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  املنهجية  -أوالً  
أُعد هذا التقرير حتت إشراف أمانة اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، وسـاعدهتا يف               -١

  . إعداده وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة العدل
نية وخضعت مسودات التقرير    وقد ُجمعت بيانات مستوفاة من اهليئات احلكومية املع         -٢

ة من املشاورات ضمت جلنة حقوق اإلنسان وطائفة واسعة من منظمات اجملتمع املدين             للسلس
  .)١(واملنظمات غري احلكومية وقطاعات مثل قطاع الشباب والوسط األكادميي

   وروعيت يف التقرير املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف                -٣
  .  واخلاصة بإعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل١٧/١١٩مقرره 

وتؤكد حكومة مجهورية الفلبني التزامها املستمر بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب معاهدات            -٤
 ،وتقوم احلكومة الفلبينيـة   . هي إحدى الدول األطراف فيها    حقوق اإلنسان ذات الصلة اليت      

وبتوسيع حمللية مع هذه املعاهدات يف إطار مبدأ اإلعمال التدرجيي،          واءمة قوانينها ا  باستمرار، مب 
الضطالع بدورها الرئيسي بوصفها صاحبة املسؤولية الرئيسية       منظورها حلقوق اإلنسان يف ا    

  . يف هذا الشأن

  التطورات اليت حدثت منذ التقرير الدوري الشامل السابق  -ثانياً  
ستجدات املتعلقة مبا انتهجته حكومة الفلـبني       يتضمن هذا القسم من التقرير آخر امل        -٥

من سياسات ونفذته من برامج ومشاريع وإجراءات ذات صلة وفقاً للمسارات االستراتيجية            
  : الرئيسية اليت تتبعها يف جمال الدعوة حلقوق اإلنسان، وهي تشمل

 تعميم حقوق اإلنسان كأداة يف إقامة احلكم الرشيد والفعال؛  •

 كومة حبقوق اإلنسان وتوسيعه؛ ترسيخ التزام احل •

 النضال من أجل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  •

استدامة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلقوق القطاعية، مع االهتمام بوجه خاص حبقوق             •
 املرأة والطفل؛ 

  .إنشاء آليات تكميلية لتعزيز محاية احلقوق املدنية والسياسية •

  وق اإلنسان كأداة يف إقامة احلكم الرشيد والفعالتعميم حق    
 ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران توىل الرئيس بينينيو سيميون أكينو الثالث مهام منصبه يف            -٦

 حدد  "العقد االجتماعي مع الشعب الفلبيين    " بنداً ُيعَرف باسم     ١٦ جدول أعمال من     ووضع
  . ومحاية حقوق اإلنسانز النهوض بتعزياليت يكفل العمل فيها احلامسة فيه اجملاالت 
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 من أجل مـد العامـل       فرص العمل وتشمل هذه اجملاالت احلملة ضد الفساد، وتوفري          -٧
بأسباب القوة؛ وتوفري التعليم بوصفه االستراتيجية املركزية للتنمية البشرية؛ والنهوض بالـصحة           

وسيادة القانون؛ وتعزيز   على قدم املساواة إىل العدالة؛      وإتاحة إمكانية الوصول    العامة ومحايتها؛   
التنمية الريفية؛ وبناء القدرات من أجل التخفيف من الفقر؛ وإشراك القطاع اخلاص؛ وتـوفري              

 عنصر موازنة للهجرة إىل اخلارج طلباً للعمل؛ والرتاهة يف اخلدمـة            افرص العمل احمللية بوصفه   
ني؛ وإحالل السالم العـادل     العامة؛ والبريوقراطيات على املستوى الرمسي؛ واملساواة بني اجلنس       

  .لشعوب مينداناو ومعاجلة مسألة إمهاهلا؛ والتنمية احلضرية؛ واستخدام املوارد الطبيعية املستدام
، من خـالل    "٢٠١٧-٢٠١٢اخلطة الفلبينية الثانية حلقوق اإلنسان للفترة       "وجتسد    -٨

االجتماعي املؤلـف  ، العقد   "تعميم حقوق اإلنسان يف جمال التنمية واحلكم الرشيد       "موضوع  
يف الرئيس أكينو وحدد فيه سبيل تعميم منظور حقوق اإلنـسان           طرحه   بنداً الذي    ١٦من  

اخلطة الفلبينية حلقوق اإلنسان، اليت ُوضعت حتت إشراف   وتتضمن  . احلكومة واجملتمع الفلبيين  
تزاماهتـا  ، مسارات عمل احلكومة الفلبينية املتماشية مـع ال         حلقوق اإلنسان  مانة الرئاسية األ

  .مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
 حقوق اإلنسان لدى وضـع سياسـات أجهزهتـا           مفهوم وعممت احلكومة أيضاً    -٩

، وهي املخطط الذي    "٢٠١٦-٢٠١١اخلطة اإلمنائية الفلبينية    "وخططها وبراجمها من خالل     
وتـشري اخلطـة    . يسري عليه برنامج احلكومة اخلاص بتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي        

اإلمنائية الفلبينية إىل هنج التنمية القائم على حقوق اإلنسان بوصفه أحد املبادئ الرئيسية اليت              
  . تسترشد هبا

كـانون   ١٣ املوقَّـع يف     ٢٤٩وقد أوعز إىل األجهزة التنفيذية، يف األمر اإلداري           -١٠
تني لإلعالن العاملي حلقوق  مبناسبة احتفال الدولة بالذكرى السنوية الس   ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

اإلنسان، بأن تعاجل قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة، مثل ضرورة أن ُيسرع نظام القـضاء               
الفلبيين يف إجياد حل النتهاكات حقوق اإلنسان، وضرورة مراعـاة حقـوق اإلنـسان يف               

ـ           ف بـشأن   العمليات املتعلقة بإحالل السالم والنظام واألمن الداخلي، والقيام حبمالت تثقي
حقوق الشعب مبقتضى نظام العدالة الفلبيين، وزيادة إمكانية استعانة الناس باحملامني وباجلهات 
شبه القانونية، وتعزيز مفهوم حقوق اإلنسان يف قطاع األمن ويف أوساط الطالب والشباب،             

  . وإجراء حتسينات يف نظام التعليم، وإنشاء مراكز للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
األمر أيضاً أن تتم صياغة مجيع السياسات واخلطط والربامج اإلمنائية للبلد           يف  لب  وطُ  -١١

دد على ضرورة االهتمام بوجـه خـاص        وُش. وفقاً لنهج التنمية القائم على حقوق اإلنسان      
 واألطفـال  ، واألطفال يف الرتاع املـسلح ، والشعوب األصلية ،بالفئات الضعيفة، مثل النساء   

ن من اخلارج، وعلى مكافحة الفقر وتوفري السكن الالئق          والعمال العائدي  ،وناملخالفني للقان 
  .مساءلة احلكومة احمللية يف مسألة نشر املعلومات عن حقوق اإلنسانو
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  تعميق التزام احلكومة حبقوق اإلنسان وتوسيعه    
 على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ٢٠١١أغسطس /آبصدَّقت الفلبني يف    -١٢
وحىت قبل هذا التصديق، كانت حكومة الفلبني قد أدرجت بالفعـل روح النظـام              . دوليةال

القـانون   ٢٠٠٩ديـسمرب  /كـانون األول األساسي يف صلب القوانني احمللية بإقرارهـا يف        
القانون الفلبيين املتعلق باجلرائم ضد القانون اإلنساين الـدويل         "، أو   ٩٨٥١رقم  اجلمهوري  

وقد أدى املدافعون عن حقوق اإلنسان      ". ها من اجلرائم ضد اإلنسانية    واإلبادة اجلماعية وغري  
دوراً رئيسياً يف إدراج أحكام نظام روما األساسي بصورة مبكرة يف القـانون احمللـي، ويف                

  . التصديق على هذا النظام
يف إمكانية التصديق على معاهدات أخرى، مثل االتفاقية الدولية         جدياً  وجيب النظر     -١٣
        ة مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري للعهـد الـدويل             حلماي

 /متوزوقُدِّم إىل جملس الشيوخ الفلبيين يف       . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 قانون مقترح يعتمد تعريف االختفاء القسري الوارد يف االتفاقية وينص أيـضاً             ٢٠١١يوليه  
  . ابري وقائية وعلى تقدمي تعويض إىل الضحاياعلى تد

 املتعلقـة بوضـع     ١٩٥٤، علـى اتفاقيـة      ٢٠١١مايو  /أياروصدَّقت الفلبني، يف      -١٤
األشخاص العدميي اجلنسية، اليت توفر لألشخاص العدميي اجلنسية نفـس املعاملـة املـوفََّرة              

  . لألجانب بوجه عام يف إقليم البلد
ع مبسؤوليتها يف جمال محاية الالجئني واألشخاص املشردين        وتواصل الفلبني االضطال    -١٥

، مت، مبوجب اتفاق ُعقد بني ٢٠٠٩ عام ففي.  املتعلقة بوضع الالجئني ١٩٥١مبوجب اتفاقية   
احلكومة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة، إنـشاء            

يتعرضون فيه خلطر   جلوء  ن أجل محاية الالجئني يف بلد       آلية مرور عابر يف احلاالت الطارئة م      
اإلعادة القسرية أو حيتاجون فيه إىل محاية دولية وإىل املرور عرب الفلبني يف انتظار توطينهم بعد 

  . ذلك يف بلد ثالث
حقوق اإلنسان يف منطقة جنوب شرق آسيا، وخاصة مـن  يف تعزيز  الفلبني   وتنشط  -١٦

ويف مـؤمتر القمـة     . جتماعي الثقايف لرابطة أمم جنوب شرق آسيا      االئتالف اال رؤية  خالل  
 يف  ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٩ إىل   ١٧يف الفترة من    الذي عقد   التاسع عشر للرابطة،    

هلا تأثري على تعزيـز     حامسة  بايل، إندونيسيا، احتلت الفلبني مكان الصدارة يف عدة جماالت          
  .  ومحايتهاحقوق اإلنسان

ذه اجملاالت محاية العمال املهاجرين، وخباصة لدى صـياغة بروتوكـوالت           وتشمل ه   -١٧
 املتعلق حبماية وتعزيز حقوق العمال املهاجرين، الذي        رابطة أمم جنوب شرق آسيا    تنفيذ إعالن   

 يف سيبو خالل ترؤس الفلبني للرابطة؛ واألمن الغذائي، وخباصـة لـدى             ٢٠٠٧اعُتمد يف عام    
زائد ثالثة بشأن احتياطي األرز يف حاالت       أمم جنوب شرق آسيا     اتفاق رابطة   "التصديق على   
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؛ وإدارة الكوارث، وخباصة لدى التصديق على اتفاق إنشاء مركز املساعدة اإلنسانية            "الطوارئ
  .أمم جنوب شرق آسيا؛ والتعليم، وضمان بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةالتابع لرابطة 

