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 جملةةس حقةةوق اإلنسةةان التةةا   الصةةادرة عةة  تو ةة ا رد الفلبةةني علةة  ال  
لفلبةني  ل لشةاملاالثالثة مة  االسةتعراض الةدوري  ولةلألمم املتحدة أ اجل

 2017  اير مايو ٨أ 
إجراءات هنائية بشأن التوصيات )احلكومة( ما اختذته من تقدم حكومة مجهورية الفلبني  -١
اير/ أ 8يف رت الةةةةة  جةةةةة اجلولةةةةةة الثالثةةةةةة مةةةةةن ااسةةةةةتلراب الةةةةةدور  الشةةةةةامل للفلبةةةةةنيعةةةةةن  نبثقةةةةةةامل

ور  الشةةةةامل ااسةةةةتلراب الةةةةدعمليةةةةة أن مشةةةةاركتها الكاملةةةةة يف  احلكومةةةةة. وتؤكةةةةد ٢٠١٧ مةةةةايو
ة علةةة  قةةةادر راب سةةةتلااو  للرصةةةدآليةةةة  ابوصةةةفه هةةةذه اللمليةةةة تلكةةةغ ر بةةةة البلةةةد يف زايدة تل يةةة 

 حقوق اإلنسان. من أجل دعمستجابة اا
املقدمةةة مةةن  تلةة   اإلسةةهاماتونظةةرت يف بلنايةةة التوصةةيات  احلكومةةةاستلرضةة  وقةةد  -٢

والتشريلي، أ  جملغ الشيوخ  ،(١)التنفيذ فرعي الدولة مبن فيهم ممثلون عن  ،أصحاب املصلحة
احملكمة اللليةا. وتولة  اللجنةة الرةسةية حلقةوق اإلنسةان، نلتلةاون مة  وزارة عن وجملغ النواب، و 

مةةن أجةةل  ذل  جهةةود  بشةةأن التوصةةيات. وبحةة ةاخلارجيةةة، قيةةادة املشةةاورات وتنسةةيت إجةةراءات الدولةة
 للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة. إجراءات الدولة وفقا   اختاذضمان 

 ١٠3مةا جمموعةه  احلكومةة، حظةيتوصةية الة  تلقتهةا  ٢5٧ومن بني التوصيات البالغ عةددها  -3
 امةةةا  واحرت  ديرا  تقةة تضةةمن  بصةةةورة واضةةحةهةةذه التوصةةيات  ألن، نلقبةةول والتأييةةد التةةةامتوصةةيات 

 ها.تنفيذل من أج لدولةاال  تبذهلا  جهود احلاليةللنفذهتا أو ألهنا للدولة  عل  النحو الواجب
 توصية. ١54ا جمموعه مب حيط علما  وأح  -4

ا ميكةن للدولةة  لكن توصية إضافية، ٩٩ ساسنألأن تدعم  إبمكان احلكومة )أ( 
فةةر  ة أ  ة عةةن سةةيةر ألن نتةةائا اللمليةةات املةلوبةةة لتنفيةةذها  ارجةة إمثارهةةا أو التلهةةد بةةهضةةمان 
لتشةةريلية اإلجةةراءات علةة  التوصةةيات املتللقةةة ن مةةن فةةرو  احلكومةةة. وينةبةةت ذلةة  ُتديةةدا  مبفةةرده 

ة احلكومةةةةالةةةة  تتةلةةةةب عمليةةةةات تشةةةةاورية مةةةة  أصةةةةحاب املصةةةةلحة. ومةةةة  ذلةةةة ، سةةةةو  تسةةةةل  
ن ، وعلةة  الةةر م مةةالتارخييةةةلظروفهةةا الوينيةةة والثقافيةةة و  تنفيةةذ التوصةةيات املةةذكورة أعةة ه وفقةةا   إىل

 .املوجودة القيود
 توصةةية املشةةار إليهةةا هنةةا  ٩٩بالغةةة عةةددها مةةن بةةني التوصةةيات الفوعةة وة علةة  ذلةة ،  
ةةق، عةةن قصةةدتلةة  الةة   علةة  ء تخةةذ أ  إجةةراأن الدولةةة مل تإىل أو عةةن  ةةد قصةةد،  تبةةدو أهنةةا تلم ع
يف  هةةا بقةةدر كبةةدالدولةةة قةةد أ ةةارت إليمةةن أن ر م علةة  الةةدت بشةةأن الشةةوا ل الةة  أثةةاإليةة ق 

