلة املنتدى الوطين حلقوق اإلنسان       وال سيما    اجملتمع املدين، 

باجلهود اليت تبذهلا الفلبني ملكافحة االجتار بالبشر وطلبت احلصول على معلومات عن وضع             
  .٢٠١٦-٢٠١١خطة عملها للفترة 
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 ولتحقيـق   ٢٠١٦-٢٠١١وأثنت البحرين على الفلبني للخطة اإلمنائيـة للفتـرة            -٦٠
وطلبـت البحـرين    . األهداف اإلمنائية لأللفية وألعمال اللجنة الوطنية للقضاء على الفقـر         

 .بنتاويـد باميليـا   بنجاح برنـامج    املعلومات اليت تتعلق     وال سيما    احلصول على معلومات،  
  . البحرين توصيةوقدمت

ورحبت بنغالديش بتصديق الفلبني على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٦١
 تبذله من    ومبا يليابنتاويد بام ونظام روما األساسي، وبإصدار امليثاق األعظم للمرأة وبربنامج         

وطلبت بنغالديش احلصول علـى معلومـات تتعلـق بـالقيود           . جهود للقضاء على الفقر   
. والصعوبات اليت يواجهها العمال املهاجرون الفلبينيون يف اخلارج فيمـا خيـص حقـوقهم            

  .وقدمت بنغالديش توصيات
وإنـشاء  وأشارت بيالروس بارتياح إىل التدابري املتخـذة لتحـسني التـشريعات              -٦٢

مؤسسات معنية برصد ومراقبة احترام االلتزامات حبقوق اإلنسان وضمان إمكانية وصـول            
وأثنت بيالروس على التزام احلكومة مبكافحـة       . املواطنني ذوي الدخل املنخفض إىل العدالة     

  .وقدمت بيالروس توصيات. االجتار بالبشر وعلى التقدم احملرز يف هذا الشأن
لبني على التصديق على نظام رومـا األساسـي وانـضمامها إىل            وهنأت بلجيكا الف    -٦٣

وشجعت بلجيكا الفلبني على تعزيز جهودها      . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
واستفسرت عن التدابري املتخذة أو املعتـزم اختاذهـا لتـسجيل    . ملكافحة اإلفالت من العقاب   

  .وقدمت بلجيكا توصيات. االختفاء القسريوتوثيق حاالت القتل خارج نطاق القضاء و
وأشارت الربازيل إىل تصديق الفلبني على نظام روما األساسي وعلى بـدء خطـة                -٦٤

 اإلمنائيـة    واخلطـة  بنتاويـد باميليـا   وبرنـامج    ٢٠١٧-٢٠١٢حقوق اإلنسان للفتـرة     
 نطاق   من أجل احلد من الفقر فضالً عن املبادرات الرامية إىل توسيع           ٢٠١٦-٢٠١١ للفترة

والية اللجنة الفلبينية املعنية حبقوق اإلنسان لكي تشمل احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
  .وقدمت الربازيل توصية. والثقافية

وأثنت بروين دار السالم على الفلبني لتنفيذ التوصيات الناشئة عـن االسـتعراض         - ٦٥
لرامية إىل تعزيز حقوق     والستمرارها بنشاط يف بذل اجلهود ا      ٢٠٠٨الدوري الشامل لعام    

وهنأت بروين دار السالم الفلبني علـى خطـة عملـها           . املرأة والطفل بسن عدة قوانني    
وقدمت بـروين دار    ). ٢٠١٦- ٢٠١١(االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص      

  .السالم توصيات
لرامية إىل تعزيز   ورحبت كمبوديا بالتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر وباجلهود ا          -٦٦

وأشارت إىل أن الفلبني تعمل بنشاط على تعزيز حقوق اإلنـسان يف منطقـة              . نظام العدالة 
  .وقدمت كمبوديا توصية. جنوب شرقي آسيا
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وطلبت كندا معلومات تتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان على أيدي قـوات األمـن،               -٦٧
األهداف احملددة لربنامج    حتقيق   السلطاتسيما املعلومات املتعلقة بالطريقة اليت تعتزم هبا         وال

التدريب، وضمان أن يشمل هذا الربنامج مجيع أفراد قوات األمن واستفسرت عـن اآلثـار              
وقدمت .  أثناء التدريب  األفراداملترتبة على اجلميع عن عدم االمتثال للمبادئ اليت تلقتها هذه           

  .كندا توصيات
زته الفلبني باعتماد امليثاق األعظم للمـرأة       ورحبت شيلي بارتياح بالتقدم الذي أحر       -٦٨

والتربيـة  الذي يوفر هلا احلماية القانونية من مجيع أشكال العنف والتمييز يف جماالت العمالة              
.  وقانون مناهضة التعذيب الذي يعترب التعذيب فعالً إجرامياً يعاقب عليه القـانون            ،والتعليم

  .وقدمت شيلي توصيات
 لتلبية احتياجات الفقراء وغريهم مـن       تبذهلافلبني للجهود اليت    وأثنت كوبا على ال     -٦٩

 عن طريق وضع اخلطة اإلمنائية الفلبينية واإلطار القانوين الذي يتيح تنفيـذ             ،الفئات الضعيفة 
  .وقدمت كوبا توصيات. التوصيات يف جمال حقوق املرأة والطفل

التصديق على الربوتوكول   وطلبت الدامنرك معلومات عن اإلطار الزمين إليداع صك           -٧٠
. االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وعن العقبات اليت تعترض تنفيذ قانون مناهضة التعـذيب  

وال تزال الدامنرك تعرب عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد أن القوات احلكومية تستمر يف تورطها              
  .مت الدامنرك توصياتوقد. يف أفعال التعذيب واالختفاء القسري والقتل غري املشروع

املتصلة بالبيئة وحبمايتها، وهـي     القواعد  عملية إقرار   وسلطت إكوادور الضوء على       -٧١
.  عليهاالسلطات حبماية البيئة واحلفاظإمكانية تقدمي شكوى إللزام    مواطن   لكلتتيح  قواعد س 

  .وقدمت إكوادور توصيات
ضع حد لإلفالت من العقاب ورحبت مصر باخلطوات املتخذة للقضاء على الفقر وو        -٧٢

فيما خيص انتهاكات حقوق اإلنسان فضالً عن اعتماد امليثاق األعظم للمرأة وقانون مكافحة             
 احلصول على معلومات عن التـدابري املتخـذة         وطلبت مصر . العنف ضد النساء وأطفاهلن   
  .وقدمت مصر توصيات. لتحسني صحة األم والطفل

االت االختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء       وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء ح       -٧٣
ورحبت بانضمام الفلبني إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة         . اليت حتدث يف البلد   

ورحبت . التعذيب، لكنها أشارت إىل أن أفعال التعذيب ال تزال مستمرة يف أماكن االحتجاز
  .وقدمت فرنسا توصيات. األشخاصفرنسا أيضاً باخلطوات املتخذة ملكافحة االجتار ب

وأعربت أملانيا عن تقديرها النضمام الفلبني إىل نظام روما األساسي والربوتوكـول              -٧٤
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وشكرهتا على التزامها مبكافحة االجتـار باألشـخاص       

 انتهاكات حقـوق    بيد أن أملانيا أعربت عن قلقها إزاء استمرار       . وتعاوهنا يف هذا اخلصوص   
  .وقدمت أملانيا توصيات. اإلنسان



A/HRC/21/12 

GE.12-15120 14 

البيئية وبالربنامج الذي يرمي    ورحَّب الكرسي الرسويل بإقرار قواعد اإلجراء للقضايا          -٧٥
وأشار إىل أن البلد ال يزال يواجه قضايا تتعلـق       .  زيادة إمكانية وصول الفقراء إىل العدالة      إىل

. قضاء والتعذيب والعنف البدين واالختفاء القسريحبقوق اإلنسان، مثل القتل خارج نطاق ال   
  . وقدم الكرسي الرسويل توصيات

وأثنت هنغاريا على احلكومة لرباجمها الرامية إىل خفض حاالت القتل خارج نطـاق        -٧٦
وبينما رحَّبت هنغاريا باملبـادرات املتخـذة، فإهنـا         . القضاء واالختفاء القسري يف الفلبني    

بذولة لتحسني إعمال احلق يف التعليم، وال سيما فيما يتعلق باألطفال    استفسرت عن اجلهود امل   
  .وقدمت هنغاريا توصيات. ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشارع

وأعربت اهلند عن تقديرها للفلبني للدور الذي تؤديه يف صياغة بروتوكوالت لتنفيذ              -٧٧
ورحَّبت . ن محاية حقوق العمال املهاجرين وتعزيزها     إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأ      

  .أيضاً ببدء خطة السالم واألمن الدوليني للقوات املسلحة
ورحَّبت إندونيسيا بالتدابري املتخذة ملعاجلة القضايا اخلاصة حبوادث القتـل خـارج              -٧٨

ح اجمللس   وأشارت إىل جنا   اليت وقعت يف السابق،   نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب      
الفلبيين املشترك بني الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص يف تقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل             

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. العدالة وتوفري املساعدة للضحايا
ورداً على األسئلة املطروحة، أعربت رئيسة الوفد عن تقديرها لالعتراف بـاجلهود              -٧٩