، جلنة حقوق اإلنسان امليامنارية     ٢٠١١نوفمرب  /ثاينتشرين ال واستضافت الفلبني، يف      -١٨
وقد سعت مؤسسة حقوق اإلنسان امليامنارية هذه املنشأة حديثاً إىل التعلم من جتربة             . الزائرة

وأتاحت زيارهتا الفرصة للتفاعل مع جلنة حقوق اإلنـسان،         . الفلبني يف جمال حقوق اإلنسان    
 الفلبينية املعنية باملرأة، وجملس الرعاية االجتماعيـة        واللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، واللجنة    

ينيـو  مثل مركـز أت   (ظمات للمجتمع املدين    لألطفال، فضالً عن منظمات غري حكومية ومن      
باتفاقية حقوق الطفل، ومنظمة رصد اتفاقية القضاء علـى  املعين  حلقوق اإلنسان، واالئتالف    

  ).ة القانونية اإلنسانيةمجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومؤسسة املساعد
، الفريق العامل لرابطة أمم جنوب      ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين واستضافت الفلبني، يف      -١٩

  .شرق آسيا املعين بصياغة إعالن حلقوق اإلنسان خاص بالرابطة

  النضال من أجل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 بنود العقد االجتمـاعي الـذي   ٢٠١٦-٢٠١١ية للفترة تضع اخلطة اإلمنائية الفلبين   -٢٠

من للجميع  طرحه الرئيس موضع التنفيذ باعتماد استراتيجيات رئيسية لتحقيق النمو الشامل           
خالل السعي إىل حتقيق خمتلف األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلد من الفقر اجلماعي، وإجيـاد              

ن يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، بـني       وظائف جتعل الغالبية العظمى من السكان يندجمو      
  .أمور أخرى

 منتجة والئقة من خالل االسـتثمار  عملوتشمل اخلطة اإلمنائية الفلبينية إجياد فرص     -٢١
الـصغرية  مؤسسات األعمال   يف القطاع اخلاص وتشجيع روح املبادرة، وخاصة يف أوساط          

ة عرب املناطق اجلغرافية وعـرب خمتلـف        وبالغة الصغر واملتوسطة؛ وتوفري فرص إمنائية متساوي      
أطياف فئات الدخل والفئات االجتماعية؛ وتوفري تعليم أفضل، وتقدمي اخلدمات االجتماعية           
األساسية، وحتقيق التغطية الشاملة يف جمال الصحة؛ وحتسني إمكانية الوصـول إىل املرافـق              

ج محاية اجتماعية تستجيب    األساسية واالئتمان وملكية األراضي والتكنولوجيا؛ ووضع برام      
الحتياجات القطاع الضعيف من السكان وتدعم هذا القطاع ومتده بأسباب القوة وتشجعه            

  . من الفقرعلى التحرر 

استدامة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلقوق القطاعية، مع االهتمام بوجه خـاص                
  حبقوق املرأة والطفل

 آخر مؤشر عاملي للفجوة بني اجلنـسني وضـعه          فت الفلبني يف املرتبة الثامنة يف     ُصنِّ  -٢٢
أربعة املنتدى االقتصادي العاملي، إذ إهنا سدَّت الفجوة القائمة لديها بني الذكور واإلناث يف              
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املشاركة والفرص يف اجملال االقتصادي؛ والتعليم والعمالة؛ والـتمكني         : مترابطة هي جماالت  
  .واختاذ القرارات؛ والصحة والعمر املتوقَّع

، برصد  ٢٠١٧-٢٠١٢وتقوم احلكومة، من خالل اخلطة الفلبينية حلقوق اإلنسان           -٢٣
تقدم األطراف املسؤولة يف تنفيذ أحكام الوثيقة العظمى اخلاصة بـاملرأة، وهـي القـانون               

 بشأن إنشاء شبكات محاية اجتماعية      ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ املوقّع يف    ٩٧١٠اجلمهوري  
  .لطبيعية واألزمات االقتصاديةوأمان للنساء ضحايا الكوارث ا

وفيما يلي القوانني ذات الصلة اليت ُسّنت، عالوة على الوثيقة العظمى اخلاصة باملرأة،               -٢٤
  :خالل الفترة موضوع االستعراض واليت سيكون هلا تأثري كبري على حقوق املرأة والطفل

 ؛٢٠٠٩قانون مكافحة اإلباحية لعام  •

 ؛٢٠١٠الصور وأفالم الفيديو لعام قانون مكافحة التلّصص عن طريق  •

 قانون تعزيز توسيع الرضاعة الطبيعية؛ •

  اخلارج املعّدل؛ينقانون العمال املهاجرين وفلبي •

 اجلرائم ضد القانون اإلنساين الدويل؛ •

 إضفاء الصفة الشرعية على األطفال املولودين لوالدين دون السن القانونية؛ •

 قانون مكافحة التعذيب؛ •

أهليـة  " على شهادة من وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية إلعالن          اشتراط احلصول  •
  ".الطفل من الناحية القانونية للتبين

  إنشاء آليات تكميلية لزيادة محاية احلقوق املدنية والسياسية    
تعكف احلكومة الفلبينية حالياً على استعراض خمتلف قضايا االنتـهاكات املزعومـة              -٢٥

الت حـا ويما تلك اليت تتناول عمليات القتل خارج إطار القـضاء،           حلقوق اإلنسان، وال س   
ويشارك . اليت يكون أفراد قطاع األمن أول املشتبهني يف ارتكاهبا        االختفاء القسري، والتعذيب،    

  :اجليش، إضافة إىل قيامه هو نفسه بالرصد الداخلي، مشاركة نشطة يف آليات من قبيل

قتل خارج إطار القـضاء وحـاالت االختفـاء         آلية الرصد الوطنية ملنع عمليات ال      •
 القسري والتعذيب؛

 نظام الرصد واالستجابة ملنع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل؛ •

التفاق للجنة احلكومة الفلبينية لرصد ا    الفريق العامل املعين بالشكاوى والرصد التابع        •
اتفاق يتعلـق   الشامل بشأن احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وهو          

 بربنامج إلحالل السالم موقّع بني احلكومة واجلبهة الدميقراطية الوطنية للفلبني؛
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آلية الرصد ملنع انتهاكات حقوق العمال وانتهاكات اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة             •
 ؛٩٨ ورقم ٨٧رقم 

إجراءات اإلبالغ بانتهاكات حقوق اإلنسان ورصد هذه االنتهاكات بالتنسيق مـع            •
  .بطة الفلبينية للمدافعني عن حقوق اإلنسانالرا

  املستجدات يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  

  عملية السالم    

تدعو احلكومة الفلبينية باستمرار إىل احترام حقوق اإلنسان بوصفه ركيزة أساسـية              -٢٦
وحقوق اإلنسان . ولةيف عملية السالم القائمة مع اجلماعات اليت ختوض نزاعاً مسلحاً ضد الد

. ُمحددة بوضوح يف اآلليات املتفق عليها بني الدولة ومجاعات الثوار واجلماعات االنفصالية           
وهذه اآلليات هي جلنة رصد االتفاق الشامل بشأن احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين             

ايـة العناصـر     بشأن مح  ٢٠٠٩الدويل، واللجان املعنية بوقف األعمال القتالية، واتفاق عام         
  .املدنية لفريق الرصد الدويل

ومبوجب هذا االتفاق األخري، فإن احلكومة الفلبينية وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير             -٢٧
يؤكدان من جديد التزامهما مبوجب القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنـسان بـاحلرص             "

األخطار اليت تنشأ يف حـاالت      باستمرار على محاية السكان املدنيني واملمتلكات املدنية من         
  :واتفق الطرفان أيضاً على االلتزام مبا يلي". الرتاع املسلح

االمتناع عن تعّمد استهداف أو مهامجة غري املقاتلني، واحلؤول دون معاناة السكان             •
 املدنيني وجتّنب األفعال اليت قد ُتلحق الضرر بصورة جانبية باملدنيني؛

د مهامجة املمتلكات أو املرافق املدنية، مثل املـدارس         االمتناع عن استهداف أو تعمّ     •
توزيع األغذية، أو عمليات    ومراكز  واملستشفيات واألماكن الدينية ومراكز الصحة      

اإلغاثة أو األشياء أو املرافق اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احليـاة                
 واليت هلا طابع مدين؛

زمة لتسهيل توفري إمدادات اإلغاثة للمجتمعـات احملليـة         اختاذ مجيع اإلجراءات الال    •
 املتأثرة؛

اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة لتجّنب حدوث خسائر َعَرضية يف األرواح وإصابات            •
 يف صفوف املدنيني وتعريض األشياء املدنية للخطر؛

ضمان القيام جبميع إجراءات احلماية واإلغاثة على أساس غري متييزي حبت يـشمل              •
 يع اجملتمعات احمللية املتأثرة؛مج
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وبغية وضع األهداف املذكورة أعاله موضع التنفيذ، اتفق الطرفان أيضاً على إصدار             •
أو إعادة إصدار أوامر إىل الوحدات العسكرية أو القوات األمنية اخلاصة بكل منهما             

) ةمبا يف ذلك القوات شبه العسكرية، وامليليشيات املرتبطة هبا، ووحدات الـشرط           (
  .للقيام بعملياهتا على حنو يتماشى مع التزاماهتا وتعهداهتا

   الوصول إىل العدالةإمكانية    

قاعدة اإلجراءات املتعلقـة     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٩أقرت احملكمة العليا الفلبينية يف        -٢٨
 اليت تنص على اتباع وسيلة غـري ُمكلفـة          (AM No. 08-8-7-SC) بقضايا املطالبات الصغرية  

) باستثناء حماكم دائرة الشريعة   (ة لتسوية القضايا املعروضة على حماكم الدرجة األوىل         وسريع
وال ُيسمح للمحامني بالتدّخل    .  بيسو فلبيين  ١٠٠ ٠٠٠واملتعلقة مبطالبات نقدية ال تتجاوز      

ويتعني اختـاذ   . يف هذه اإلجراءات، وتوفّر ألصحاب املطالبات استمارات سهلة االستعمال        
  . نفس يوم جلسة االستماع، وهذه القرارات هنائية وال ميكن الطعن فيهاالقرارات يف

، برنامج زيادة إمكانية وصول الفقراء إىل العدالة       من   نابعةوالقاعدة املذكورة أعاله      -٢٩
الذي يهدف إىل توسيع ُسبل وصول الفقراء إىل العدالة بتسهيل          الذي وضعته احملكمة العليا و    

 يف  ٧٠وقد تبني أن    .  املدنية املتراكمة لدى احملاكم واليت تتناول الفقراء       النظر يف قائمة القضايا   
املائة من القضايا املتراكمة لدى حماكم الدرجة األوىل يف مانيال العاصمة تتألف من مطالبات              

  .كثري من املتقاضني يف هذه القضايا هم من الفقراءالبسيطة وأن 

برنامج زيادة   يف إطار    ٢٠٠٨عليا يف أوائل عام     ومثة برنامج رئيسي وضعته احملكمة ال       -٣٠
، الذي يهدف إىل    مشروع احملاكم املتنقلة لتعزيز العدالة     هو   إمكانية وصول الفقراء إىل العدالة    

معاجلة مشكليت القضايا العالقة واكتظاظ السجون باإلسراع يف تسوية القضايا اجلنائية الـيت             
وتشمل العناصر األخـرى هلـذا      . احملاكم املتنقلة يتعلق معظمها بالفقراء من خالل استخدام       

 عن طريق احملاكم املتنقلة يف القضايا املدنية، ومركزاً لتقدمي املعونة القانونية            التوسطاملشروع  
للمتقاضني الذين ليس بوسعهم احلصول عليها، وإيفاد بعثات طب بشري وطـب أسـنان              

 يف أوسـاط مـسؤويل اجملـالس احملليـة        ملعاجلة نزالء السجون، ونشر املعلومات القانونية       
)barangay(وإجراء حوارات مع اجلهات املعنية بالعدالة ،.  