قلةل ي لتوصةيات أناذه هلة. ومةن  ةأن القبةول الكامةل جلسةة التحةاورأثنةاء كةذل  التقرير الويين و 
 ملثارة.ملسائل ااوال  تلاجل نلفلل  ة ال  تبذهلا الدولة حاليا  اماجلهود اهل من قيمة

__________ 

وزارة الرعايةةةةة و وزارة الدا ليةةةةة واحلكةةةةم احمللةةةةي، و وزارة اللةةةةدل، و هةةةةذه الوكةةةةاات هةةةةي كمةةةةا يلةةةةي  وزارة اخلارجيةةةةة،  (١)
تصةةادية، يةةة للتنميةةة ااقهليئةةة الوينووزارة التللةةيم، وا اللمةةل واللمالةةة، وزارةو وزارة الصةةحة، و ااجتماعيةةة والتنميةةة، 

لوينيةةةةة صةةةلية، واللجنةةةة الشةةةلوب األميةةةة الفلبينيةةةةة، واطلةةةغ الةةةويين لواللجنةةةة الفلبينيةةةة امللنيةةةة نملةةةرأة، وهيئةةةة التن
 التةاب  نسةانن حقةوق اإللقوات املسلحة الفلبينية، ومكتب  ؤو التاب  ل ملكافحة الفقر، ومكتب حقوق اإلنسان

 لشرية الوينية الفلبينية، وجلنة تغد املناخ.ل
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 احلكومةةةفةةي حةةني تواصةةل فتوصةةية.  55لةةة أن تؤيةةد مةةا جمموعةةه ا ميكةةن للدو  )ب( 
لدولةة أن توافةت ل ا ميكةندعم احرتام حقوق اإلنسان وتل ي ها ومحايتهةا، لااضة   مبسؤولياهتا 

 بةةلو امضةةة  فضفاضةةةالتوصةةيات  أ لبيةةةكانةة  قةةد  التوصةةيات وسةةياقاهتا. و هةةذه  منةلقةةاتعلةة  
مةن التوصةيات  قلةي    ميقرايية يف الفلبني. بيةد أن عةددا  متناقضة، و اصة يف سياق اللمليات الدو 

إجراؤهةا لة  يتلةني نتةائا اللمليةات الدا ليةة ا حسةب مسةتقب    أن تنظر فيةه احلكومةةقد يستحت 
 والتشةةاور مةة لتوصةةيات، مبةةا يف ذلةة  اسةةتلراب ملاهةةدات أو اتفاقيةةات  ةةددة فيمةةا يتللةةت اةةذه ا

 أصحاب املصلحة املتلددين.
 احلكومة لتوصيات التالية بتأييد ُتظ  او -5

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

 اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان  
  3٢-١33إىل  3٠-١33 والتوصةةيات مةةن ،٢١-١33و ١٩-١33التوصةةيتان، 

 44-١33 والتوصةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةن ،4٢-١33إىل  34-١33 والتوصةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةن
والتوصةةةةةةةةةةةةةةيات  ،56-١33إىل  5٠-١33والتوصةةةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةةةن  ،48-١33 إىل
 .١٢5-١33و، 65-١33والتوصيتان  ،6٠-١33إىل  58-١33 من

 احلق أ الت م ة  
  ٢٠5-١33، ٢٠4-١33 ، والتوصيات68-١33إىل  66-١33التوصيات من، 

 .٢٠٧-١33و

 ب ئةال  
  ٧3-١33إىل  6٩-١33التوصيات من. 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  
  ٧5-١33التوصية. 

 حق الفرد أ احل اة واحلرية واألمان عل  شخصه  
  ٩٩-١33التوصية. 

 إقامة العدل  مبا أ ذلك مسألة اإلفال  م  العقاب  وس ادة القانون  
  ٢3١-١33و ،١34-١33، ١3٢-١33التوصيات. 