  .اية حقوق اإلنسان وتعزيزها واإلجنازات اليت حققتها يف هذا الشأناليت تبذهلا الفلبني يف مح
امتناهنا لكون الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان فضالً عن        وُتعرب الفلبني عن      -٨٠

 املسائل املعقَّدة،    جبهودها املتزايدة للتصدي هلذه    قد أقّرت الدول اليت تتمتع فيه بصفة املراقب       
وأكدت رئيـسة   . رج نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب     كمسائل حاالت القتل خا   

الوفد للدول أن الفلبني تعترب هذه املسائل قضايا ذات أولوية وتعاجلها مجيعها يف إطار نظامها               
  .للعدالة اجلنائية لديها الذي تعمل باستمرار على حتسينه

ـ             -٨١ ل خمتلفـة مـن     وإن القضايا اليت حتققت السلطات من صحتها هي اآلن يف مراح
  .اإلجراء بدءاً من التحقيق وحىت املقاضاة وقد عرض بعضها بالفعل على احملاكم

 حقـوق    قضايا تتعلق بانتهاكات   وأشارت رئيسة الوفد إىل أن وزارة العدل رفعت         -٨٢
  .اإلنسان والفساد حىت ضد هؤالء الذين يعتربون خارج طائلة القانون

عىن جبمع املعلومات وتوليفهـا ورصـد سـري         وأنشأت وزارة العدل فرقة خاصة ت       -٨٣
  .القضايا بالتعاون مع اللجنة الفلبينية املعنية حبقوق اإلنسان وهي هيئة مستقلة

وتبحث الفلبني أيضاً مسألة إنشاء آلية رصد وطنية، وهو ترتيب ثالثي بني احلكومـة                -٨٤
كومية ملراجعة مجيع القـضايا     واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واجملتمع املدين واملنظمات غري احل        
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املعلقة اخلاصة حباالت القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القـسري والتعـذيب، ولوضـع              
  .توصيات بشأن احللول الالزمة إلزالة املعوقات اليت تقف أمام املضي يف إجياد حلّ هلذه القضايا

ي األوامر االسـتثنائية    وقد قدَّمت احملكمة العليا للفلبني سبل انتصاف جديدة أال وه           -٨٥
واحلق يف إتاحة املعلومات وتصحيحها حلمايـة حقـوق         " أمبارو"مبوجب احلق يف احلماية     

  .وقد ُعرضت بالفعل عدة قضايا على حماكم خمتلفة. اإلنسان وتعزيزها
وجرى حتسني إمكانية الوصول إىل العدالة، وال سـيما بإلغـاء رسـوم اإليـداع                 -٨٦
ئية لدى وزارة العدل، وبذلت احلكومة جهوداً عملية لتعزيز برنامج       خيص الشكاوى اجلنا   فيما

 يف املائة يف احلاالت اليت يغطـي فيهـا          ٩٤ عن   وحالياً يزيد معدل اإلدانات   . محاية الشهود 
  .برنامج محاية الشهود الضحايا

  .٢٠٠٩واعتمدت الفلبني قواعد وأنظمة تطبيق قانون مناهضة التعذيب لعام   -٨٧
القانون املتعلق باجلرائم ضد القانون اإلنساين الدويل واإلبـادة اجلماعيـة           وإن سن     -٨٨

مناهضة  وقانون   ٩٨٥١وغريها من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أو القانون اجلمهوري رقم           
  . مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالتعذيب يدعم مبدأ التكامل

نضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة        وقد أودعت الفلبني صك اال      -٨٩
 ١٧التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف                 

  .٢٠١٢أبريل /نيسان
. والفلبني منفتحة على احلوار البناء والتعاون مع اآلليات الدولية حلقـوق اإلنـسان              -٩٠

 وجَّهت دعوة للمقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان            وذكرت رئيسة الوفد أن الفلبني    
  .للمشردين داخلياً للقيام بزيارة رمسية إىل البلد

وقدَّم الوفد توضيحات بشأن اخلطة املتعلقة بتمكني املرأة والنهوض هبا مـن أجـل                -٩١
ت وأشار. املساواة بني اجلنسني اليت تدعو إىل عملية تشاركية وهنج قائم على حقوق اإلنسان            

رئيسة الوفد إىل إنشاء وتعزيز جهات تنسيق للمرأة والتنمية على املستويني الوطين واحمللـي،              
وال سيما يف وظائف اخلدمة اخلارجية لتسريع عملية إدراج القـضية اجلنـسانية يف صـلب              
  .السياسات والربامج وحتسني املساواة بني اجلنسني يف عملية امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين

وقدَّم الوفد شرحاً للجهود املبذولة لتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية، مثل ختـصيص              -٩٢
 يف املائة من ميزانية الفلبني السنوية لصحة املرأة يف إطار برنامج صـحة األمهـات     ١١نسبة  

وسيوفر هذا الربنامج للوحدات الصحية الريفية معدات طبيـة         . واملواليد واألطفال وتغذيتهم  
 أجل إجراء عمليات والدة آمنة وفحوص أساسية حلديثي الوالدة يقوم هبا أشخاص حديثة من 

  .مدربون من مقدمي الرعاية الصحية
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 عـضو مـن     ٢٤ ٠٠٠، تـّم نشر ما يزيد عن       ٢٠١٢أبريل  /نيسانواعتباراً من     -٩٣
لذي  املعيشية الفقرية يف التأمني الصحي ا      تسجيل اُألسر أعضاء أفرقة الصحة اجملتمعية من أجل       

  .يغطي صحة األم وتنظيم األسرة
وإضافةً إىل مشروع قانون مكافحة التمييز الذي هو قيد الدراسة، شرعت الفلـبني               -٩٤

يف عدد من املبادرات حلماية وتعزيز حقوق املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـول اجلنـسية               
  .واملتحولني جنسياً

عية تعليم جيدة وإعمال حق األطفال وقال الوفد إنه لضمان إمكانية احلصول على نو  -٩٥
يف التعليم من أجل حتقيق هدف إتاحة التعليم للجميع، تسعى الفلبني من خـالل برناجمهـا                
املتعلق بإصالح التعليم األساسي إىل حتقيق تغطية عاملية للشباب املنقطعني عن الدراسة وتأمني             

  . ن الدراسة والرسوبالتحاق مجيع األطفال باملدرسة ووضع حد حلاالت االنقطاع ع
 أن معدل   ٢٠٠٨ وأظهرت الدراسة االستقصائية الوطنية الدميغرافية والصحية يف عام         -٩٦

            طفـل مولـود حيـاً يف        ١ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٣٥وفيات الرضع قد تراجع من      
ــرة  ــل  ٢٥ إىل ١٩٩٧-١٩٩٣الفت ــاة لك ــاً يف  ١ ٠٠٠ وف ــود حي ــل مول                    طف

وتعكف الفلبني على تنفيذ برامج تتعلق بالرعاية األساسية للمواليـد          . ٢٠٠٧-٢٠٠٣ الفترة
ومرافق التوليد لألمهات ومحالت التحصني الواسعة النطاق والوقاية من احلوادث يف مجلـة             

 ٢٠٠٤ برامج أخرى، فضالً عن تطبيق القانون املتعلق بفحص حديثي الوالدة الصادر يف عام            
  . ٢٠١٠ حص السمع لدى حديثي الوالدة الصادر يف عاموالقانون املتعلق بف

 ماليني طفـل    ٧,٢، استفاد ما جمموعه     ٢٠٠١ واستناداً إىل دراسة أُجريت يف عام       -٩٧
.  عاماً من برنامج التحويالت النقدية املشروطة للفلـبني        ١٤تتراوح أعمارهم ما بني صفر و     

  التالميذ الذين يلتحقون باملدارس    عددأن   بنتاويد باميليا بربنامج  وأظهرت البيانات اليت تتعلق     
 يف ٣,٥ إىل ٢٠٠٧ و٢٠٠٤ يف املائة يف األعوام ما بـني     ٠,٦العامة قد ارتفع من      االبتدائية

وقد ارتفع أيضاً عدد طالب املدارس الثانوية العامة        . ٢٠١٠-٢٠٠٨املائة يف األعوام ما بني      
 يف املائـة يف     ٣,٢ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٤بني   يف املائة يف األعوام ما       ٠,٥يف الفترة نفسها من     

  . ٢٠١٠-٢٠٠٨األعوام ما بني 
وأعلن الوفد أن الفلبني تكثف جهودها للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفـال               -٩٨

بإنقاذ األطفال الذين يعملون يف ظروف حمفوفة باخلطر أو استغاللية وتوفري برامج لآلباء من              
األطفال يف صناعة التبغ وتقدمي خـدمات متكاملـة     أجل حتسني ُسُبل معيشتهم وإلغاء عمل       

  .للعمال املهاجرين يف صناعة السكر
وقال الوفد إن سياسات احلماية االجتماعية لألطفال يف املـدارس قـد بـدأت يف                 -٩٩
 من أجل محاية األطفال من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلك تسلط األقران، ٢٠١٢مايو /أيار
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جلنة حلماية األطفال يف كل مدرسـة وتـدريب العـاملني يف        وهي سياسات تقتضي إنشاء     
  . والرصدنظام لإلحالةالتدريس واإلدارة وتنفيذ 