 قاعدة بـشأن إعفـاء      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٠وأصدرت احملكمة العليا أيضاً يف        -٣١
 جلنة املعونة القانونية الوطنية ومن مكاتب املعونة القانونية يف الفروع احملليـة           املستفيدين من   

وهذه القاعدة تدعم حكماً صدر     .  من دفع الرسوم القانونية     احملامني الوطنية يف الفلبني    لنقابة
 الزوجني ألغورا ضد وحدة احلكومة احمللية ملدينة ناغا        ة يف قضي  ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣٠يف  

وُيفيد بأنه جيوز تقدمي طلب إعفاء من الرسوم القانونية حىت ولو كان مقّدم الطلب ال يستويف           
  ".اختبار العوز"  لخلضوع يستويف شرط اجر وامللكية ولكنه شرطي األ
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  البيئة    
قواعـد اإلجـراءات اخلاصـة      ،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٣أقرت احملكمة العليا، يف       -٣٢

يف إجراء إصالحات شاملة وبعيدة األثر تتعلـق        القوي   اليت تؤدي دور احلفّاز      بالقضايا البيئية 
بـدأت  ، األوىل من نوعها يف العامل، قـد         القواعدوهذه  . يبالتقاضي واحلماية يف اجملال البيئ    

  :، وهي ُتربز األحكام التالية٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩يف تسري 

حق املواطنني يف إقامة دعاوى إلرغام احلكومة وأجهزهتا على القيـام بواجبـها يف               •
 محاية البيئة واحملافظة عليها؛

فني يف دعوى بيئية حول قضايا      إصدار مرسوم قبول يتيح عقد اتفاق تسوية بني طر         •
ـ               ب ُيفصل فيها عادة يف احملاكم، ومسائل أخرى قد ال تشكّل بالضرورة قـضية جي

 عرضها على احملاكم؛

إصدار احملكمة أمراً حبماية البيئة توعز مبوجبه إىل أي شخص أو أي مؤسسة حكومية  •
              فظـة عليهـا    بالقيام أو االمتناع عن القيام بعمل من أجـل محايـة البيئـة أو احملا              

 أو إصالحها، أو تأمرمها بذلك؛

ُترفع نيابة عن األشخاص الذين ُينتهك أو ُيهّدد حقهـم          ) Kalikasan(ة  يدعوى بيئ  •
الدستوري يف بيئة متوازنة وصحية بسبب عمل أو إغفال غري مشروع من جانـب              

ري إىل  موظف أو مستخَدم عمومي أو فرد أو كيان خاص ينطوي على خطر بيئي كب             
          درجة ُيلحق الضرر حبياة السكان يف مدينتني أو إقلـيمني أو أكثـر أو بـصحتهم                

  .أو مبمتلكاهتم
، أصدرت احملكمـة العليـا، ألول مـرة يف          ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين األول  ١٩ويف    -٣٣

 جممع ويست تاور ضد شركة متلـك        املقيمون يف تارخيها، أمر دعوى بيئية يف التماس قدمه        
  .ل أنبوب نفط بسبب تسّرب أجرب السكان على اجلالء عن منازهلم يف اجملّمعوُتشّغ

، أصدرت احملكمة العليا ثاين أمر هلا برفع دعوى بيئية يف           ٢٠١١مارس  / آذار ٨ويف    -٣٤
 "بالسـري دومـي   " قيمون يف إقليم ماريندوكي ضد شـركيت      التماس قدمه ثالثة مواطنني ي    

واعتربت احملكمة  . ١٩٩٦كوبري الذي وقع يف عام       بسبب حادث منجم مار    "باريك غولد "و
  .العليا الشركتني مسؤولتني عن الضرر البيئي الذي سّببه حادث املنجم

  التعهدات الطوعية أمام جملس احلقوق     
 املبادرات اهلادفة إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان            ،باستمراربني،  لالفأّيدت    -٣٥

ع العمال املهاجرين   ى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي     للمهاجرين، بوسائل منها التصديق عل    
  .إدراكاً منها لتعهدها الطوعي بأن تكون صوتاً للفئات الضعيفة وأفراد أسرهم، وذلك
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وفيما يتعلق بتعهدها الطوعي بإيالء االهتمام إىل التحديات الراهنة والناشئة اليت هلا              -٣٦
خ، قدمت الفلبني إىل جملـس حقـوق اإلنـسان،          تأثري على حقوق اإلنسان، مثل تغري املنا      

 بشأن حقوق اإلنسان وتغـري املنـاخ، ودعمـت          ١٨/٢٢باالشتراك مع بنغالديش، القرار     
معاجلـة اآلثـار   "مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عقد حلقة دراسية حول    

  .٢٠١٢فرباير /يف شباط" السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان

تعلقـة بـاحلق يف     وفيما يتعلق بتعهدها الطوعي بدعم إحراز تقدم يف املناقشات امل           -٣٧
لبني دوراً نشطاً يف اجتماعات ومفاوضات الفريق العامل احلكومي الـدويل           التنمية، أدت الف  

  .املعين باحلق يف التنمية

ملتحدة بـشأن التثقيـف     واضطلعت الفلبني بدور هام يف التفاوض على إعالن األمم ا           -٣٨
والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان واعتماده، واضعة يف اعتبارها تعهدها الطوعي مبواصلة تعزيز             
التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بوصفها عضواً يف منتدى التثقيـف والتـدريب يف              

  ). يا والسنغالالذي يضم سويسرا واملغرب وإيطاليا وكوستاريكا وسلوفين(جمال حقوق اإلنسان 

  تنفيذ التوصيات املقبولة وااللتزامات الطوعية  -رابعاً  
اختذت احلكومة الفلبينية التدابري التالية لتنفيذ التوصيات اليت قبلتـها وااللتزامـات              -٣٩

  . الطوعية اليت قدمتها خالل الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

  اسية للفقراء وغريهم من الفئات الضعيفةمضاعفة اجلهود لتلبية االحتياجات األس    
 يعقد االجتماع التنفيذ  " املعنون   ٤٣أنشأ الرئيس أكينو، مبوجب األمر التنفيذي رقم          -٤٠

 / أيار ١٣، الصادر يف    "اجملموعات الوزارية املعقود مع الشعب الفلبيين من خالل إعادة تنظيم         
ينصب عملها علـى حتـسني      اليت  ،  "جمموعة التنمية البشرية واحلد من الفقر     "،  ٢٠١١مايو  

النوعية العامة حلياة الفلبينيني وحتويل املكاسب املتأتية عن احلكم الرشيد إىل فوائد مباشـرة              
   ويف. القـوة بأسباب  وفورية وكبرية احلجم سوف متد الفقراء والشرائح املهمشة يف اجملتمع           

  .اجتماعاً للمجموعاتعشرون ، ُعقد ٢٠١١عام 
واملشاركة، تركّز اللجنة الوطنية ملكافحة الفقر براجمها       إطار الالمركزية   ع  ومتاشياً م   -٤١

ـ        ٦٠٩الرئيسية للحد من الفقر على       شار  بلديات ومدن، استناداً إىل اإلحصاءات املتعلقة بانت
زيادة تأثري برامج مكافحة الفقر القائمة إىل احلد األقصى مـن           وقد ُصمم هذا اإلطار ل    . الفقر

وهو يـوفر   . ركة الوحدات احلكومية احمللية واجملتمع املدين يف هذه الربامج        خالل زيادة مشا  
غرض إجيـاد    والتخطيط الوطين ملكافحة الفقر ب     أيضاً استراتيجيات للربط بني التخطيط احمللي     

بيئة تفضي إىل حتسني احلالة االقتصادية والرفاه العام ألعضاء القطاع غري الرمسي، واحملافظـة              
وتقر الدولة إىل حد كبري بضرورة تعزيز إمكانية حصول أعضاء القطاع غري            . على هذه البيئة  
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الرمسي على مستحقات احلماية االجتماعية، ومتثيلهم يف مؤسسات احلكم احمللـي، وزيـادة             
  .األولويةوتويل هذه األمور قدرهتم بوجه عام، 

 برامج مكافحة الفقر    ويف أثناء ذلك، تقوم وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية بتنفيذ          -٤٢
  :التالية

متكاملة يف إطار تنفيذ مـشاريع صـغرية   تقدمي خدمات اجتماعية شاملة و   )أ(  
اخلاصة الفنية  على املستوى اجملالس احمللية أو القرى وفقاً للمخططات واألولويات واألساليب           

  لية؛احلكومة الوطنية واحلكومات احملجانب ودعم عيين من مع تقدمي متويل بكل منطقة، 
، وهو برنامج حتويل    )بنتاويد باميليا ( Pantawid Pamilyang Pilipino برنامج  )ب(  

  مشروط للنقد يوفر حتويالت نقدية مباشرة للفقراء، رهناً بشروط معينة؛
 وهو برنامج قائم على اجملتمع احمللـي يـوفر     ،برنامج سبل الرزق املستدامة     )ج(  

املعيشية الفقرية احملددة من خـالل النظـام الـوطين          مساعدة يف جمال بناء القدرات لألسر       
مـن  مشروع احلد من الفقر، الذي يعطي األولوية للمـستفيدين          /الستهداف األسر املعيشية  

املشاريع البالغة الصغر، ومـسار     تنمية  مسار  : وهلذا الربنامج مساران  . بنتاويد باميليا برنامج  
  ضمان فرص العمل من خالل خدمة شبكة الوظائف؛

