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 توصية خالل   )٨٨(مثاين ومثانني   جمموعه   ما، تلقت الفلبني    ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٩يف    -١
وقبلـت  . ع لألمم املتحـدة   االستعراض الدوري الشامل الثاين يف جملس حقوق اإلنسان التاب        

تتطابق مع تشريعاهتا وسياساهتا    رأت أهنا    توصية   )٥٣(ثالثاً ومخسني   فلبني مبدئياً   الحكومة  
  .وبراجمها الوطنية

مع عدة وكاالت ملناقشة التوصيات      مشاورات   ، بعد ذلك،  فلبنيالوأجرت حكومة     -٢
 وقرار جملس حقـوق     ٥/١نسان   ووفقاً ملرفق قرار جملس حقوق اإل      .يبّت فيها  ملاليت   ٣٥  لا

 ١٣١املفصلة على التوصيات الواردة يف الفقـرة        احلكومة  ، ترد أدناه ردود     ١٦/٢١اإلنسان  
  .A/HRC/21/21من الوثيقة 

  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بقبول حكومة الفلبني  -٣
يتعلق ذلك باتفاقية منظمة العمـل       ما بقدر   ،٣-١٣١تقبل الفلبني التوصية      )أ(  

ـ    .٢٠١٢أغـسطس   /آب ٦، مع التصديق عليها يف      ١٨٩دولية رقم   ال ع الـرئيس    وقـد وقّ
" Kasarnbahay Bill"الثالث على تشريع حملي مماثل وهو قانون العمال املرتلني           أكينو .س بينينيو

  ". قانوناً عاجالً"بوصفه 
ل تتعلق باتفاقية منظمة العم   حيث   ٤-١٣١توافق الفلبني جزئياً على التوصية        )ب(  

أننا نأخذ علماً بالتوصية باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيـع           غري  . ١٨٩الدولية رقم   
  . وسنقوم بدراستها١٦٩األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ألن الدولة بصدد بـذل جهـود مكثفـة          ٥-١٣١تقبل الفلبني التوصية      )ج(  
  .أشكال عمل األطفاللقة بأسوأ املتعلمشكلة لللتصدي 
  .١٣-١٣١تقبل الفلبني التوصية   )د(  
هنا بصيغتها هذه منصوص عليهـا      إ، حيث   ٢٠-١٣١تقبل الفلبني التوصية      )ه(  

  .يف تنفيذ قواعد ولوائح قانون مناهضة التعذيب
  .٢٢-١٣١تقبل الفلبني التوصية   )و(  
  .راض الدوري الشامل، يف سياق االستع٢٣-١٣١تقبل الفلبني التوصية   )ز(  
قيـد  وتعاجل الدولة أوضـاع األطفـال       . ٢٨-١٣١تقبل الفلبني التوصية      )ح(  

اختاذ تدابري سياساتية صارمة منصوص عليها يف قانون قضاء األحـداث           عن طريق   االحتجاز  
  .٢٠٠٦ورعايتهم الصادر يف عام 

وضـع حـد    تتعلق باختاذ تدابري ل   حيث إهنا    ٣٢-١٣١تقبل الفلبني التوصية      )ط(  
حلاالت القتل خارج القضاء واالختفاء القسري، والتحقيق يف مجيع احلاالت وتقدمي املسؤولني            

ردت حكومـة    مـا وك. الفلبني علماً باجلزء األول من التوصية     وحتيط  . عن ذلك إىل العدالة   
دعوات إىل ال فإهنا ستواصل دراسة مسألة توجيه     ١٥-١٣١ و ١٤-١٣١ الفلبني على التوصيتني  

  . وستواصل إصدار تلك الدعواتررين اخلاصني باالستناد إىل كل حالة على حدةاملق
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أن توليهـا   تـستحق   واليت  حكومة الفلبني علماً بالتوصيات الواردة أدناه       أحاطت    -٤
  :مزيداً من الدراسةاحلكومة 
القانون املعنـون   مشروع  يزال   ال. ١-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )أ(  

معروضاً أمام الكونغرس " غري الطوعي أوجرمية االختفاء القسري عاقب على ويقانون يعرف "
وستقوم الفلبني، بعد إصدار قانون حملي، بدراسة إمكانية التصديق على االتفاقيـة            . الفلبيين

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
ار إليـه يف     لـنفس الـسبب املـش      ،٢-١٣١بالتوصـية   الفلبني علماً   حتيط    )ب(  
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري         التصديق على    بشأن   ١-١٣١ التوصية

  .فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوستدرس إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري الت
 بشأن إمكانيـة التـصديق علـى        ،٦-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )ج(  
  .ل االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالربوتوكو
 بـشأن إمكانيـة     ،٧-١٣١التوصية  الفلبني علماً بالتصديق على     حتيط    )د(  

  .التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
ـ   . ١٠-١٣١ و ٩-١٣١بالتوصيتني   علماً    الفلبني حتيط  )ه(   دت وقـد عق

سيما  بني الوكاالت ملراجعة ودراسة تنفيذ التزاماهتا وال      مشتركة  حكومة الفلبني اجتماعات    
، مبوجب نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة          )التعاون الدويل  (٩يتعلق باجلزء    مافي