وأنشأت الفلبني جملساً يتألف من منظمات حكومية وغري حكومية، مبـا يف ذلـك                -١٠٠
تنفيذ قانون مكافحة استغالل األطفال يف      منظمات موردي خدمة اإلنترنت من أجل ضمان        

  .باحية تنفيذاً فعاالًاملواد اإل
واعتمدت الفلبني إطاراً استراتيجياً وطنياً للعمل من أجل وضع حد للعنـف ضـد                -١٠١

  .األطفال مع خطة عمل مدهتا ثالث سنوات تشمل إنشاء شبكة وطنية لرصد التنفيذ
عقد وأثىن العراق على الفلبني لإلجراءات اليت اختذهتا فيما يتعلق بالتنفيذ وأشار إىل ال              -١٠٢

 ٢٠١٢-٢٠٠٧االجتماعي مع الشعب الفلبيين وإىل خطة العمل حلقوق اإلنـسان للفتـرة             
. فضالً عن اعتماد امليثاق األعظم للمرأة وقانون مكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية            

  .وقدم العراق توصيات
 تعزيـز   وأشارت آيرلندا إىل اعتماد قانون مناهضة التعذيب، وأعربت عن أملها يف            -١٠٣

 بيـد أن    .جلنة مناهضة التعـذيب   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على النحو الذي أوصت به          
آيرلندا واصلت اإلعراب عن قلقها إزاء تقارير اعتقال املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                

  .وقدمت آيرلندا توصيات. واحتجازهم وختويفهم
ذيب وحاالت القتل خـارج نطـاق       وأشادت اليابان بالتدابري املتخذة ملكافحة التع       -١٠٤

سيما فيما يتعلق ببناء قدرات املوظفني احلكـوميني، لكنـها أشـارت إىل أن               القضاء، وال 
ونوهت . تزال تشكل مسألة هامة على صعيد حقوق اإلنسان        عمليات االغتيال السياسي ال   

  .وقدمت اليابان توصيات. اليابان بالتقدم احملرز يف مكافحة االجتار بالبشر
وهنأت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية الفلبني على إجنازاهتـا يف جمـال حتقيـق                -١٠٥

االستقرار السياسي واملساواة والعدالة االجتماعية وشجعتها على تعزيز أواصر تعاوهنـا مـع           
األمم املتحدة واملنظمات الدولية ومجيع اجلهات صـاحبة املـصلحة لتـذليل الـصعوبات              

  .مان إعمال حقوق مواطنيهاوالتحديات املتبقية وض
املوجهة إىل املقرر اخلـاص املعـين باالجتـار         وأعربت التفيا عن تقديرها للدعوة        -١٠٦

باألشخاص، لكنها أشارت إىل عدة طلبات مقدمة من مكلفني آخرين بواليـات يف إطـار               
بـذهلا   وأثنت التفيا على الفلبني للجهود اليت ت.اإلجراءات اخلاصة، وهي طلبات مل تقبل بعد      

ملكافحة االجتار بالبشر لكنها أعربت عن قلقها إزاء عدد النساء واألطفال ضـحايا االجتـار        
  .وقدمت التفيا توصيات. ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل القسري

 إىل الشواغل املعرب عنها وبينما رحبت ليختنشتاين باملبادرات املتخذة، فإهنا أشارت  -١٠٧
ورحبت ليختنـشتاين  . دنية لألطفال وزيادة عدد حاالت العنف املرتيلإزاء انتشار العقوبة الب  

  .وقدمت ليختنشتاين توصيات. بتصديق الفلبني على نظام روما األساسي
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وأشارت مدغشقر بارتياح إىل أن الفلبني صدقّت على عدة صكوك دولية حلقـوق               -١٠٨
تعلق حبقوق اإلنسان تـستحق     وأكدت أن املتابعة والتنفيذ يف جماالت ذات أولوية ت        . اإلنسان

  .وقدمت مدغشقر توصية. الدعم واملزيد من التشجيع
وأعربت ماليزيا عن ارتياحها إلصدار عدة قوانني جديدة تتعلـق حبقـوق املـرأة                -١٠٩
وأشارت أيضاً إىل اجلهود اجلدية املبذولة للقضاء علـى الفقـر وحتقيـق التنميـة               . والطفل

. االحتياجات األساسية للفقراء وغريهم من الفئات الـضعيفة       االجتماعية واالقتصادية وتلبية    
  .وقدمت ماليزيا توصيات

وأعربت املكسيك عن أملها يف أن تطبق الفلبني نظام روما األساسي بالكامـل يف                -١١٠
واستفسرت املكسيك أيضاً عن التـدابري املتخـذة لـضمان مـشاركة            . أقرب وقت ممكن  

وقدمت . ضع السياسات والربامج اليت تتعلق مبصاحلهم وتنفيذها      األشخاص ذوي اإلعاقة يف و    
  .املكسيك توصيات

وأعربت قطر عن تقديرها للسياسات واالستراتيجيات الوطنية اليت اعتمدهتا الفلبني            -١١١
ملكافحة االجتار باألشخاص وتعاوهنا على املستويني اإلقليمي والدويل من أجل القضاء علـى             

  .قطر توصياتوقدمت . هذه الظاهرة
وأشارت مجهورية احتاد ميامنار إىل التقدم الكبري احملرز يف سياق حقوق اإلنسان، وأقرت               -١١٢

  .وقدمت ميامنار توصيات. بالدور البناء للفلبني بوصفها عضواً نشطاً يف جملس حقوق اإلنسان
ليهـا  وأقرت هولندا بالتزام الفلبني بتحسني حقوق اإلنسان ملواطنيهـا، وأثنـت ع             -١١٣

  .وقدمت هولندا توصيات. النضمامها إىل نظام روما األساسي
وطلبت نيوزيلندا معلومات عن اخلطوات املتخذة لضمان أن يكون التشريع الوطين             -١١٤

وأشارت نيوزيلندا أيـضاً  . متمشياً بالكامل مع التزامات الفلبني مبوجب نظام روما األساسي   
الوفيات النفاسية وتأثري القيود املفروضة يف جمال الرعاية        إىل الشواغل املعرب عنها فيما يتعلق ب      
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. الصحية على حقوق اإلنسان للمرأة

غوا الضوء على اجلهود اليت تبذهلا الفلبني من خالل انـضمامها إىل            اوسلطت نيكار   -١١٥
ياسـات  صكوك دولية جديدة حلقوق اإلنسان وكذلك اعتمادها قوانني جديدة ووضـع س           

وقـدمت  . غوا أمهية التقدم احملرز يف تعزيز حقوق الفئات الـضعيفة         اوأكدت نيكار . وطنية
  .غوا توصياتانيكار
ورحبت النرويج بانضمام الفلبني إىل نظام روما األساسي لكنها أشارت إىل مواطن              -١١٦

. ساسـية القصور املؤسسية وضعف آليات إنفاذ القانون اليت تعرقل تنفيذ حقوق اإلنسان األ           
وأشارت النرويج أيضاً إىل أن قوات الشرطة والقوات العسكرية ال تزال تظهـر يف عـداد                

  .وقدمت النرويج توصيات. الفئات املنتهكة الرئيسية حلقوق اإلنسان
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 عن تقديرها للتركيز على مسألة النهوض باحلقوق االقتـصادية        وأعربت باكستان     -١١٧
واستفسرت عـن تعليقـات املتقاضـني       . ء على الفقر  واالجتماعية والثقافية من أجل القضا    

 غري الرمسية وغري املكلفة اليت وضعت لزيادة إمكانية وصـول           يتعلق بفعالية اإلجراءات   فيما
  .وقدمت باكستان توصية. الفقراء إىل العدالة

وأكدت فلسطني اجلهود اليت تبذهلا الفلبني لتعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -١١٨
ورحبت أيضاً بالتصديق على االتفاقية اخلاصة مبركز       . افية فضالً عن حقوق املرأة والطفل     والثق

  .وقدمت فلسطني توصيات.  وعلى نظام روما األساسي١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام 
وسلطت الربتغال الضوء على التقدم الذي أحرزته الفلبني فيما يتعلق باحلكم الرشيد              -١١٩

ورحبت الربتغال أيضاً بتعهد الفلـبني تعزيـز        . والتخفيف من حدة الفقر   ومكافحة الفساد   
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وال سيما بإدراج عملية رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية            

  .وقدمت الربتغال توصيات. والثقافية
وطلب املغرب معلومات عن اخلطوط الرئيسية للعقـد االجتمـاعي، وال سـيما               -١٢٠

يتضمن فرعـاً   يتعلق مبكافحة الفساد والقضاء على الفقر واستفسر عما إذا كان العقد             مافي
  .وقدم املغرب توصية. علق بالتعليم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانيت

ورداً على األسئلة املطروحة أعلنت رئيسة الوفد أن عدد املالحقات القضائية ملـرتكيب               -١٢١
إلدانات الصادرة حبقهم قد زاد عن الضعف خالل الفتـرة القـصرية          أفعال االجتار بالبشر وعدد ا    

وأشارت إىل أن مكاتب الفرقة اخلاصة      . األخرية اليت تسلمت فيها احلكومة اجلديدة مقاليد السلطة       
وقد ضاعفت الفلبني أيضاً    . الوطنية واحمللية واإلقليمية أجرت عمليات إنقاذ لضحايا االجتار بالبشر        