، أو القانون املوسع اخلاص بكبار الـسن،        ٩٩٩٤إقرار القانون اجلمهوري      )د(  
، وهو يوفر امتيازات ومستحقات لكبار السن مـن         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨الذي ُسّن يف    

 خمطط متصل بذلك هـو      ٢٠١١مارس  / آذار ٣٠وأُطلق يف   . خالل آليات مؤسسية مناسبة   
ار السن، وهو نظام غري قائم على االشـتراكات         املخطط الفلبيين للمعاشات االجتماعية لكب    

ال يتلقون   الرقيقي الصحة أو املصابني بإعاقة، الذين        أُعد لكبار السن الفقراء الرقيقي احلال أو      
  بصورة منتظمة إعالة من األسرة واألقارب؛

زيادة خمصصات برنامج اإلغاثة يف حاالت الكوارث، الذي يوفر األغذيـة             )ه(  
ائية يف حاالت الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت يتسبب فيها اإلنـسان،            والسلع غري الغذ  

 وحدات احلكومة احمللية من القيام بعمليات إغاثة فعالة وناجعة حيثما تكـون             لتمكنيوذلك  
  .مواردها غري كافية لتلبية احتياجات السكان املتأثرين

اء، وتكثيـف   القضاء كلياً على التعذيب وعمليات القتل خارج إطار القـض             
جهودها إلجراء حتقيقات ومالحقات قضائية بشأن عمليات القتل خارج إطار          

  القضاء ومعاقبة املسؤولني
 "بربنامج دعم القضاء املشترك بني االحتاد األورويب والفلـبني        "رحبت حكومة الفلبني      -٤٣

 القسري  بوصفه فرصة رئيسية لوضع حد لعمليات القتل خارج إطار القضاء وحاالت االختفاء           
 / تـشرين األول   ٨ شهراً والذي ُنفذ يف الفترة من        ١٨ويهدف الربنامج الذي يدوم     . يف البلد 
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وجلنة حقـوق   نظام القضاء اجلنائي     إىل تعزيز قدرة     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤ إىل   ٢٠٠٩أكتوبر  
  .معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان وإجياد حل هلاعلى اجملتمع املدين ومنظمات  اإلنسان

توفري املساعدة التقنية والتدريب واملشورة مـن  هو  برنامج دعم القضاء الغرض من و  -٤٤
سيما الـسلطات املكلفـة      جانب خرباء االحتاد األورويب للسلطات احلكومية الرئيسية، وال       

بالتحقيق واملقاضاة وحماكمة األشخاص املتورطني يف أي عملية قتل تتم خارج إطار القضاء             
الـشرطة  (نظام القضاء اجلنائي     -املكون ألف : نامج مخسة مكونات  وللرب. اختفاء قسري  وأ

اجلهـاز القـضائي، وأمـني     وومكتب التحقيقات الوطين، ووزارة العدل،      الوطنية الفلبينية،   
منظمات اجملتمع املدين؛ واملكون     -جلنة حقوق اإلنسان، واملكون جيم     -؛ واملكون باء  )املظامل
        واملكـون  ؛)وطنية الفلبينية، والقوات املسلحة الفلبينيـة     الشرطة ال (اخلدمات املوحدة    -دال
  .آلية الرصد الوطنية -هاء
 فرقة، أبلغت احلكومة الفلبينية، عن طريق       ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨ويف الفترة املمتدة من       -٤٥

 حالة من حاالت القتل خارج إطار القضاء، مشلـت أشخاصـاً            ٢٧أوزيك، بوقوع   العمل  
يف املسجلة  ١٦٥  لوهذه األرقام مدرجة ضمن احلاالت ا. الم ونشطاءيعملون يف وسائط اإلع
نظر خرباء برنامج دعم القضاء التابعني لالحتاد       وقد استرعى   . ٢٠٠١ملف الوحدة منذ عام     

  .٢٠١٠خارج إطار القضاء واالختفاء القسري يف عام األورويب تناقص عدد حاالت القتل 
 / كانون األول  ١٠ الصادر يف    ٨٤٨وزارة رقم    وزارة العدل، مبوجب أمر ال     وقامت  -٤٦

خاصة ملعاجلة حاالت القتل خـارج إطـار القـضاء          عمل  فرقة  بتشكيل  ،  ٢٠١٠ ديسمرب
وفرقة العمل  . واالختفاء القسري واستعراض مجيع احلاالت املبلغ هبا واليت مل يتم إجياد حل هلا            

ياسي، اليت أُنشئت مبوجب    العنف الس ملكافحة  ، أو فرقة العمل     ٢١١هذه تكمل فرقة العمل     
  .٢٠٠٧ لعام ٢١١األمر اإلداري رقم 

لرئيس أكينو، لدى توليه فقام ا.  ضد اجليوش اخلاصة  حازماًوقد اختذت احلكومة موقفاً       -٤٧
توجيه إيعاز إىل القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية الختـاذ خطـوات      السلطة، ب 

. املتبقيـة يف البلـد وحتييـدها      أو النصرية    املسلحة اخلاصة    حامسة من أجل تفكيك اجلماعات    
 ٢٠١٠ أغـسطس / آب ٤وأصدرت القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينيـة يف          

لعناصر اخلارجة  طلبت فيه زيادة تكثيف احلملة ضد هذه ا        ٢٠١٠-٠٥برقم  توجيهاً مشتركاً   
 / من أفراد اجلماعات املـسلحة اخلاصـة        فرداً ١٧٠أدت احلملة إىل اعتقال     على القانون، و  

  . قطعة سالح ناري٢١٦مصادرة النصرية و
 زيادة توحيد اجلهود وفعالية التنسيق، أنشأت القوات املسلحة الفلبينية           ضمان وبغية  -٤٨

مـستوى  " علـى    "شتركة بشأن اجليوش اخلاصة   املتنسيق  المراكز  "والشرطة الوطنية الفلبينية    
 فيما خيص الشرطة الوطنية الفلبينية، ومستوى القيـادة         "طية املتكاملة رمديرية العمليات الشُ  

وكُلفت هذه املراكز مبهام من بينـها وضـع         . املوحدة فيما خيص القوات العسكرية الفلبينية     
النصرية؛ ورصد وتقييم احلالة األمنية     /وتنفيذ استراتيجيات لتفكيك اجلماعات املسلحة اخلاصة     
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نع انتشار األسلحة النارية غري املرخصة؛ والقيام بعمليات اعتقال أفراد          وتنسيق تنفيذ التدابري مل   
قبض؛ واالضطالع باملسؤولية عن    الإلقاء  بالنصرية مبوجب أوامر    /اجلماعات املسلحة اخلاصة  
  .األسلحة النارية غري املرخصة

ك مع   احلكومة الفلبينية، عن طريق اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان وباالشترا         وقامت  -٤٩
املؤسسات احلكومية املعنية، مثل الشرطة الوطنية الفلبينية والقوات املسلحة الفلبينيـة ووزارة            

 ووزارة الدفاع الوطين واملكتب الوطين للتحقيـق، ومكتـب          مل والعمالة العدل ووزارة الع  
املستشار الرئاسي بشأن عملية السالم، والقضاء، بعقد شراكة مع جلنة حقـوق اإلنـسان              

 اليت ستجمع األجهزة احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وجلنـة          "آلية الرصد الوطنية  " إلنشاء
لرصد التقدم الذي حيرزه البلـد يف       حمفل يتمتع باملصداقية ويشمل اجلميع      حقوق اإلنسان يف    

إجياد حل لعمليات القتل اليت تتم خارج إطار القضاء واالختفاء القسري والتعذيب، وبذلك،             
  .الت من العقابوضع حد لإلف

استحداث آلية رصد فعالة لضمان إحقاق      )أ: (وأهداف آلية الرصد الوطنية مزدوجة      -٥٠
العدالة لضحايا عمليات القتل خارج إطـار القـضاء واالختفـاء القـسري والتعـذيب؛               

تعزيز الواليات املؤسسية والقدرات وااللتزامات يف إجياد حل ناجع حلـاالت القتـل              )ب(و
  .قضاء واالختفاء القسري والتعذيبخارج إطار ال

  : بالوظائف التاليةةوعلى وجه التحديد، سيعهد إىل آلية الرصد الوطني  -٥١
تسجيل قضايا أو تقارير حوادث القتل خارج إطار القضاء واالختفـاء           /استالم/مجع •

 القسري والتعذيب والشروع يف اختاذ التدابري املناسبة؛

قارير حوادث القتل خـارج إطـار القـضاء         استعراض قضايا أو ت   /تسجيل/مقارنة •
واالختفاء القسري والتعذيب اليت جرت يف املاضي لتحديد وضع احلوادث املذكورة           

 أو الشروع يف اختاذ التدابري املناسبة؛/و

تقاسم وجتميع املعلومات، باستثناء املعلومات املصنفة، فيما يتعلق بالقضايا والبحوث           •
 جمال معاجلة عمليات القتل خارج إطار القـضاء         والدراسات وأفضل املمارسات يف   

 واالختفاء القسري والتعذيب؛

اقتراح سياسات ملنع عمليات القتل خارج إطـار القـضاء واالختفـاء القـسري               •
 والتعذيب وإجياد حل هلا؛

 وضع فهرس لعمليات القتل خارج إطار القضاء واالختفاء القسري والتعذيب؛ •

 وتسميات مشتركة بشأن القضايا؛مشتركة  وتقارير استحداث سجالت مشتركة •

يف تنفيذ هـذه الواليـات      ورصد وضمان الترابط املناسب بني الواليات املؤسسية         •
 .معاجلة قضايا القتل خارج إطار القضاء واالختفاء القسري والتعذيب معاجلة فعالة
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الثـي  التابعة للمجلس الـوطين الث    الرصد  وتكفل احلكومة الفلبينية، من خالل هيئة         -٥٢
املزعومة للقادة  باملضايقة  األطراف املعين بالسلم الصناعي، سرعة التحقيق يف القضايا املتعلقة          

وقامت .  ومقاضاة املسؤولني عنها وإجياد حل هلا      ،العماليني ولنشطاء نقابات العمال واغتياهلم    
 يلزم القيام هبا   هيئة الرصد بتقييم وإنشاء قائمة شاملة بالقضايا وحددت اإلجراءات املقبلة اليت          

  .يف كل حالة لضمان التحقيق واملقاضاة واإلدانة
وقد أصدرت هيئة الرصد السالفة الذكر قرارات لتسهيل حركة قضايا القتل خارج              -٥٣

. األعضاء النقابيني /إطار القضاء واالختفاء القسري واملضايقة واالختطاف اليت تتعلق بالقادة        
لقضاء تتعلق بالعمـل وأُحيلـت إىل وزارة العـدل          ومن بني ست قضايا قتل خارج إطار ا       