 حظر مج    شكال الرق  
  ٢٠٠-١33 التوصيةو  ١٩٧-١33إىل  ١84-١33التوصيات من. 



A/HRC/36/12/Add.1 

GE.17-16431 4 

 احلق أ اخلصو  ة واحل اة األسرية  
  ٢٠١-١33التوصية. 

 ظروف عمل عادلة وموات ةأ احلق أ العمل و   
  ٢٠3-١33التوصية. 

 احلق أ الضمان اال تماعي  
  ٢4٩-١33و، ٢٢٧-١33، ٢٠٩-١33التوصيات. 

 احلق أ مستوى مع شي الئق  
  ٢١٠-١33 والتوصةةةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةةةن ،٢٠8-١33و ٢٠6-١33التوصةةةةةةةةةةةةةةيتان 

 .٢١٢-١33 إىل

 احلق أ الصحة  
  ٢١8-١33 إىل ٢١3-١33التوصيات من. 

 احلق أ التعل م  
  ٢٢5-١33إىل  ٢١٩-١33التوصيات من. 

 حقوق املر ة  
  ٢٢8-١33و ١٢6-١33التوصيتان. 

 حقوق الطفل  
  ٢4٠-١33 والتوصةةةةةةةةيات ،٢3٧-١33إىل  ٢33-١33التوصةةةةةةةةيات مةةةةةةةةن ،

 .٢45-١33و، ٢4١-١33

 اإلعاقةحقوق األشخاص ذوي   
  ٢48-١33و ٢4٧-١33التوصيتان. 

 داخل ا   شردي حقوق املها ري  وطاليب اللجوء وامل  
  ٢54-١33إىل  ٢5١-١33التوصيات. 

 حقوق األشخاص عدميي اجل س ة  
  ٢55-١33التوصية. 

 لتوصيات التالية ن وُتيط احلكومة علما   -6
  والتوصةةةةيات  ،١8-١33والتوصةةةةية  ،١٠-١33إىل  6-١33التوصةةةةيات مةةةةن

 ؛٢5-١33، والتوصية ٢4-١33إىل  ٢٢-١33من 
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  43-١33، 33-١33والتوصةةيات  ،٢٩-١33إىل  ٢6-١33التوصةةيات مةةن، 
 ؛١3٩-١33، و١33-١33، ١٢١-١33

  64-١33إىل  6١-١33التوصيات من، 
  ؛٧4-١33التوصية 
  ١١٢-١33إىل  ١٠٠-١33، والتوصةةةةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةةةةن 5٧-١33التوصةةةةةةةةةةةةةةةية، 

، ١٢٠-١33 ، والتوصةةةةةةةيات١١٧-١33 إىل ١١4-١33 والتوصةةةةةةةيات مةةةةةةةن
١33-١، ١٢٢33-١٢3 ،١33-١، ١٢٧33-١٢8 ،١33-١3٧ ،
 ؛١58-١33و ١5٢-١33، ١4٩-١33، ١45-١33، ١44-١33

  ١35-١33، ١3١-١33، ١3٠-١33، والتوصةةيات ١١3-١33التوصةةية ،
، والتوصةةةةةةةةةةية ١43-١33إىل  ١4٠-١33 ، والتوصةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةن١36-١33
  ؛١5٧-١33ىل إ ١55-١33 ، والتوصيات من١4٧-١33

  ؛١8٢-١33إىل  ١٧٠-١33التوصيات من 
  ؛١٩٩-١33و ١٩8-١33، ١38-١33التوصيات 
  ٢٠٢-١33التوصية. 
  ؛٢3٠-١33و ٢٢٩ -١33، ٢٢6-١33، ١83-١33التوصيات 
  ١33، ٢38-١33، ١6١-١33، ١5٩-١33، ١٢٩-١33التوصيات-

 ؛٢44-١33إىل  ٢4٢-١33والتوصيات من ، ٢3٩
  ؛٢46-١33التوصية 
  ؛٢5٠-١33التوصية 
  ؛٢5٧-١33و ٢56-١33التوصيتان 
  ١١-١33، والتوصةةةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةةةن 5-١33إىل  ١-١33التوصةةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةةةن 