  .تعلقة باالجتار بالبشر وزادهتا إىل حد أقصى، وال سيما يف املناطق الريفيةبرامج التوعية امل
وذكر الوفد أنه بغية معاجلة املسائل املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقـة، اعتمـدت               -١٢٢

 لصاحل هؤالء األشخاص، وهو قانون شامل ينص على متتع األشـخاص            الفلبني ميثاقاً أعظم  
  .ازات األساسيةذوي اإلعاقة باحلقوق واالمتي

 يف املائة لشراء األدوية     ٢٠ويف الفلبني حيظى األشخاص ذوو اإلعاقة بتخفيض نسبته           -١٢٣
واألغذية وتسديد رسوم املستشفيات والنقل واألنشطة الترفيهية ومرافـق اإلقامـة وبـآخر             

  . يف املائة لشراء املنتجات األساسية وسلع االحتياجات األولية٥ نسبته
 الفلبني سياسات وآليات لكي تتيح الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقـة           وقد وضعت   -١٢٤

 إدراج أمسـائهم  ملمارسة حقهم يف التصويت، وأنشأت مواقع تسجيل ساتلية لتمكينهم من           
  .على القوائم االنتخابية، وقدمت هلم املساعدة أثناء العمليات االنتخابية

يف احلياة الـسياسية ويف اختـاذ   ويف الفلبني، يشارك األشخاص ذوو اإلعاقة بنشاط          -١٢٥
القرارات على املستويني الوطين ودون الوطين يف إطار اجمللس الوطين املعين بشؤون اإلعاقـة              
ويف سبع عشرة جلنة إقليمية معنية بقضايا اإلعاقة وكذلك يف اجمللس الوطين للقضاء على الفقر 
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 أيضاً مكاتـب    وأُنشئت. شراإلعاقة إحدى قطاعاته الرئيسية األربعة ع     الذي تشكل مسألة    
 وحدة حكومية حملية فيما ُعـّين منـسقون         ٢٥٩بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة يف      معنية  

  . مكتبا٢١٤ً مكتباً وأُنشئت جلان يف ٦١٧ يف
وتعكف الفلبني على تعزيز بيئة خالية من العوائق لكي تشجع وصول األشـخاص               -١٢٦

لبني فريقاً خاصاً معنياً بإمكانية وصول األشخاص       وأنشأت الف . ذوي اإلعاقة بدنياً واجتماعياً   
ذوي اإلعاقة وهو فريق ُيعىن بضمان حركتهم يف النقل العام وجيري بصورة دورية عمليـات   

  .مراقبة لإلمكانيات املتاحة لوصوهلم إىل املباين العامة واخلاصة
نسان على  وشكرت الفلبني مجيع الوفود واجلهات صاحبة املصلحة جمللس حقوق اإل           -١٢٧

اهتمامها بكيفية استمرار الفلبني يف أداء مهمتها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنـسان لـشعبها               
وأعربت الفلبني عن بالغ تقديرها لالعتراف جبهودها وباإلجنازات املتواضعة الـيت           . ومحايتها

ـ               ا حققتها يف جمال حقوق اإلنسان، لكنها أقرت بالتحديات الكثرية اليت ال تـزال تواجهه
  .القيام باملزيد من العملوبضرورة 

وأعلنت رئيسة الوفد عن أن اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان ستعمل عن كثب مـع            -١٢٨
اللجنة الفلبينية املعنية حبقوق اإلنسان من أجل إنشاء فريق رصد ملتابعة تنفيـذ التوصـيات               

جملتمع املدين واملنظمـات    وستدعى منظمات ا  . الناشئة عن هذا االستعراض اليت قبلتها الفلبني      
  .غري احلكومية إىل املشاركة يف هذا العمل

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  :حتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور واملدرجة أدناه بتأييد الفلبني  -١٢٩

زيادة تعزيز هياكلها األساسية الوطنية حلقوق اإلنـسان، مبـا يف             -١-١٢٩  
؛ ومواصلة حتسني   )مصر(جنة املعنية حبقوق اإلنسان     ذلك دعم الل  

قدراهتا لدعم حقوق اإلنسان، بطرق منها زيادة االستقاللية املالية         
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان وقدراهتا التنظيمية فضالً عن مضاعفة         
اجلهود املبذولة ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي القوات         

واالستمرار ) أستراليا(وطنية الفلبينية   املسلحة وموظفي الشرطة ال   
يف العمل على بناء القدرات يف جمال محاية حقوق اإلنسان، مـن            

) االحتاد الروسـي  (خالل تعزيز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان       
وتكثيف اجلهود والتدابري لتدعيم سيادة القانون وآلياهتا الوطنيـة        

  ؛)فييت نام(املعنية حبقوق اإلنسان 
__________ 

  .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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االستمرار يف برامج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان،           -٢-١٢٩  
ويشمل ذلك الربامج املخصصة ملوظفي األمن واملوظفني املكلفني        

، ومتابعة جهودها لتعزيز التثقيف والتدريب      )مصر(بإنفاذ القانون   
يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما من أجل بناء قدرات املوظفني           

وضمان استفادة القوات املسلحة    ) املغرب(نون  املكلفني بإنفاذ القا  
، وزيـادة  )فرنسا(والشرطة من التدريب يف جمال حقوق اإلنسان   

بناء القدرات بطرق منها، التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان املوجه          
إىل السلطات احلكومية، وبصفة خاصة الوكاالت املكلفة بإنفـاذ         

، وزيـادة   )اليابـان (طنية  القانون والتنفيذ الفعال آللية الرقابة الو     
التدريب والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان وتقدمي التمويل علـى          
مجيع مستويات القوات املسلحة والشرطة الوطنيـة لـضمان أن          
حيمي املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وأفراد اجلـيش حقـوق          

الواليات (اإلنسان والتحقيق بشكل شامل يف ادعاء االنتهاكات        
، ومواصلة تعزيز التثقيف والتدريب يف جمـال        )مريكيةاملتحدة األ 

حقوق اإلنسان املوجه إىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون مـن           
أجل زيادة التوعية بدورهم يف محاية احلقوق األساسية لألشخاص،         

 اجلمهوريـة  -فرتويـال  (وال سيما الفئات األشد ضعفاً وهتميشاً       
  ؛)البوليفارية

لعمل على إعداد خطط عمل وطنية حلقـوق اإلنـسان          مواصلة ا   -٣-١٢٩  
واالستمرار يف تنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة باخلطـة        ) فلسطني(

  ؛)قطر (٢٠١٧-٢٠١٢الثانية الفلبينية حلقوق اإلنسان للفترة 
) سـري النكـا   (مواصلة تعميم حقوق اإلنسان يف القطاع العام          -٤-١٢٩  

 السياسات والربامج   وزيادة إدراج حقوق اإلنسان يف صلب مجيع      
  ؛)فييت نام(واألنشطة اخلاصة باحلكومة 

دعم عالقات تعاون أوثق مع املؤسسات الوطنية والدولية حلقوق           -٥-١٢٩  
اإلنسان والعمل من أجل إشراك الشباب واملنظمـات الـشبابية          

بدءاً من املـستوى    (مشاركة كاملة وفعالة على مجيع املستويات       
  ؛)النرويج) (يلاحمللي وحىت املستوى الدو

مواصلة التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           -٦-١٢٩  
  ؛)بيالروس(جمللس حقوق اإلنسان على أساس أولوياهتا الوطنية 

التنفيذ الكامل للميثاق األعظم للمرأة من أجل تعزيز املساواة بني            -٧-١٢٩  
ارد لدعم تنفيـذ    وتوفري املزيد من املو   ) مجهورية كوريا (اجلنسني  
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والتنفيذ الفعال للميثـاق    ) ماليزيا(امليثاق األعظم للمرأة بفعالية     
األعظم للمرأة يف مجيع اجملاالت، بطرق منها عالقـات العمـل           
والوصول إىل العدالة والرعاية الصحية، وال سيما جوانب الصحة         

  ؛)إسبانيا(اجلنسية واإلجنابية والعنف اجلنسي 
واالستمرار فيما تبذله من    ) نيكاراغوا( متكني املرأة    مواصلة تعزيز   -٨-١٢٩  

جهود لتنفيذ السياسات احمللية الرامية إىل زيادة تعزيز املساواة بني          
) سـنغافورة (اجلنسني ودعم محاية املرأة من التمييـز والعنـف          

وتكثيف اجلهود ملكافحة العنف ضد املرأة من خالل تنظيم محالت 
فية للمبادرات ذات الصلة وتدريب     توعية عامة وتوفري موارد كا    

واختاذ تدابري عملية   ) ليختنشتاين(املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون     
لزيادة تعزيز املساواة بني اجلنسني يف العمالة واتباع هنج يراعـي           
االعتبارات اجلنسية يف النظام القضائي وتـوفري رعايـة أفـضل           

  ؛)تايلند(لألمهات 
دات بشكل جمـاين وفعـال جلميـع األطفـال          ضمان تسجيل الوال    -٩-١٢٩  

  ؛)الربتغال(
احلفاظ على الزخم يف مواصلة اجلهود بنشاط لزيادة محاية حقوق            -١٠-١٢٩  