 كـانون  ٢٠واحملكمة العليا لإلسراع يف إجياد حل هلا، أفادت احملكمة العليا بأهنا أصدرت يف  
 تعليمات بشأن أربع قضايا عالقة أمام احملاكم العادية كي ُيسرع القـضاة          ٢٠١٢يناير  /الثاين

ويقوم مكتب مدير احملكمـة     .  يوماً ١٢٠يف عقد جلسات االستماع واختاذ قرار يف غضون         
  .برصد التقيد هبذه التعليمات

ودأبت حكومة الفلبني على تعزيز برناجمها اخلاص حبماية الشهود بوصفه أداة للتعجيل   -٥٤
ومن بني هذه اجلهود حتسني مستحقات الشهود على النحو املنصوص عليه يف . بتسوية القضايا

امج تعويض الشهود؛ وعقد دورات تدريب على املهارات        ، أو برن  ٧٣٠٩القانون اجلمهوري   
لشهود، واالرتقاء مبستوى التدريب ومعدات األمن واملوظفني اإلداريـني؛         وتثقيف خاصة با  

وتعديل قواعد احملكمة لتنص على احملافظة على شهادة الشاهد اخلاضع للحماية الستخدامها            
يف املستقبل؛ واالعتراف باجلهات اليت تساعد الربنامج على حنو فعال، كالقضاة واألخصائيني            

صحة ووحدات احلكومة احمللية واملوظفني املسؤولني عـن إنفـاذ          االجتماعيني وأخصائيي ال  
  .القانون وأفراد القوات املسلحة واملؤسسات املالية واخلريية واملنظمات املدنية

القـانون املتعلـق    " أو   ٦٩٨١وأُدخلت كذلك تعديالت على القانون اجلمهوري         -٥٥
  :يلي وهي تشمل ما" حبماية الشهود وبأمنهم ومستحقاهتم

ع الشهود من االتصال بالطرف اخلصم أو التفاوض معه أو الدخول معه يف تسوية              من •
 ودية للجانب املدين أو اجلنائي من القضية؛

زيادة العقوبة يف حال خمالفة إجراءات السرية، أو رفض الشاهد اإلدالء بالشهادة، أو  •
 إعطاء معلومات مزيفة أو ُمضلّلة ونكران الشهادة؛

لطة إصدار أمر إىل األجهزة احلكومية املعنية إلجراء تغـيري يف           ختويل وزير العدل س    •
 أو لقب الشاهد اخلاضع للحماية؛/هوية واسم و

إعطاء األشخاص املشمولني بالربنامج، بصورة أوتوماتيكية، احلق يف احلصانة مـن            •
 املالحقة اجلنائية؛
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يف   مـا   شاهد حظر إصدار احملاكم أوامر تقييد خمالفة لرأي وزارة العدل بشأن قبول           •
 الربنامج؛

توسيع نطاق الربنامج ليشمل موظفي إنفاذ القانون الذين يشهدون ضد زمالئهم من             •
 األفراد العسكريني؛/موظفي إنفاذ القانون أو ضد املوظفني

  .تشديد العقوبة املفروضة بشأن مضايقة الشهود •
 النظر إىل اإلجراءات    وتلفت وزارة الداخلية واحلكم احمللي والشرطة الوطنية الفلبينية         -٥٦

  :التالية اليت اُتخذت خالل الفترة موضوع االستعراض
التوجيهات الرئاسية إىل وزارة الداخلية واحلكم احمللي والشرطة الوطنيـة الفلبينيـة             •

 ١٣(ألجل التحقيق يف أعمال القتل املزعومة ألعضاء جلان األمن األهلية يف دافـاو              
كافحة العنف املماَرس ضد العاملني يف وسائط       وتكثيف اجلهود مل  ) ٢٠٠٩مايو  /أيار

 ؛)٢٠٠٩مارس / آذار١١(اإلعالم 

ملالحقة قتلة  " أفرقة تعقّب "تعزيز الوحدات اإلقليمية لفرقة العمل أوزيك، مع إنشاء          •
 الشخصيات اإلعالمية املشتبه فيهم والقيام بعمليات مطاردة للمشتبه فيهم بوجه عام؛

ملسؤولة عن إنفاذ القانون بأن تنسق بصورة وثيقة مع         إصدار أمر إىل مجيع األجهزة ا      •
 املؤسسات اإلعالمية؛

اعتماد وزارة الداخلية واحلكم احمللي برنامج احلكم احمللي اخلاص حبقوق اإلنسان، الذي             •
 ؛اجملالس احمللية على النظام القضائي اخلاص هبذه اجملالسينطوي على تدريب أعضاء 

عليا ووزارة الداخلية واحلكم احمللي لتنفيـذ مـشروع         مذكرة التفاهم بني احملكمة ال     •
متكني الفقراء من الوصول إىل العدالة بإنشاء مكاتب إعالم يف وحدات احلكم احمللي             

 على مستوى األقاليم والبلديات واجملالس احمللية؛

 الذي تنشئ مبوجبه فرقة عمل خاصة ملعاجلـة         ٨٤٨إصدار وزارة العدل األمر رقم       •
 خارج إطار القضاء بناًء على توجيهات الرئيس أكينو؛عمليات القتل 

اختاذ تدابري مؤسسية يف الشرطة الوطنية الفلبينية ملنع التعذيب وغريه من انتـهاكات              •
حقوق اإلنسان؛ وتنظيم دورات تثقيف وتدريب للشرطة بشأن عدم اتباع سياسـة            

د لديها مرافـق    التنكيل والتعذيب، وإجراء عمليات تفتيش ملخافر الشرطة اليت توج        
احتجاز؛ وإنتاج وتوزيع ملصقات بشأن حقوق األشخاص احملتجزين؛ وتطوير قاعدة   

 البيانات من أجل رصد الشكاوى والقضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان رصداً دقيقاً؛

، وخباصة علـى    ٢٠٠٩قانون مناهضة التعذيب لعام     إضفاء الصبغة املؤسسية على      •
لقيادة، وحظر األماكن اليت ميكن فيها ممارسة التعذيب        مساته البارزة، مثل مسؤولية ا    
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واإلفالت من العقاب، وتعويض الضحايا، وعدم جواز قبول األدلة اليت يتم احلصول            
  .عليها بالتعذيب

ومتاشياً مع محلة القوات املسلحة الفلبينية الداعية إىل عدم التـسامح مطلقـاً مـع                 -٥٧
ون املسؤولون عن حقوق اإلنسان النظر يف القضايا،        انتهاكات حقوق اإلنسان، يتوىل املوظف    

سيما تلك املتعلقة بعمليات القتل خارج إطار القضاء واالختفاء القسري والتعذيب اليت             وال
يتورط فيها ضباط وأفراد من القوات املسلحة، وذلك وفقاً لإلجراءات القانونيـة الواجبـة              

لون عن حقـوق اإلنـسان حـوادث        ويرصد املوظفون املسؤو  . ولنظام القضاء العسكري  
االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان كما ُيفاد هبا يف املصادر املفتوحة، ويتلقون الشكاوى،            

  .ويدعون إىل التحقيق فيها، ويرصدون الفصل يف القضايا أمام احملاكم

يتعلق حبقوق اإلنسان ومبسؤوليتهم عن      ضمان تدريب أفراد قوات األمن فيما         
   اإلنسان واملدافعني عنهامحاية حقوق

التزمت احلكومة الفلبينية مبواصلة حتويل قطاعها األمين إىل قطـاع ميتثـل حلقـوق           -٥٨
ويف هذا الصدد، تضمن احلكومة مواصلة      . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وسيادة القانون     

الدويل، وخباصـة   تدريب أفراد قواهتا األمنية بشأن مسائل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين           
وهذه . يف جمال مسؤوليتهم عن محاية حقوق اإلنسان وحقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان           

خطة السلم واألمن الداخلي للقـوات املـسلحة     "املسؤوليات وااللتزامات ُمدرجة يف ُصلب      
  ).التعاون (Bayanihan، املعروفة أيضاً باسم "الفلبينية
 إجراء مشاورات مع جهات معنية متعددة تشمل         بعد Bayanihanوقد ُوضعت خطة      -٥٩

احلكومة واألوساط األكادميية والقطاع الديين والقطاع اخلاص واملنظمات غـري احلكوميـة            
وتضمن هذه املشاورات إشراك قطاعات متعددة يف عملييت رصـد          . ومنظمات اجملتمع املدين  

 العمليـات العـسكرية     من خالل تضمني  " كسب السالم "وتقييم اخلطة، وهذا ُيعزز مفهوم      
أبعاداً تتمحور حول الشعب غري املقاتل، وعلى األخص إجراء حوارات ُتحدد اإلصـالحات    

  .الواجب القيام هبا باستمرار
، الذي أُسندت إليه   "مكتب حقوق اإلنسان التابع للقوات املسلحة الفلبينية      "وسيضطلع    -٦٠

 املؤسسي، حلقوق اإلنسان والقانون     مهمة رصد مستوى احترام القوات األمنية، على املستوى       
اإلنساين الدويل وسيادة القانون خالل العمليات امليدانية الفعلية، باملزيد من عمليـات إعـادة              

وسُيعزز ذلك الدعوة إىل احترام حقوق اإلنسان داخـل املؤسـسة           . اهليكلة التنظيمية والتعزيز  
ب للضباط واألفراد، وإىل حتسني آليات      العسكرية وسيؤدي إىل توفري املزيد من التثقيف والتدري       

ادعاءات تتعلق بانتهاكات حلقوق اإلنسان والقـانون       /االستجابة لدى وقع حوادث واهتامات    
  .اإلنساين الدويل وتوسيع الشراكة مع خمتلف منظمات املدافعني عن حقوق اإلنسان
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 مّتبع مـن    ونشري إىل أن نفس تنظيم مكتب حقوق اإلنسان التابع للقوات املسلحة            -٦١
فعلى مستوى الدوائر الرئيـسية، ُيعـّين موظفـون         . املستويات العليا إىل املستويات امليدانية    

خاصون تابعون للمكتب املدين العسكري لقائد الدائرة الرئيسية بصفة موظفني معنيني حبقوق            
معنيني وعلى مستوى القيادات املوحدة، ال ُيعّين أدىن من نواب القادة بصفة ضباط             . اإلنسان

التكتيكي، يعّين الضباط الذين يتولون املركز الثاين       /وعلى املستويني العمليايت  . حبقوق اإلنسان 
 - أي معاونو قادة الفرق، ونواب قادة األلوية، واملسؤولون التنفيذيون للكتائب            -يف القيادة   