وباملثل، هناك مبادرات تشريعية جارية ترمي إىل استكمال وتعزيز فعالية القـوانني            . الدولية
احمللية، مثل القانون الفلبيين بشأن جرائم انتهاك القانون اإلنساين الدويل، واإلبادة اجلماعيـة             

  . ةواجلرائم األخرى املرتكبة ضد اإلنساني
وحكومة الفلبني بصدد مراجعة    . ١١-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )و(  

  .أثر تعديالت كمباال على التشريع احمللي بالتشاور مع أصحاب املصلحة
شترك يف العمليـة التـشريعية      ي. ١٢-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )ز(  
لـسّن  الياً عملية تشريعية جاريـة    وهناك ح . جملس الشيوخ وجملس النواب   : جملسانالفلبينية  
  .االختفاء القسريملكافحة قانون 

فلبني الوحكومة  . ١٥-١٣١ و ١٤-١٣١بالتوصيتني  الفلبني علماً   حتيط    )ح(  
. على استعداد إلجراء حوار بناء والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق اإلنـسان             

 بواليـات يف إطـار اإلجـراءات    توجيه دعوات إىل املكلفنيوستواصل الفلبني دراسة     كما
  . اخلاصة باالستناد إىل كل حالة على حدة

وقد راجعت حكومة الفلـبني     . ١٦-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )ط(  
القوانني الرامية إىل تعديلها، يف إطار جـدول األعمـال          مشاريع  مجيع األحكام التمييزية، و   

  .على الكونغرساآلن معروضة رأة، لتشريعات ذات األولوية املتعلقة باملاخلاص با
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تعاجل قوانني الفلـبني بالفعـل      و. ١٧-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )ي(  
  . الزوجيةإطار أوضاع املولودين خارج 

يف املبّينة  ترد املبادئ التوجيهية    و. ١٨-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )ك(  
  . لقة بتنفيذ قانون مناهضة التعذيببروتوكول اسطنبول يف القواعد واللوائح املتع

جـرى  تزال تُ  الأجريت و وقد  . ٢٠-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )ل(  
  .تعديالت جوهرية على النظام القضائي

الغرض منها  تنفيذ برامج   وجيري  . ٢١-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )م(  
  .مراعاة املنظور اجلنساين يف اجلهاز القضائي

 يف  ٢٦-١٣١ و ٢٥-١٣١ و ٢٤-١٣١بالتوصـيات   الفلبني علماً   ط  حتي  )ن(  
  . تتغاضى الفلبني عن استخدام األطفال كجنود الو. ٥٤٦ضوء املراجعة املستمرة لألمر التنفيذي 

 وإن كانت الدولة تدعم ضـحايا  ٢٧-١٣١بالتوصية الفلبني علماً   حتيط    )س(  
  .انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع الظروف

حلكم بشأن ا هناك مناقشات جارية    و. ٢٩-١٣١بالتوصية  لفلبني علماً   احتيط    )ع(  
  .كسياسة وطنيةاإلصالحي يؤثر على التمسك بقضاء األحداث حيث إنه املناسب يف القانون 

يزال قانون مكافحة التمييز     الو. ٣٠-١٣١بالتوصية  الفلبني علماً   حتيط    )ف(  
يواجهه األشخاص من املثليـات واملثلـيني       الذي يتضمن أحكاماً حمددة تعاجل التمييز الذي        

  . ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً، معروضاً على الكونغرس الفلبيين
يتم بصورة فعالـة التحقيـق يف       و. ٣١-١٣١بالتوصية  اللجنة علماً   حتيط    )ص(  

  .لي القائماالعتداءات وفقاً للتشريع احملتلك الصحفيني ومقاضاة مرتكيب اليت تطال االعتداءات 
  .حيمي الدستور الفلبيين حياة اجلننيو. ٣٣-١٣١بالتوصية الفلبني علماً حتيط   )ق(  
وتنفذ الدولـة   . ٣٥-١٣١ و ٣٤-١٣١بالتوصيتني  الفلبني علماً   حتيط    )ر(  

برناجماً شامالً لصحة وتغذية األم والوليد والطفل وهو برنامج يتضمن معلومات وخـدمات             
الدولة بالفعل الصحة اإلجنابية يف برامج صحة األسرة الـيت          رجت  أدوقد  . األسرةتنظيم  عن  

يركـز علـى    قائم بذاته و  من برنامج   ذلك الربنامج   حتول  وقد  ،   تنفيذها وزارة الصحة تتولّى  
  . أكثر استراتيجية ودينامية ومشوالًذي طابع األسرة إىل برنامج تنظيم 

  :بنيحتظى التوصية الواردة أدناه بدعم حكومة الفل الو  -٥
تعرب الفلبني عن أيـة حتفظـات عنـد          ملو. حتظى بدعم الفلبني    ال ٨-١٣١التوصية    

من الربوتوكول   ٢٤ ووفقاً للمادة . تصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
  .رة اللجنة الفرعية ملنع التعذيباالختياري التفاقية مناهضة التعذيب، أرجأت الفلبني زيا

        