بروين (سيما بسن تشريعات يف هذا اخلصوص        املرأة والطفل، وال  
واالستمرار يف تكثيف جهودها للتـصدي جلميـع        ) دار السالم 

نسان، وال سيما يف جمـاالت      التحديات املتبقية اخلاصة حبقوق اإل    
تعزيز النمو االقتصادي واحلماية االجتماعية واإلنصاف مع توجيه        
اهتمام خاص حلقوق املرأة والطفل من خالل الـربامج وخطـط           

  ؛)كمبوديا(العمل اجلارية 
تكثيف جهودها حلماية حقـوق الفئـات الـضعيفة األخـرى،             -١١-١٢٩  

ات والشعوب األصـلية    سيما األشخاص ذوو اإلعاقة واألقلي     وال
لكي تتاح هلا فرصة احلصول على اخلدمات االجتماعية والتعليمية         
والصحية وغريها من اخلدمات على قدم املساواة مـع الفئـات           

، ومواصلة عملها فيما يتعلق بتعزيز محاية حقوق        )تايلند(األخرى  
فئات ضعيفة حمددة يف اجملتمع، مثل املواطنني املـسنني والفقـراء           

، ودراسة إمكانية   )ترينيداد وتوباغو (ا الكوارث الطبيعية    وضحاي
اختاذ تدابري جديدة حبيث تشمل الربامج املخصصة للقضاء علـى          
الفقر احتياجات الفئات الضعيفة كاملـسنني واألشـخاص ذوي         

  ؛)األرجنتني(اإلعاقة 
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زيادة جهودها للقضاء على حاالت القتل خارج نطاق القـضاء            -١٢-١٢٩  
ومواصلة جهودها ملعاجلة مسألة حاالت القتـل       ) ريامجهورية كو (

خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري من أجل تعزيـز سـيادة         
والعمل على القضاء   ) سنغافورة(القانون واحترام حقوق اإلنسان     

التام على حاالت التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وتكثيف         
  ؛)رسي الرسويلالك(اجلهود ملقاضاة املسؤولني عن هذه اجلرائم 

إجراء حتقيقات نزيهة يف مجيع ادعاءات أفعال االختفاء القـسري            -١٣-١٢٩  
وإجـراء  ) أملانيـا (اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون       

حتقيق مستقل ونزيه فيما يتعلق جبميع حاالت االختفاء القـسري          
ىل واإلعدامات خارج نطاق القضاء وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إ        

واالستمرار يف العمل على وجـه االسـتعجال        ) فرنسا(العدالة  
لضمان وجود آليات من أجل القضاء على التعـذيب وحـاالت      
القتل خارج نطاق القضاء بالكامل وتكثيف جهودهـا إلجـراء          
حتقيقات يف حاالت القتل خارج نطاق القضاء ومقاضاة املسؤولني         

  ؛)ترينيداد وتوباغو(عن ذلك ومعاقبتهم 
مكافحة حاالت القتل خارج نطاق القضاء بفعالية، مبا يف ذلـك             -١٤-١٢٩  

حاالت القتل اليت ترتكبها اجلهات الفاعلة غري احلكوميـة مـن           
خالل تعزيز آليات املساءلة وتنفيـذ اإلصـالحات الـضرورية          

  ؛)١()أملانيا(
القضاء هنائياً على اإلعدامات خارج نطاق القضاء وفقاً لاللتـزام            -١٥-١٢٩  

لذي قطعته أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق وبـذلك         ا
تقدمي املسؤولني عن هذه األفعال إىل العدالة، وتكثيف اجلهـود          
للقضاء على ظاهرة اللجوء إىل التعـذيب واملعاملـة القاسـية           

املهينة من قبل أفراد القوات املسلحة وقوات األمن احلكومية           أو
عقاب فيما خيص حاالت القتل ووضع حد لإلفالت من ال ) إسبانيا(

خارج نطاق القضاء واالختفاء القسري والتعذيب، ويشمل ذلك        
تلك اليت ارتكبتها قوات األمن، من خالل إجراء حتقيقات شاملة          

__________ 

ت القتل خارج نطاق القضاء بفعالية      القضاء على حاال  : "فيما يلي التوصية كما أُديل هبا أثناء جلسة التحاور         )١(
مبا يف ذلك حاالت القتل على أيدي جهات فاعلة غري حكومية من خالل تعزيز آليات املـساءلة وتنفيـذ                   
اإلصالحات الالزمة اليت حددها املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة               

 "ً.تعسفا أو
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الواليات املتحدة  (ومالحقات قضائية صارمة ملرتكيب تلك األفعال       
  ؛)األمريكية

ل خارج نطاق القضاء    اختاذ خطوات إضافية ملكافحة حاالت القت       -١٦-١٢٩  
واالختفاء القسري، بطرق منها تقدمي التمويل الكـايف لقـوات          
الشرطة الوطنية وضمان السرعة يف تقدمي املسؤولني املزعومني عن         

ومواصلة ) السويد(حاالت القتل خارج نطاق القضاء إىل العدالة        
إعادة تقييم احلاجة إىل وضع برامج تتضمن منع حاالت القتـل           

جلـيش   القضاء واالختفاء القسري من أجل أفراد ا       خارج نطاق 
، وعند االقتضاء النظر يف وضع هذه       والشرطة الوطنية يف الفلبني   

الربامج وحتديد الضمانات وآليات الرصد املالئمة من أجل كفل         
وضمان أن جتري الشرطة واملكتب     )  ليشيت -تيمور  (االمتثال هلا   

طرية للحقـوق الـيت     الوطين للتحقيق حتريات يف االنتهاكات اخل     
اململكة املتحدة  (يزعم ارتكاهبا على أيدي أفراد اجليش والشرطة        

  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
مواصلة جهودها حلظر التعذيب بالكامل وإلغاء مجيـع أشـكال            -١٧-١٢٩  

؛ )مجهوريـة كوريـا   (إساءة املعاملة األخرى على كل مـستوى        
لوطين الذي يرمي إىل حظر التعذيب واالستمرار يف تدعيم عملها ا   

  ؛)مصر(
منع حاالت التعذيب يف مرافق االحتجاز مـن خـالل تـوفري              -١٨-١٢٩  

ضمانات قانونية للمحتجزين وإجراء حتقيقات فعالة يف ادعاءات        
  ؛)النمسا(التعذيب ومقاضاة مرتكيب أفعال التعذيب وحماكمتهم 

 مجيع املكلفني بإنفاذ القانون يف      تعزيز براجمها التدريبية املوجهة إىل      -١٩-١٢٩  
  ؛)تركيا(جمال حظر التعذيب حظراً مطلقاً 

تنفيذ قانون مناهضة التعذيب بفعالية، مع توجيه اهتمام خاص إىل            -٢٠-١٢٩  
مسؤولية كبار الضباط واحلصول على اخلدمات الطبية ووضـع         
برنامج تأهيل للضحايا مع إتاحة ما يلزم مـن املـوارد الكافيـة             

واختاذ التدابري الضرورية لتنفيذ قانون مكافحة التعذيب       ) داآيرلن(
 بالكامل، مع التركيز بوجه خاص على التحقيق مع         ٢٠٠٩لعام  

وتنفيـذ قـانون    ) املكسيك(املسؤولني عن كل جرمية ومعاقبتهم      
 بصورة فعالة مع إيـالء اهتمـام        ٢٠٠٩ مناهضة التعذيب لعام  

الحقات القضائية يف   خاص لضمان أن تشمل مجيع التحقيقات وامل      
ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة بالكامل إمكانية حتديد مسؤولية        
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 مـن القـانون     ١٣القادة على النحو املنصوص عليه يف املـادة         
  ؛)الدامنرك(

إنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب بدون تأخري على النحو املنصوص            -٢١-١٢٩  
) فرنسا(هضة التعذيب   عليه يف الربوتوكول االختياري التفاقية منا     

وبدء مشاورات مفتوحة وشفافة وشاملة بشأن وضع آلية وطنية         
وإعداد خطة عمل وتنفيذها من أجـل       ) نيوزيلندا(وقائية أنسب   

إنشاء آلية وطنية وقائية فعالة ومتالئمة مع أحكام الربوتوكـول          
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب مع متكينها من احلصول على         

لضرورية لكي تؤدي مهمتـها علـى النحـو املناسـب        املوارد ا 
  ؛)الدامنرك(

االعتراف بضحايا االجتار بالبشر، الذين يكونـون عـادة مـن             -٢٢-١٢٩  
  ؛)النرويج(الشباب، بصفتهم تلك وتوفري احلماية واملساعدة هلم 

ضمان اإلنفاذ الفعال للتشريع احمللي ومواصلة العمل على القضاء           -٢٣-١٢٩  
بالبشر من خالل التعاون مع اجملتمع الدويل، بوسائل        على االجتار   

  ؛)اليابان(منها قبول زيارة املقرر اخلاص 
توسيع نطاق حظر العقوبة البدنيـة لتـشمل املـرتل واألسـرة              -٢٤-١٢٩  

، وضمان االمتثال حلقوق الطفل واملرأة حبظر العقوبـة         )الربتغال(
ـ            رتيل البدنية بصفة خاصة وتنفيذ خطة العمل ضـد العنـف امل