  .بصفة ضباط معنيني حبقوق اإلنسان
دليل جنـود القـوات     "ن بكُتيب عنوانه    ويسترشد الضباط املعنيون حبقوق اإلنسا      -٦٢

/ ُنـشر يف كـانون األول     " املسلحة الفلبينية بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       
 بصورة مشتركة بني مكتب نائب رئيس األركان للعمليات املدنية العسكرية           ٢٠١٠ديسمرب  

 اإلنسان وجلنة الصليب    ومكتب حقوق اإلنسان التابع للقوات املسلحة الفلبينية وجلنة حقوق        
منظمات أخرى هتتم حبقوق اإلنسان ومدافعني عـن حقـوق          /األمحر الدولية وجهات معنية   

وتشتمل منتجات معرفية أخرى مواضيع مثل مدونات قواعد سـلوك للمقـاتلني            . اإلنسان
خالل الرتاعات املسلحة، ومناهضة التعذيب، والعالقات املدنية، واتباع ُنهج تقـوم علـى             

اإلنسان يف عمليات االسـتخبارات، والقـانون اإلنـساين الـدويل، واملعاهـدات       حقوق  
  .إىل ذلك واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وما

، مبراجعة ٢٠٠٩مايو /وقام نائب رئيس األركان لشؤون التثقيف والتدريب، يف أيار         -٦٣
وات املسلحة الفلبينية،   وتنقيح مناهج التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان اخلاصة بالق         

مبساعدة جلنة حقوق اإلنسان وجلنة الصليب األمحر الدولية، وأسفر هذا العمل عـن وضـع           
، "منهاج بشأن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل خلرجيـي الكليـة العـسكرية             "

  يف املؤمتر الوطين الثـاين املعـين       ٢٠١١وروجع هذا املنهاج جمدداً يف عام       . ٢٠٠٩ سلسلة
بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الذي دعت إليه جلنة حقوق اإلنسان والذي مت فيه تضمني               

  .املنهاج قوانني متعلقة حبقوق اإلنسان وبالقانون اإلنساين الدويل صدرت مؤخراً
ومهّدت مراجعة املنهاج أيضاً السبيل لقيام القوات املسلحة الفلبينية بإعـداد دليـل           -٦٤

ملعنيني بقانون الرتاع املسلح بغية تعزيز قدرات مدريب القوات املسلحة يف           تدريس للمدربني ا  
وتشمل اجملموعة الواسعة من املواضيع املشمولة مبواد التدريب مجيـع          . جمال حقوق اإلنسان  

القوانني احمللية واملعاهدات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان وتطبيقها يف عمليات حفـظ             
  . الداخليالسالم والنظام واألمن

وختاماً، ستواصل القوات املسلحة الفلبينية، يف خطة عملها املقبلة اخلاصة حبقـوق              -٦٥
اإلنسان، حتديد اإلطار الكامل حلملتها اخلاصة حبقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل             

وستكون خلطة العمل هذه، اليت ُصّممت بناًء على أوامر رئيس األركـان،            . وسيادة القانون 
التثقيف والتدريب؛ والوعي والدعوة والشراكة مع اجلهات املعنية؛ وإجراءات         : ة مكونات ست
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الرصد والتسجيل واالستجابة؛ وإصدار الشهادات املرجعية؛ وتطبيق أفـضل املمارسـات؛           
  .القضايا إىل نظام القضاء العسكري واحملاكم اجلنائية/ومبادئ بشأن إحالة التهم

  ربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيبالتوقيع والتصديق على ال    
وافق جملس الشيوخ الفلبيين على التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              -٦٦

ويف هذا الصدد، تعمـل احلكومـة، بـصورة         . ٢٠١٢مارس  / آذار ٣مناهضة التعذيب يف    
، علـى اختبـار     مشتركة مع اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسان         

منوذج أويل آللية وقائية وطنية لفحص أوضاع احملتجزين يف السجون وغريها مـن أمـاكن               
، الـيت   ٢٠٠٩كما أن القواعد واللوائح التنظيمية لقانون مناهضة التعذيب لعام          . االحتجاز

ُوضعت بتشجيع من وزارة العدل وجلنة حقوق اإلنسان، تنص على تدابري إعـادة تأهيـل               
  . مي إىل حتسني أوضاع احملتجزين ونظام السجون بوجه عاموإصالح تر

  تقدمي تقارير منتظمة إىل جلنة مناهضة التعذيب    
استمرت حكومة الفلبني يف تقدمي تقارير منتظمة إىل هيئات معاهدات األمم املتحـدة               -٦٧

فقد قدمت، منذ االسـتعراض الـدوري الـشامل    . اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت انضمت إليها    
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     : األول، مخسة تقارير دورية يف إطار املعاهدات التالية       

، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق     )٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢-١١(واالجتماعية والثقافية   
، واتفاقيـة مناهـضة     )٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤-٢٣(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

 ٢٩-٢٨(تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                ال
 ١٩-١٨(، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          )٢٠٠٩أبريل  /نيسان
  ).٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥(، واتفاقية حقوق الطفل )٢٠٠٩أغسطس /آب
 مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          وقدمت الفلبني تقريرها الدوري     -٦٨

. ٢٠١٢أكتـوبر   /والسياسية، وستنظر فيه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تـشرين األول          
وجتري صياغة التقارير الدورية اليت ستقدم على التوايل بشأن اتفاقية محاية حقـوق مجيـع               

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال     العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية مناهضة التعذيب        
  .التمييز ضد املرأة، وفقاً للمبادئ التوجيهية اجلديدة اخلاصة بتقدمي التقارير

مواصلة سياستها الناجحة يف مكافحة االجتار باألشخاص على املستوى الوطين              
  والقيام بدور ريادي على املستوى الدويل يف هذا الشأن

إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص لزيـارة        وجهت حكومة الفلبني دعوة       -٦٩
حققته من مكاسب ذات شأن يف احلملة العاملية         ، متاشياً مع ما   ٢٠١٢أبريل  /البلد يف نيسان  
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جملس مكافحة االجتار املشترك    "وقد حظيت الفلبني، من خالل      . ملكافحة االجتار باألشخاص  
  .جهود ملكافحة االجتار باألشخاص، مبشاعر التقدير ملا بذلته من "بني الوكاالت

وأفاد جملس مكافحة االجتار املشترك بني الوكاالت بأنه حدث، يف الفترة املمتدة من               -٧٠
.  شخـصاً  ٨٠ إدانة مشلت    ٦٦جمموعه   ، ما ٢٠١١ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٨ عام

 إىل  ٢٠١٠يوليه  / شخصاً وقد صدرت يف الفترة املمتدة من متوز        ٤٢ إدانة منها    ٣٥ وتشمل
  .، أو خالل األشهر الثمانية عشر األوىل من اإلدارة احلالية٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  :يلي وتشمل التدابري اليت اختذهتا احلكومة مؤخراً ملكافحة االجتار باألشخاص ما  -٧١
 والتعمـيم   ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٥ يف   ٤٩إصدار وزارة العدل التعميم رقم       •

 اللذين توعز فيهما إىل املدعني العامني بإعطـاء         ٢٠١٠ه  يولي/ متوز ٢٩ يف   ٥٧ رقم
األولوية حلل قضايا االجتار باألشخاص وحماكمة املسؤولني عنها والتعجيل بالعملية،          
مع تعليمات إضافية تقضي برفض املقترحات اهلادفة إىل تأخري املقاضاة وحظر وقف            

ا أو أوصياؤهم ويتعهـدون     النظر يف القضايا بناًء على إفادات خطية يقدمها الضحاي        
 فيها بالعدول عن العمل؛

إصدار وزارة الداخلية واحلكم احمللي ووزارة العدل ووزارة الرعاية االجتماعية والتنمية،            •
 بـشأن   ١-٢٠١٠ ، تعميم مذكرة مشتركة برقم    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يف  

لنساء وأطفاهلن مـن    إنشاء جلان حملية معنية مبكافحة االجتار باألشخاص والعنف ضد ا         
أجل إقامة وتعزيز اهلياكل احمللية اليت ميكن بواسطتها التعاون على حل مشكالت االجتار             

 باألشخاص والعنف ضد النساء واألطفال من خالل السياسات والتشريعات؛

، علـى   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨توقيع وزارة الداخلية واحلكم احمللي، يف        •
مؤسسة حمفل  "، و "بالس أوبل للسياسات ومعهد التدريب    مركز  "مذكرة اتفاق مع    

املركـز الفلبـيين لإلسـالم      "، و "رابطة وكاالت رعاية الطفل الفلبينية    "، و "فيزايان
، من أجل حتسني تنسيق جهود مكافحة االجتار باألشخاص اليت تبذهلا           "والدميقراطية

 .احلكومة مع جهود منظمات اجملتمع املدين واهليئات اخلاصة

ومتثلت إحدى اخلطوات التكميلية اليت اختذهتا احملكمة العليا الفلبينيـة يف إصـدار               -٧٢
 الذي  ٢٠١٠-١٥١ التعميم رقم    ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦مكتب مدير احملكمة يف     

أوعز فيه إىل مجيع احملاكم يف مجيع أحناء البلد بالتعجيل بالنظر يف قضايا االجتار باألشـخاص                
  .ة وتقدمي تقرير عن حالة قضايا االجتار باألشخاص العالقة لديهاوإعطائها األولوي

وتنفذ حكومة الفلبني، يف مجلة أمور، املشاريع التالية ذات األولوية يف محلتها اهلادفة               -٧٣
  :إىل مكافحة االجتار باألشخاص

الشهود يف حاالت االجتار باألشخاص طوال فتـرة         - تقدمي املساعدة إىل الضحايا    •
  واملالحقة واحملاكمة أو حىت إعادة دجمهم يف اجملتمع؛التحقيق
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قيام فرق عمل مشتركة بني الوكاالت بعمليات رصد ومراقبة وتـدخل يوميـة يف               •
 املطارات واملوانئ الدولية واحمللية؛

 إشراك وسائط اإلعالم يف محلة مكافحة االجتار باألشخاص لزيادة الوعي وحشد الدعم؛ •

ني العامني وموظفي اهلجرة وموظفي اخلارجية ومفتشي       توفري تدريب مستمر للمدع    •
العمل وغريهم من العاملني يف وزارة العمل والعمالـة واإلدارة الفلبينيـة للعمالـة              

وراء البحار بشأن التوعية املناسبة بالقوانني ذات الصلة باالجتـار باألشـخاص     فيما
 وتقدمي اخلدمات إىل الضحايا؛

نية بشأن االجتار باألشخاص من أجل جعل مجيـع         عقد مؤمترات وطنية أو دون وط      •
اجلهات املعنية تقّيم التقدم وتناقش القضايا الناشئة وحتفز املبادرات احمللية وتـساندها   
وحتّسن التنسيق، فضالً عن تعزيز القدرات الفردية لآلليـات الوطنيـة واإلقليميـة             