 ؛١١٩-١33و 4٩-١33، والتوصيتان ١٧-١33 إىل
  ١٢4-١33، ١١8-١33والتوصيات  ،٩8-١33إىل  ٧6-١33التوصيات من، 

 ؛١54-١33إىل  ١5٠-١33 والتوصيات من ،١48-١33، ١46-١33
  ١6٩-١33إىل  ١6٢-١33، والتوصةةةةةةةةةةةةيات مةةةةةةةةةةةةن ١6٠-١33والتوصةةةةةةةةةةةةية 

 ؛٢3٢-١33والتوصية 
عمليةةة ااسةةتلراب الةةدور  الشةةامل، بوصةةفها آليةةة عامليةةة تسةةل  إىل تل يةة  تقاسةةةم وإن  -٧

والت امةةات الةةدول األعضةةاء يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان، قةةد  تلهةةداتاملمارسةةات اجليةةدة يف تنفيةةذ 
جنحةةة  يف تشةةةجي  احلكومةةةة علةةة  مواصةةةلة جهودهةةةا اجلاريةةةة مةةةن أجةةةل إعمةةةال حقةةةوق اإلنسةةةان 

توصةةةيات الةةدول األعضةةاء الةة  تلكةةةغ  قةةد عر احلكومةةةيف التقريةةةر الةةويين. وت جةةاء، كمةةا  للجميةة
ا تسةةةل  إىل فةةةرب الةةة  ، و حقةةةوق اإلنسةةةان الدولةةةة الت اماهتةةةا يف جمةةةال التقةةةدير وااحةةةرتام لتنفيةةةذ
 .يف مساعيها للنهوب حبقوق اإلنسان مليار ملني عل  الدولة
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 عل  الظرو  الوينية للدولة. أححيط اا علما  ُتديد التوصيات ال   قد ارتك و  -8
تنةاول التوصةيات الة  تشةد إىل عمليةات القتةل  ةار  جلسة التحةاور سةبت يف  )أ( 

علةة   ،ملخةةدرات  ةةد املشةةروعةكافحةةة اأهنةةا ةمجةةة عةةن محلةةة اإلدارة مل دَّع يحةة نةةةاق القضةةاء الةة 
، احلملةةة. وقةد أوضةةح  الدولةة مبةةا فيةةه الكفايةة أن الوفيةةات، الة  وقلةة  أثنةاء تنفيةةذ سةبيل املثةةال
ةمجةةة عةةن عمليةةات هةةي إمةةا وفيةةات الوفيةةات هةةذه ف. قتةةل  ةةار  نةةةاق القضةةاءلمليةةات بليسةة  

قواعةد اا ةتبا  امللمةول اةا ل وفقةامةن التحقيةت  وفيةات تتةلةب م يةدا  ن أو نفاذ القانو مشروعة إل
 ؛نفاذ القانون يف البلدإب املكلفنيلدى 

عةةادة فةةرب عقوبةةة املتللقةةة إبتوصةةيات جةةرى تنةةاول ال أيضةةا   جلسةةة التحةةاوريف و  )ب( 
  الدولة أبن هةذه الشةوا ل ختضة  مل يةد مةن وقد أوضحض سن املسؤولية اجلنائية. اإلعدام و ف

إجراء مشاورات  املة م  مجي  أصحاب املصلحة  مبا يف ذل املداوات يف الكونغرس الفلبيين، 
 هذه املداوات. نتائا يف امللنيني، وا ميكن للدولة أن تؤثر

، سةاسا  نألج ئيةدت ي عةأح  والة  أححيط اةا علمةا  التوصيات ال  تكون أن  احلكومةوتقرتح  -٩
موضةةو  ، ةااسةةتلراب السةةابق جةةواتإجةةراءات بشةةأهنا يف  أن تتخةةذالةةدول يحةلةةب مةةن والةة  مل 

ة علةة  القيةةام شةةد  مجيةة  الةةدول بيتشةةججيةةب ااسةةتلراب املقبلةةة. و اسةةتلراب وُتةةديج يف جولةةة 
 .فيه يدتبل  فيه تل  التوصيات أو أح للسياق الذ  قح  بذل  وفقا  

    