، وحظر مجيع أشكال العقوبة البدنية بشكل صريح لدى         )فرنسا(
درسة واملؤسـسات ونظـام     تربية األطفال على صعيد املرتل وامل     

 من اتفاقية   ١٩يف مجيع اجملاالت األخرى وفقاً للمادة       العقوبات و 
، وتنظيم محالت التثقيـف والتوعيـة       )أوروغواي(حقوق الطفل   

اعلة األخرى على الطرق اخلالية من      إلطالع اآلباء واألطراف الف   
) وعلى حق األطفال يف احلماية    (العنف لتأديب األطفال وتربيتهم     

، وتكثيف محالهتا إلذكاء الـوعي بالتـأثري الـضار          )أوروغواي(
للعقوبة البدنية واستخدام األشكال البديلة واخلالية من العنـف         

  ؛)ليختنشتاين(للتأديب على حنو يراعي كرامة الطفل 
االستمرار يف تعزيز التدابري الراميـة إىل نـزع الـسالح مـن               -٢٥-١٢٩  

اجملموعات املسلحة اخلاصة وتفكيكها فضالً عن منع اسـتخدام         
  ؛)شيلي(اجلنود األطفال 
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االستمرار يف اإلصالح القضائي وحتسني قدرات نظام العقوبـات           -٢٦-١٢٩  
  ؛)إسبانيا(ملكافحة اإلفالت من العقاب 

موارد كافية آللية الرصد الوطنية لضمان أدائها ملهمتـها     ختصيص    -٢٧-١٢٩  
  ؛)جنوب أفريقيا(بفعالية 

مواصلة بذل جهودها للتصدي لقضايا أو تقارير احلوادث املاضية           -٢٨-١٢٩  
اخلاصة حباالت القتل خارج نطاق القضاء واالختفـاء القـسري          
 والتعذيب يف البلد، بطرق منها برنامج دعم القضاء املشترك بني         

االحتاد األورويب والفلبني ومراكز التنـسيق املـشتركة املعنيـة          
  ؛)إندونيسيا(باجليوش اخلاصة وآلية الرصد الوطنية 

اختاذ تدابري ملعاجلة حاالت التأخري يف العدالـة واإلفـالت مـن              -٢٩-١٢٩  
) مجهورية كوريـا  (العقاب، مبا يف ذلك إجراء إصالحات قضائية        

بشكل فعال على قضايا حـاالت      ومكافحة اإلفالت من العقاب     
القتل خارج نطاق القضاء واالختفاء القـسري الـيت ترتكبـها           
القوات املسلحة والشرطة فضالً عـن اجلهـات الفاعلـة غـري       

والتصدي للشواغل املثارة بشأن اإلفالت من      ) النمسا(احلكومية  
العقاب بإجراء إصالحات يف نظام العدالة اجلنائية وضمان السرعة    

يق ويف القبض على مرتكيب هذه األفعـال ومقاضـاهتم          يف التحق 
  ؛)هولندا(وحماكمتهم وإدانتهم 

مواصلة بذل اجلهود ملكافحة اإلفالت من العقاب وضمان تقدمي           -٣٠-١٢٩  
األشخاص الذين يدعى ارتكاهبم النتهاكات جـسيمة حلقـوق         
اإلنسان إىل العدالة بوسائل، منها مضاعفة اجلهود للقبض علـى          

فيتو بالباران اإلبن واحلاكم الـسابق جويـل ريـس          اللواء جو 
  ؛)أستراليا(ومرتكيب جمزرة ماغينداناو 

اختاذ تدابري جديدة وإضافية لضمان سيطرة اجليش بالكامل على           -٣١-١٢٩  
الوحدات اجلغرافية التابعة للقوات املـسلحة املدنيـة وسـيطرة          

دات الشرطة على منظمات املتطوعني املدنيني ومساءلة هذه الوح       
عن احترام التزامات الفلبني مبوجب القـانون الـدويل حلقـوق           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اإلنسان 
تعزيز املساءلة من خالل اختاذ التدابري الضرورية إلتاحة الفرصـة            -٣٢-١٢٩  

مثل وزارة العدل والشرطة الوطنية واملكتـب       (للهيئات املسؤولة   
قوق اإلنسان ومكتـب أمـني      الوطين للتحقيق واللجنة املعنية حب    
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إلجراء حتقيقات يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنـسان        ) املظامل
  ؛)كندا(بصورة كفؤة ومستقلة ونزيهة وذلك خلدمة العدالة 

اختاذ تدابري فورية لتنفيذ قانون قضاء األحداث ورعايتهم الصادر           -٣٣-١٢٩  
  ؛)النرويج( تنفيذاً فعاالً ٢٠٠٦يف عام 

ة حتسني الظروف يف مراكز االحتجاز وضمان عدم احتجاز     مواصل  -٣٤-١٢٩  
) إكوادور(اجلاحنني األحداث مع اجملرمني البالغني يف هذه املراكز         

وحتسني ظروف السجن مبا يتمشى مع أحكام القـانون املتعلـق           
بتحديث مكتب إدارة السجون والسياسة العقابية مع إيالء اهتمام     

  ؛)أملانيا(سجناء البالغني خاص لفصل األطفال واألحداث عن ال
اختاذ التدابري الضرورية لتـوفري احلمايـة الكافيـة للـصحفيني             -٣٥-١٢٩  

واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلـق حبـاالت           
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء 

ر يف  ، واالستمرا )بنغالديش(مواصلة جهودها للقضاء على الفقر        -٣٦-١٢٩  
ومواصلة جهودها  ) كوبا(تنفيذ السياسات احلالية للحد من الفقر       

للعمل على القضاء على الفقر وحماولة الربط بني مكافحة الفقـر           
واالستمرار يف زيادة براجمها    ) اململكة العربية السعودية  (والتعليم  

االجتماعية اليت تعد أساسية للقضاء علـى الفقـر والتـهميش           
ومواصـلة  )  اجلمهوريـة البوليفاريـة    -  فرتويـال (االجتماعي  

االقتصادية املوجهة إىل خلق وظـائف       - اإلصالحات االجتماعية 
جديدة والقضاء على الفقر وحتسني نوعية التعليم والرعاية الطبية         

  ؛)االحتاد الروسي(
مواصلة وضع االستراتيجيات والربامج الرامية إىل وضـع حـد            -٣٧-١٢٩  

ئات الضعيفة، وال سيما النساء واألطفال      للفقر الذي تعاين منه الف    
، واالستمرار يف اجلهـود املبذولـة لتلبيـة         )البحرين(وتنفيذها  

االحتياجات األساسية اخلاصة للفقراء والفئات الضعيفة األخرى       
، )بروين دار السالم  (هبدف حتقيق مستوى معيشة مناسب للجميع       

 الفقـر،  ومضاعفة جهودها يف جمال توزيع الثروة والقضاء علـى      
يف ذلك ختصيص موارد كافية بشرية ومالية وتـوفري الـدعم            مبا

، )ماليزيـا (واملساعدة املادية للفئات الضعيفة يف املناطق الريفيـة        
ومضاعفة جهودها يف مساعدة الشرائح الفقرية مـن الـسكان          
بتزويد الفريق العامل املعين بالتنمية البشرية بـاملوارد البـشرية          
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للعمل بفعالية والوفاء مبهمته املتمثلـة يف ضـمان         واملالية الالزمة   
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(مستوى معيشة الئق جلميع الفلبينيني 

، )قطـر (بذل جهود إضافية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة           -٣٨-١٢٩  
وتقدمي املزيد من املوارد لتحقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفيـة          

 ادية واالجتماعيـة والثقافيـة للـسكان،      وتعزيز احلقوق االقتص  
الفئات الضعيفة االجتماعية واألشخاص الذين يعيشون      سيما   وال

  ؛)فييت نام(يف املناطق النائية 
االستمرار يف اختاذ التدابري الرامية إىل تعزيز التمتـع بـاحلقوق             -٣٩-١٢٩  

ومواصلة تعزيز  ) كوبا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها     
التدابري املؤسسية إلعمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة         

  ؛)باكستان(والثقافية 
تعزيز آليتها املعيارية حلماية صحة األمهات وإقرار مشروع قانون           -٤٠-١٢٩  

يتعلق بالصحة اإلجنابية وتنفيذه وختصيص املوارد املالية الالزمـة         
ـ     ) سويسرا(لتنفيذه   امس مـن   ومضاعفة اجلهود لتلبية اهلدف اخل

األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بالوفيات النفاسية، بطـرق مـن      
بينها ضمان حصول اجلميع على احلقوق املتعلقة بالصحة اجلنسية         

  ؛)السويد(واإلجنابية وعلى املعلومات والتثقيف واملشورة 
تعزيز جهودها، على وجه السرعة، يف جمال التـصدي الرتفـاع             -٤١-١٢٩  

، مبا يف ذلك تـوفري      ألطفال والوفيات النفاسية  امعدالت وفيات   
إمكانية احلصول على معلومات عن الصحة اجلنسية واإلجنابيـة         

واختاذ اخلطوات الالزمة لزيادة جهودها مـن أجـل         ) سلوفاكيا(
ضمان حقوق األفراد يف اختاذ قرارات حرة ومسؤولة عن عـدد           

املعلومـات  أطفاهلم واملباعدة بني والداهتم ووقتها وحصوهلم على        
والوسائل الالزمة لذلك وحقهم يف بلوغ أعلـى مـستوى مـن           