 ملكافحة االجتار باألشخاص؛

الوطنيـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص        خطة العمـل االسـتراتيجية      "تطوير   •
، اليت تستخدم كأساس جلميع اإلجراءات الـيت تتخـذها          "٢٠١٦-٢٠١١ للفترة

احلكومة الوطنية واحلكومات احمللية واملنظمات غري احلكومية املنخرطة يف مكافحـة           
 .االجتار باألشخاص

  :ص على املستوى الدويلوتبذل الفلبني اجلهود الرائدة التالية ملكافحة االجتار باألشخا  -٧٤
 التدريب على مكافحة االجتار باألشـخاص املعـدة ملـوظفي وزارة            برامجتوسيع   •

 اخلارجية وغريهم من العاملني يف السفارات والقنصليات الفلبينية يف اخلارج؛

وترأس الفلبني  .  النشطة يف األمم املتحدة ويف رابطة أمم جنوب شرق آسيا          املشاركة •
ين مبكافحة االجتار باألشخاص والتابع الجتماع كبار املـسؤولني         الفريق العامل املع  

ويـضطلع  . املعين باجلرائم عرب الوطنية املعقود يف إطار رابطة أمم جنوب شرق آسيا           
االجتماع املذكور، بوصفه ذراع تنفيذ السياسات واخلطط اليت اعتمدها اجتمـاع           

 الرئيسية عن تنفيذ إعالن الرابطة      وزراء الرابطة بشأن اجلرمية عرب الوطنية، باملسؤولية      
 ؛٢٠٠٤بشأن االجتار باألشخاص، الذي اعُتمد يف عام 

 التعاون املستمر من خالل تبادل املعلومات مع البلدان األخرى؛ •

استضافة اجتماعي خرباء ألجل وضع اتفاقية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بـشأن              •
تمرار إىل اعتماد هذه االتفاقية     وقد دعت احلكومة الفلبينية باس    . االجتار باألشخاص 

 بصورة مبكرة يف الرابطة؛

عرض قرارات مواضيعية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، يف             •
  .سيما النساء واألطفال الشراكة مع أملانيا، حول مكافحة االجتار باألشخاص، و
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ا العنف ضد املرأة،    مواصلة اتباع هنج يستجيب الحتياجات اجلنسني إزاء قضاي           
ومواصلة هتيئة بيئة داعمة للمرأة والطفل ضمن النظام القضائي، مع مراعـاة            

بعد الرتاع    ما االحتياجات اخلاصة بإعادة التأهيل وبرعاية املرأة والطفل يف فترة        
  .مناطق الرتاعاحملفوفة باخلطر ويف يف احلاالت 

ني اهلادفة إىل مكافحة العنف ضد املـرأة        تواصل احلكومة الفلبينية تعزيز تنفيذ القوان       -٧٥
والطفل من خالل املبادرات اليت تقوم هبا وكاالت فرديـة أو املبـادرات املـشتركة بـني                 

  :الوكاالت، مثل املبادرات التالية
أوعزت وزارة الداخلية واحلكم احمللي إىل الشرطة الوطنية الفلبينية بإنشاء مكاتـب             •

بلـغ عـدد    . لشرطة على مجيع املستويات يف البلد     خاصة باملرأة والطفل يف خمافر ا     
 مكتباً مـزوداً    ١ ٨٢٩،  ٢٠١١فرباير  /املكاتب العاملة يف تلك املخافر، حىت شباط      

 من ضابطات الشرطة املدربات     ٢ ٩٥٧ ضابطاً من ضباط الشرطة، منهم       ٢ ٩٧٧ ب
 ؛تدريباً جيداً

اعية والتنميـة ووزارة    أصدرت وزارة الداخلية واحلكم احمللي ووزارة الرعاية االجتم        •
 / كـانون األول   ٩التعليم ووزارة الصحة واللجنة الفلبينيـة املعنيـة بـاملرأة، يف            

، تعميم مذكرة مشتركة، وفقاً ألحكام الوثيقة العظمـى اخلاصـة           ٢٠١٠ ديسمرب
، barangays  يسمى بال  فيماباملرأة، ينص على إنشاء مكاتب معنية بالعنف ضد املرأة          

التعميم أيضاً على إصدار أوامر محاية لضحايا العنف ضد املـرأة           وينص  . أو القرى 
ويدعو احلكومات احمللية إىل ختصيص األموال لدعم املكاتب املعنية بـالعنف ضـد             

، مكاتب معنية بـالعنف     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١وقد أُنشئت، حىت    . املرأة
 ؛ من تلك القرى٢٦ ٩٨١ضد املرأة يف 

ية املعنية باملرأة اإلشراف على العمل املشترك بـني الوكـاالت          وتولت اللجنة الفلبين   •
واملتمثل يف وضع معايري األداء وأدوات التقييم اخلاصة بالدوائر اليت تعاجل العنف ضد             
املرأة، والذي يتم مبوجبه وضع معايري لنوعية وفعالية اخلدمات املقدمة لضحايا العنف            

األشخاص، مع ضـمان مراعـاة اجلنـسني        ضد املرأة، مبا يف ذلك ضحايا االجتار ب       
واألجهزة اليت تشارك يف هذا العمل هي الشرطة الوطنية         . واالستجابة الحتياجاهتما 

يتعلـق   فيمـا يتعلق خبدمات أو إجراءات التحقيق؛ ووزارة الـصحة          فيماالفلبينية  
باخلدمات الطبية أو خدمات االستشفاء؛ ووزارة الرعايـة االجتماعيـة والتنميـة            

يتعلـق باخلـدمات     فيمايتعلق باخلدمات النفسية االجتماعية؛ ووزارة العدل        فيما
القانونية أو اخلدمات املتعلقة باملقاضاة؛ ووزارة الداخلية واحلكم احمللي ووحـدات           

يتعلق خبدمات مكافحة العنف ضد املرأة على مـستوى القـرى            فيمااحلكم احمللي   
 ؛والبلديات واملدن واألقاليم
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نة املشتركة بني الوكاالت واملعنية خبطة العمل الوطنية بـشأن املـرأة            اللج"وتتوىل   •
سها مكتب املستشار الرئاسي املعين بعملية السالم، تنسيق        اليت يرأ ،  "والسالم واألمن 

ومواءمة اجلهود الوطنية لضمان استجابة الربامج الوطنيـة الحتياجـات املـرأة يف             
 . الرتاعات املسلحة

إىل اختـاذ التـدابري   " الربملانية املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني اللجنة  "وقد دعت     -٧٦
  :اإلجيابية التالية

ادة تعزيز قانون مكافحة التحرش اجلنسي ـ لزيRA 7877تعديل القانون اجلمهوري  •
 ؛١٩٩٥ لعام

 تعديل أحكام قانون العقوبات املنقح املتعلقة بالزنا والتسّري؛ •

      قانون مساعدة ومحاية ضـحايا االغتـصاب    (RA 8505تعديل القانون اجلمهوري  •
لتوسيع والية القانون احلايل الذي ينص على تشغيل مراكز أزمات يف           ) ١٩٩٨لعام  

كل إقليم ومدينة هتتم حصرياً بضحايا االغتصاب كي تشمل هذه الوالية ضـحايا             
يل أخرى لظروف مشؤومة مثل ضحايا البغاء واالستغالل اجلنسي والعنـف املـرت           

واإليذاء والضرب واالغتصاب وسفاح القرىب واالعتـداء اجلنـسي والتحـرش أو            
 املضايقة، وغري ذلك؛

يوم التوعية الوطنية بشأن القضاء على      "نوفمرب من كل عام     / تشرين الثاين  ٢٥إعالن   •
 ؛"العنف ضد املرأة

 /آذار ٨ جلعل اليوم الوطين للمرأة احملتفل به يف RA 6949تعديل القانون اجلمهوري  •
 . مارس من كل عام يوم عطلة رمسية

، ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٣١وأقرت املنطقة املستقلة ذاتياً يف جزيرة منداناو، يف           -٧٧
قانوهنا اخلاص باملسائل اجلنسانية والتنمية، آخذة يف االعتبار التوصية اليت قدمتها جلنة القضاء             

تكثيف احلوار مع الطائفـة     "ب  والقاضية   ٢٠٠٦على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام         
، "اإلسالمية من أجل إزالة األحكام التمييزية من قانون األحـوال الشخـصية اإلسـالمي             

  .سيما األحكام املتعلقة بالزواج يف سن مبكرة والزواج القسري وتعدد الزوجات وال
، وهـي اللجنـة   "اللجنة املعنية باالستجابة الحتياجات اجلنسني يف القضاء    "وتولت    -٧٨

 /آذارالعامة املكلفة بتنفيذ برنامج الشؤون اجلنسانية والتنمية اخلاص باحملكمـة العليـا، يف              
، باالشتراك مع األكادمييـة     "مؤمتر القمة الوطين املعين مبحاكم األسرة     " رئاسة   ٢٠١٠ مارس

طـار املتعـدد    تعزيـز اإل  "القضائية الفلبينية ورابطة القضاة الفلبينية، وكان موضوع املؤمتر         
وضم املشاركون يف مؤمتر القمة خنبة من قـضاة         . "القطاعات حلماية األسرة واملرأة والطفل    

حماكم األسرة وكتاب احملاكم واملترمجني الشفويني واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني 
ـ             رى وممثلني عن مكتب النيابة العامة وجملس الشيوخ وجملس النواب ووكاالت حكومية أخ
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: ومت تناول ثالثة جماالت تستدعي االهتمـام وهـي        . ومنظمات جمتمع مدين ووسائط إعالم    
  .تسوية وضع حماكم األسرة، وتقنني القواعد املتعلقة باملرأة والطفل، وإصالح القانون

 ٢٠٠٨وقد شكل مؤمتر القمة ذروة املؤمترات اإلقليمية الـيت ُعقـدت يف عـامي                 -٧٩
ها قطاعات خمتلفة من اجلهاز القضائي الفلبيين واألجهـزة الـيت            واليت اسُتشريت في   ٢٠٠٩و

تساعده من أجل حتديد املشكالت واستكشاف احللول املمكنة وإجياد توافق آراء عملي حول  
  .كيفية حتسني إمكانية الوصول إىل العدالة يف حماكم األسرة

املـسألة  (لقـانون   وأصدرت احملكمة العليا أيضاً قواعد بشأن األحداث املخالفني ل          -٨٠
  ).٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤، SC-١٨-١-٠٢اإلدارية رقم 

معاجلة الثغرات التشريعية يف جمال حقوق الطفل بغية االمتثال متاماً لتوصـيات                
  ٢٠٠٥جلنة حقوق الطفل املقدمة يف عام 

نية املعنيـة بـالتعليم     تنسق اللجنة الفلبينية املعنية باملرأة تنسيقاً وثيقاً مع اللجنة الربملا           -٨١
األساسي يف سعيها إىل إجياد الوسائل اليت ميكن هبا إدراج املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا جلنة               

  . يف التشريع املقترح بشأن التعليم األساسي لألطفال٢٠٠٥حقوق الطفل يف عام 
  :جملس النوابيلي مشاريع القوانني املتعلقة بنماء ومحاية الطفل واملعروضة على  وفيما  -٨٢
  الذي ينص على سالمة ومحاية اجلنني؛١٣مشروع قانون جملس النواب رقم  •

 الذي ينص على اتباع سياسة شاملة بشأن        ٤٢٤٤مشروع قانون جملس النواب رقم       •
 األبوة املسؤولة، والصحة اإلجنابية، والسكان والتنمية؛

 ٧٦١٠ي رقـم    قانون يعّدل القانون اجلمهور    "١٦٦مشروع قانون جملس النواب      •
، ‘قانون توفري محاية خاصة لألطفال من اإليذاء واالستغالل والتمييز        ‘املعروف باسم   

وجيّرم أي عمل مينع الطفل من تعلم واستخدام لغة أسرته يف تعليمه األساسـي، ويف         
 ؛"أغراض أخرى

 بشأن إضفاء الطابع املؤسسي على كفالة       ٤٤٨١مشروع قانون جملس النواب رقم       •
  الفلبني؛األطفال يف

 بشأن توفري محاية خاصـة لألطفـال يف         ٤٤٨٠مشروع قانون جملس النواب رقم       •
 حاالت الرتاع املسلح؛

 بشأن إحالل التأديب اإلجيايب حمل العقاب       ٤٤٥٥مشروع قانون جملس النواب رقم       •
 البدين؛

 مشروع قانون مكافحة البغاء، الذي ال يزال قيد الدرس يف جملسي الربملان؛ •
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ال يقل عن مركز تعليم خـاص   قانون ُينشئ ما"ع قوانني موحدة بشأن   سبعة مشاري  •
يقل عن ثالثة مراكز تعليم خاص يف الشعب املدرسية          واحد لكل شعبة مدرسية وال    

الكبرية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، ومبادئ توجيهية بشأن توفري مـساعدة           
حاليـاً علـى الـدورة      ، وهي معروضة    "مالية حكومية وغريها من احلوافز والدعم     

 . اخلامسة عشرة للربملان

أن تتقاسم خربهتا مع البلدان األخرى يف جمال إمكانية االحتجـاج بـاحلقوق                 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمام القضاء 

أدى تركيز احلكومة الفلبينية املكثف على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            -٨٣
فبموجـب  .  إمكانية االحتجاج هبذه احلقوق ضمن الوالية القضائية للدولة        إىل حتسني تقدير  

 من املادة الثامنة من الدستور الفلبيين، من واجب احملاكم أن تسوي اخلالفات الفعلية   ١ القسم
اليت تنطوي على حقوق ميكن االحتجاج هبا قانونياً أمام احملاكم وتعترب واجبـة النفـاذ، وأن    

االئتمان اجلسيمة اليت ترقى إىل انعدام أو جتاوز الوالية القـضائية مـن             حتدد حاالت إساءة    
  .جانب أي فرع أو جهاز من فروع أو أجهزة احلكومة

وهناك قراران شهريان أصدرهتما احملكمة العليا ويتعلقان بتعزيز احلقوق االقتـصادية             -٨٤
  :واالجتماعية والثقافية

، املعنيني املقيمني يف خليج مـانيال      واطننيهيئة تطوير ميترو مانيال ضد امل     يف قضية    •
GR No 171947-48 ،أمـرت احملكمـة العليـا    ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٨ ،

األجهزة احلكومية املعنية بتنسيق تنظيف مياه خليج مانيال وصوهنا واحملافظـة علـى             
ايـة  جودهتا وفقاً للهدف اإلمنائي للبلد املتمثل يف حتقيق منو اقتصادي يتماشى مع مح            

وطلب القرار أيضاً من األجهزة احلكومية املعنية أن        . املياه البحرية وصوهنا وإحيائها   
 .تقدم إىل احملكمة العليا تقريراً مرحلياً فصلياً عن أنشطتها

عقاقري الروما ضد احملكمة الـدنيا اإلقليميـة يف غواغـوا، بامبانغـا،             يف قضية    •
GR No 149907 ،احملكمة العليا، يف معرض تأييدها ، أعلنت٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٦ 

العقـاقري  "للحق يف الصحة املعترف به دستورياً، أن احلكم الذي يصنف يف القانون             
وينص على عقوبات جنائية يف حـال       " عقاقري مزيفة "بأهنا  " املستوردة غري املسجلة  

م مـن   استريادها حيرم الفلبينيني من اختيار نظام أقل تكلفة لرعايتهم الصحية حبرماهن          
 .وسيلة معقولة ومأمونة لشراء األدوية بتكلفة أقل

وعالوة على سلطة الفصل يف القضايا، جيوز للمحكمة العليا، وفقاً ملا خوهلا إيـاه                -٨٥
من املادة  ) ٥(٥القسم  [الدستور، أن تصدر قواعد تتعلق حبماية احلقوق الدستورية وإنفاذها          

  .االجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية و]الثامنة
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  إشراك اجملتمع املدين بصورة كاملة يف متابعة االستعراض    
تقر احلكومة الفلبينية بأن إشراك اجملتمع املدين بصورة فعالة يف مناقشة وحل خمتلف               -٨٦

القضايا والشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان أمر أساسي لتعميم حقوق اإلنـسان يف اجملتمـع              
طلقت احلكومة، عن طريق اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، سلسلة املنتديات          وقد أ . الفلبيين

 من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على تلك املشاركة         ٢٠٠٩الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام      
وتوفري سبل للحوار والنقاش ميكن أن تكمل مبادرات حقوق اإلنسان املتعـددة اجلهـات              

  .صاحبة املصلحة
 إىل  ٢٠٠٩نتديات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف الفترة املمتدة من عام          وقد ناقشت امل    -٨٧
، قضايا جوهرية تتعلق حبقوق اإلنسان، مثـل التـصديق علـى الربوتوكـول              ٢٠١١ عام

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               
 حمتجزاً سياسياً مزعوماً ٣٠ومراجعة قضايا زهاء ، ٢٠٠٩مارس /آذارالالإنسانية أو املهينة يف 

؛ وحاالت االختفاء القسري ومشروع القانون املتعلـق مبكافحـة          ٢٠٠٩أبريل  /نيسانيف  
 /متـوز ؛ وتعزيـز حقـوق العمـال املهـاجرين يف           ٢٠٠٩مايو  /أياراالختفاء القسري يف    

ة العمل الوطنية ؛ وخط٢٠٠٩أغسطس /آب، واألطفال يف الرتاعات املسلحة يف ٢٠٠٩ يوليه
؛ وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين     ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول بشأن حقوق اإلنسان يف     

 /نيـسان ؛ وتعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف         ٢٠٠٩مارس  /آذارالدويل يف   
؛ والنهوض حبق الـشعب     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول؛ واملستوطنني غري النظاميني يف      ٢٠٠٩أبريل  

 /كـانون األول  ؛ واملطالبة حبقوق املرأة والدفاع عنـها يف         ٢٠١٠مارس  /آذاريف  يف الصحة   
وحقوق السحاقيات واملثليني وثنائيي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً أيضاً يف           ؛٢٠١١ديسمرب  

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  التحديات واألولويات  -خامساً  
 النهوض بتعزيـز حقـوق اإلنـسان        تسلّم حكومة الفلبني بأن جهودها الرامية إىل        -٨٨

  .ومحايتها جيب أن تتطور باستمرار لتتحول إىل أعمال حتقق املزيد من التقدم
 من شأن زيادة تعميم حقوق اإلنـسان      -الربط الفعال بني حقوق اإلنسان والتنمية         -٨٩

 يثريا  يف القطاع العام أن يعيد تأكيد شعار اخلدمة العامة الذي تعتمده أجهزة احلكومة، وأن             
  .املضمون املعياري للخدمة اليت تؤديها وعمليات تأديتها ونواجتها ونتائجها

تعريف بالشعب على احلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية إن احلكومة الفلبينية،            -٩٠
إدراكاً منها أن للحقوق االجتماعية والثقافية تأثرياً عميقاً وواسع النطاق على حياة ورفـاه              

اجملتمعات، سوف تسعى إىل تعزيز السياسات واألطر القانونية اليت تدعم إعمال هذه            األفراد و 
  .احلقوق وإىل استخدام اخلطب واحملاضرات العامة خللق تقدير شعيب هلذه احلقوق
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 إن اخلطاب العام املتعلـق      -تعزيز دور القطاع اخلاص يف النهوض حبقوق اإلنسان           -٩١
يد على طبيعة ونطاق اشتراك قوتني تنظيميتني وحيدتني يف         حبقوق اإلنسان قد بالغ يف التشد     

ويكمن التحدي يف جعل القطاع اخلـاص ينخـرط     . اجملتمع مها القطاع العام واجملتمع املدين     
يتعلق بتأكيد وإنفاذ جمموعة      وخاصة فيما  -اخنراطاً كامالً كشريك يف تعزيز حقوق اإلنسان        

  .ة برمتهااحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي
تقدمي الدعم إىل جلنة حقوق اإلنسان للقيام، على سبيل املثال ال احلصر، باملبادرات               -٩٢
  :التالية

تعزيز جلنة حقوق اإلنسان من الناحية املؤسسية، وخاصة بتوسيع واليتـها             )أ(  
  لتشمل رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

  عمليات الرتوح الداخلي؛  )ب(  
  تعويض ضحايا القانون العريف؛  )ج(  
  .إدانة األطراف الفاعلة غري التابعة للدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان/حماسبة  )د(  

 تقوم احلكومة الفلبينيـة     -تركيز املزيد من االنتباه على حل قضايا حقوق اإلنسان            -٩٣
ذا السياق تأكيـد    مبعاجلة القضايا امللحة اخلاصة حبقوق اإلنسان معاجلة حازمة، وتعيد يف ه          

االمتثال الصادق لسيادة القانون واإلجراءات القانونية الواجبة، وإبداء العناية الالزمة واإلرادة           
السياسية الكافية حلل القضايا املذكورة وإغالق ملفاهتا، وهي قضايا ينظـر إليهـا النقـاد               

 تشوه املشهد الـسياسي     واملراقبون على أهنا ترمز إىل ثقافة اإلفالت من العقاب املزعومة اليت          
  .وتدمي انتهاكات احلقوق املدنية والسياسية لطبقات معينة من الشعب

Notes 
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