  ؛)نيوزيلندا(الصحة اجلنسية واإلجنابية 
مواصلة بذل جهودها لضمان إمكانية حصول اجلميع على التعليم           -٤٢-١٢٩  

وزيادة التدابري املتخذة بشأن احلق يف      ) اململكة العربية السعودية  (
 األطفال على التعليم علـى      التعليم من أجل ضمان حصول مجيع     

  ؛)الكرسي الرسويل(قدم املساواة مع اآلخرين 
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مواصلة تنفيذ العمل الرامي إىل تعزيز احلق يف التعليم وحقـوق             -٤٣-١٢٩  
الطفل من خالل زيادة التنسيق بني الوكاالت فيما يتعلق بأنشطة          

  ؛)أوزبكستان(هيئات إنفاذ القانون 
وب األصلية لضمان أال يـؤثر النـشاط   تنفيذ قانون حقوق الشع     -٤٤-١٢٩  

االقتصادي، وال سيما التعدين تأثرياً سلبياً على حقوق الشعوب         
  ؛)املكسيك(األصلية 

) إكـوادور (مواصلة جهودها للحفاظ على البيئة واسـتدامتها          -٤٥-١٢٩  
ومضاعفة اجلهود على الصعيد الوطين الستخدام املوارد الطبيعية        

  ).ميامنار(بصورة مستدامة 
حتظى التوصيات التالية بتأييد الفلبني اليت تعترب أهنا قد نفذت بالفعـل أو أهنـا                 -١٣٠
  :التنفيذ قيد

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -١-١٣٠  
  ؛)فلسطني(

مواصلة اعتماد قوانني وتشريعات وطنية وإنفاذها وفقـاً ملعـايري            -٢-١٣٠  
ف هبا عاملياً اليت صـدقت عليهـا الفلـبني        حقوق اإلنسان املعتر  

  ؛)٢()مصر(
؛ )إسـبانيا (مكافحة االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفـال           -٣-١٣٠  

واالستمرار يف مضاعفة اجلهود يف جمال مكافحة االجتار بالبـشر،          
ويشمل ذلك االستمرار يف ممارسة تنفيذ خطـط عمـل وطنيـة            

؛ واالسـتمرار يف    )بيالروس(واستراتيجيات أخرى يف هذا اجملال      
السياسات الناجحة ملكافحة االجتار باألشخاص علـى املـستوى         

الكرسي (الوطين واملشاركة يف هذه اجلهود على املستوى الدويل         
؛ واالستمرار يف مكافحة االجتار بالبشر والتوظيف غـري    )الرسويل

املشروع واستغالل اليد العاملة، مبا يف ذلك اسـتغالل عمـال           
؛ ومقاضـاة املتجـرين     )هولنـدا (زل، وبصفة خاصة النساء     املنا

باألشخاص ومعاقبتهم وأولئك الذين يستغلون بغاء النساء وأيضاً        
؛ وزيادة تعزيز التـدابري     )أوروغواي(محاية ضحايا االجتار بالبشر     

__________ 

مواصلة اعتماد قوانني وتشريعات وطنية وتطبيقهـا       : "هبا أثناء جلسة التحاور   فيما يلي التوصية كما أديل       )٢(
 ."وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان املعترف هبا عاملياً اليت وقعت عليها
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الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر وتقدمي املساعدة الضرورية إىل         
  ؛)تفياال(ضحايا االجتار بالبشر 

زيادة تعزيز التعاون الثنائي والتعاون على املـستويني اإلقليمـي            -٤-١٣٠  
والدويل مع بلدان املنشأ والعبور واملقصد من أجل التصدي على          
حنو أكثر فعالية لالجتار بالنساء وإنشاء برامج إعادة التأهيل مـن           
أجل اإلدماج االجتماعي واالستقاللية االقتصادية للنساء ضحايا       

؛ وزيادة جهودها   )أوروغواي(ستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر     اال
التعاونية على املستويني اإلقليمي والدويل، وال سـيما يف إطـار           
الفريق العامل املعين مبكافحة االجتار باألشخاص والتابع الجتماع        
كبار املسؤولني املعين باجلرائم عرب الوطنية لرابطة أمـم جنـوب           

؛ وتبادل ما لديها من خـربات وأفـضل         )إندونيسيا(شرق آسيا   
املمارسات من أجل تعزيز اجلهود للقضاء على مشكلة االجتـار          

  ؛) دار السالمبروين(باألشخاص على املستويني الوطين والدويل 
تكثيف اجلهود لعرض قضايا الفساد علـى العدالـة ومراجعـة             -٥-١٣٠  

  ؛)شيلي(سياسات اإلدانة اليت تتبعها فيما خيص جرائم الفساد 
  ؛)إسبانيا(اعتماد تشريع شامل فيما خيص األشخاص ذوي اإلعاقة   -٦-١٣٠  
؛ )بـنغالديش (مواصلة جهودها لتعزيـز حقـوق املهـاجرين           -٧-١٣٠  

واالستمرار يف أداء دور ريادي يف تعزيز حقوق العمال املهاجرين          
؛ ومضاعفة اجلهود لتلبية االحتياجات األساسية      )ميامنار(ومحايتها  
 اجملتمع املتأثرة، وال سيما ماليـني املهـاجرين والبحـارة           لفئات

  ؛)الكرسي الرسويل(
           مواصــلة بــذل اجلهــود لكــي تكــون اخلطــة اإلمنائيــة   - ٨- ١٣٠  

متفقة مع التزاماهتا الدولية املتعلقة     ) ٢٠١٦- ٢٠١١(للفلبني  
  ).نيكاراغوا(حبقوق اإلنسان 

ستقدم ردوداً عليهـا يف وقـت مناسـب         وستدرس الفلبني التوصيات التالية و      -١٣١
 /يتجاوز موعد الدورة احلاديـة والعـشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف أيلـول                ال

  :٢٠١٢ سبتمرب
النظر يف إمكانية تعزيز اجلهود للتصديق على االتفاقيـة الدوليـة       -١-١٣١  

، والنظر  )األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       
التفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        يف التصديق على ا   
، والنظر يف التصديق على االتفاقيـة       )بلجيكا(االختفاء القسري   
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الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وسن تشريع         
حملي للمعاقبة على أفعال االختفاء القسري على النحو احملـدد يف   

على االتفاقية الدولية   ، والتصديق بسرعة    )الربازيل(تلك االتفاقية   
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري على النحو املوصى         

، والتصديق بدون تأخري على     )اليابان(به أثناء االستعراض السابق     
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري          
وجترمي أفعال االختفاء القسري وحاالت القتـل خـارج نطـاق          

، وتسريع تطبيق االتفاقية    )فرنسا( إطار تشريعها الوطين     القضاء يف 
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وتنفيـذها         

  ؛)شيلي(
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -٢-١٣١  

االختفاء القسري وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق        
  ؛)إسبانيا(األشخاص ذوي اإلعاقة 

 املتعلقـة  ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم     -٣-١٣١  
بالعمال املرتليني فضالً عن سن مشروع قانون يتعلـق بالعمـال           

  ؛)سلوفاكيا(املرتليني 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٤-١٣١  

 ١٨٩ و١٦٩وليـة رقـم   القسري واتفاقييت منظمة العمـل الد    
  ؛)العراق(

تكثيف جهودها للقضاء بصفة خاصة على أسوأ أشـكال عمـل             -٥-١٣١  
األطفال مبا يتمشى مع التزامات الفلبني مبوجب اتفاقية منظمـة          

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢العمل الدولية رقم    
 ١٣٨ واإلجراءات الفورية للقضاء عليها فضالً عن االتفاقية رقم       

  ؛)سلوفاكيا(بشأن احلد األدىن لسن االستخدام 
النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق           -٦-١٣١  

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        
، والتوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد        )فلسطني(

قتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      الدويل اخلاص بـاحلقوق اال    
، والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد       )الربتغال(

  ؛)أملانيا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 



A/HRC/21/12 

GE.12-15120 32 

النظر يف التصديق يف مرحلة مبكرة على أحـدث صـك دويل              -٧-١٣١  
ـ       ث التفاقيـة   حلقوق اإلنسان وهو الربوتوكول االختياري الثال

  ؛)سلوفاكيا(حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات 
سحب مجيع التحفظات على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة           -٨-١٣١  

  ؛)سلوفينيا(مناهضة التعذيب 
مواءمة تشريعها الوطين بالكامل مع مجيع االلتزامات الناشئة عن           -٩-١٣١  

، واختاذ  )سلوفاكيا(ة  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي     
التدابري الضرورية لضمان تنفيذ نظام روما األساسي بالكامـل يف          

، وتكييف تـشريعها الـوطين مـع        )سويسرا(تشريعها الوطين   
، ومراجعـة تـشريعها     )بلجيكـا (متطلبات نظام روما األساسي     

الوطين لضمان مواءمته الكاملة مع االلتزامات مبوجب نظام روما         
 ذلك إدراج تعريف اجلرائم واملبـادئ العامـة         األساسي، مبا يف  

الوارد يف نظام روما األساسي فضالً عن اعتماد أحكـام تتـيح            
  ؛)التفيا(التعاون مع احملكمة 

اعتماد تشريع لضمان التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية           -١٠-١٣١  
وليـة  واالنضمام إىل االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائية الد       

، ومواءمة تشريعاهتا الوطنية بالكامـل مـع    )سلوفينيا(وحصاناهتا  
نظام روما األساسي، بطرق منها إدراج تعريف اجلرائم واملبـادئ         
يف تشريعاهتا واالنضمام إىل االتفاق املتعلق بامتيـازات احملكمـة          

  ؛)ليختنشتاين(اجلنائية الدولية وحصاناهتا 
اال املتعلقة بنظام رومـا األساسـي       التصديق على تعديالت كمب     -١١-١٣١  

  ؛)ليختنشتاين(
 الذي أقره جملـس الـشيوخ يف   ٢٨١٧إصدار مشروع القانون      -١٢-١٣١  

 الذي يعرف االختفـاء القـسري       ٢٠١١يوليه  /الفلبني يف متوز  
  ؛)كندا(وحيدد عقوباته 

التصدي للتحديات اليت تواجهها اللجنة الفلبينية املعنية حبقـوق           -١٣-١٣١  
  ؛)العراق( وتعزيزها على املستوى املؤسسي اإلنسان

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            -١٤-١٣١  
، وتوجيه دعوة دائمة    )أوروغواي(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان     

إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق          
مـة إىل مجيـع املقـررين       ، وتوجيه دعوة دائ   )مدغشقر(اإلنسان  
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، والنظـر يف    )النمسا(اخلاصني واألفرقة العاملة يف األمم املتحدة       
توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات           

، وزيادة العمل مع جملس     )سلوفينيا(اخلاصة من أجل زيارة البلد      
حقوق اإلنسان وآلياته والنظر يف االستجابة لطلبـات الزيـارة          

علقة اليت قدمها املكلف بوالية يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة           امل
وتوجيه دعوة مفتوحة إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار             

، وزيـادة   )الربتغـال (اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان      
التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة من أجل          

 والنظر يف هناية املطاف يف توجيه       االستجابة لطلبات الزيارة املعلقة   
دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة          

  ؛)التفيا(جمللس حقوق اإلنسان 
إقامة عالقات اتصال أوثق مع هيئات األمم املتحدة، بطرق مـن             -١٥-١٣١  

بينها قبول طلبات املقرر اخلاص املعين باملـدافعني عـن حقـوق            
، وقبول طلب الفريق العامل املعين      )النرويج(ارة البلد   اإلنسان لزي 

، ودعوة فريق األمـم     )املكسيك(باالختفاء القسري لزيارة البلد     
املتحدة العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي          
واملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان لزيارة الفلبني         

  ؛)يا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطان(
مراجعة وإلغاء مجيع األحكام التمييزية اليت ال تـزال قائمـة يف              -١٦-١٣١  

حبكـم القـانون    التشريع الوطين لتحقيق املساواة بني اجلنـسني        
  ؛)الربتغال (والواقع

سن تشريع لتحديد وضع األطفال املولودين خارج كنف الزوجية           -١٧-١٣١  
  ؛)ليختنشتاين(

 مع التركيز   ٢٠٠٩التنفيذ الفعال لقانون مناهضة التعذيب لعام         -١٨-١٣١  
بصفة خاصة على ضمان حصول مجيع الضحايا الـذين يـدعى           
تعرضهم للتعذيب وإساءة املعاملة على فرصة فعلية إلجراء تقييم         
طيب إلصاباهتم بإضفاء الصفة املؤسسية على استخدام بروتوكول        

يهات إىل القضاة واملدعني العامني    اسطنبول، مبا يف ذلك تقدمي توج     
وأطباء الطب الشرعي واملوظفني الطبيني الذين يتعـاملون مـع          
احملتجزين للكشف عن اإلصابات البدنية والنفسية النامجـة عـن          

  ؛)الدامنرك(التعذيب وتوثيقها 
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إرسال قائمة إىل اللجنة الفلبينية املعنية حبقوق اإلنسان على أساس            -١٩-١٣١  
ن أمساء مجيع احملتجزين مـع اإلشـارة إىل أمـاكن           منتظم تتضم 
  ؛)أملانيا(احتجازهم 

الشروع يف إصالح هيكلي لنظامها القضائي من أجل حتقيق تقدم            -٢٠-١٣١  
  ؛)النرويج(تدرجيي يف حالة حقوق اإلنسان 

ضمان وجود جهاز قضائي يراعي قضايا اجلنسني ومتاح للجميع           -٢١-١٣١  
ن حيث اإلجراءات واملواقف على     يف سياق اإلصالح القضائي م    

  ؛)النمسا(السواء 
تعزيز إطارها القانوين ومؤسساهتا وصكوكها الرامية إىل ضمان أن           -٢٢-١٣١  

خيضع هؤالء املسؤولون عن جرائم اإلعدامات خـارج نطـاق          
  ؛)سويسرا(القضاء إلجراءات نزيهة ومعاقبتهم يف حالة إدانتهم 

على نتائج آلية الرصـد الوطنيـة       إطالع جملس حقوق اإلنسان       -٢٣-١٣١  
والتدابري املتخذة للتصدي ملسألة حاالت القتل خـارج نطـاق          
القضاء، مبا يف ذلك نتـائج إجـراءات احملكمـة ذات الـصلة             

  ؛)هنغاريا(
 الذي استخدم كأساس لإلجـراء    ٥٤٦إلغاء األمر التنفيذي رقم       -٢٤-١٣١  

  ؛)لنداهو(املتعلق بالوحدات املسلحة للمتطوعني املدنيني 
تفكيك القوات وامليليشيات واجليوش شبه العـسكرية ونـزع           -٢٥-١٣١  

 الـذي  ٥٤٦السالح منها من خالل إلغاء األمر التنفيذي رقـم      
  ؛)إسبانيا(حيمي وجودها، ووضع حد الستخدام اجلنود األطفال 

نزع السالح من مجيع املنظمات شبه العـسكرية وامليليـشيات            -٢٦-١٣١  
و يف حال عدم تفكيكها بالكامـل، ضـمان         اخلاصة وتفكيكها أ  

ممارسة سيطرة اجليش على مجيع امليليشيات، وحتديد دور هـذه          
امليليشيات بقرار من وزير الدفاع الوطين ووضع آليات حملاسبتها         

  ؛)كندا(على أعماهلا 
اعتماد قانون يتعلق جبرب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت            -٢٧-١٣١  

وري وتنفيذه بـسرعة    تركوس الديكتا ارتكبت يف عهد حكم ما    
  ؛)سويسرا(

وباإلشارة إىل حالة األطفال احملتجزين، متابعة التوصيات الواردة          -٢٨-١٣١  
يف الفصل السادس من القرار املتعلق حبقوق الطفل الذي اعتمده          

  ؛)هنغاريا (٢٠١٢مارس /جملس حقوق اإلنسان يف آذار
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  ؛)أملانيا(مسؤولية اجلنائية ضمان عدم خفض السن القانونية لل  -٢٩-١٣١  
النظر يف وضع تشريع شامل ملكافحة التمييـز الـذي يواجهـه              -٣٠-١٣١  

األشخاص من املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـول اجلنـسية          
  ؛)األرجنتني(واملتحولني جنسياً 

التحقيق يف االعتداءات على الصحفيني ومقاضاة مرتكبيها بفعالية          -٣١-١٣١  
صارمة يف التشريع الوطين حلظر هذه املمارسـات        وإدراج قوانني   

  ؛)النمسا(وفرض عقوبات جنائية يف القوانني احمللية 
تعزيز تعاوهنا مع املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عـن حقـوق             -٣٢-١٣١  

اإلنسان، مبا يف ذلك قبول طلـب املكلـف بواليـة يف إطـار              
 فورية يف النهايـة     اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد، واختاذ تدابري     

لوضع حد حلاالت القتل خارج القضاء واالختفاء القسري الـيت          
يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنـسان والتحقيـق يف مجيـع            

  ؛)آيرلندا(احلاالت وتقدمي املسؤولني عن ذلك إىل العدالة 
تعديل قانون اإلجهاض للسماح باإلجهاض اآلمـن يف حـاالت            -٣٣-١٣١  

 القرىب أو عندما تكون صحة املرأة احلامل أو         االغتصاب وسفاح 
  ؛)السويد(حياهتا يف خطر 

تقدمي معلومات كاملة ودقيقة عن مجيع طرائق تنظـيم األسـرة             -٣٤-١٣١  
وتوفري إمكانية احلصول على هذه الطرائق بغـض النظـر عـن            
اعتبارات اجلنس أو الدين وإدراج هذه السياسات يف إطار قانوين          

قانون الصحة اإلجنابية الذي جيري النظر فيـه  مع اعتماد مشروع  
  ؛ )هولندا(

وضع إطار قانوين ملساعدة املرأة والرجل على اكتساب املعـارف            -٣٥-١٣١  
اليت متكنهم من اختاذ قراراهتم حبرية ومسؤولية بشأن مسائل تتعلق          

  ).النرويج(حة اجلنسية واإلجنابية حبياهتم اجلنسية، مبا يف ذلك الص
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /الستنتاجات و مجيع ا   -١٣٢

وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد فريق العمل بكامله
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