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  مقدمة

، املُنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل  ( الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل      قام  - ١
أبريـل  / نيـسان  ١٨ إىل   ٧دورته األوىل يف الفترة من      بعقد  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ يف    ٥/١اإلنسان  
وترأس وفد  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١ بالفلبني يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        وجرى االستعراض املتعلق  . ٢٠٠٨
. ورئيس اللجنة الرئاسية الفلبينية حلقوق اإلنسان  ) الوزير(إيرميتا األمني التنفيذي    .  السيد إدواردو ر   معايلالفلبني  

مل هذا التقرير املتعلق بالفلبني يف      واعتمد الفريق العا  . أدناهمرفق هذا التقرير    ولالطالع على تشكيلة الوفد، انظر      
  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ املعقودة يف ١٤جلسته 

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .ماليزيا ومايل وأملانيا: لتيسري االستعراض املتعلق بالفلبني

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بالفلبني٥/١مرفق القرار  من ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/1/PHL/1)) أ(١٥وفقاً للفقرة  تقرير وطين مقدَّم  )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
(A/HRC/WG.6/1/PHL/2)؛  

ــه املف   )ج(   ــوجز أعدت ــرة    م ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ) ج(١٥وض
(A/HRC/WG.6/1/PHL/3)؛  

وأحيلت إىل الفلبني، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً آيرلندا، وإيطاليا، والربتغال،                - ٤
. دا الشمالية، وهولنـدا   ورومانيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلن         

  .وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

) الوزير(مني التنفيذي   ، عرض األ  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١يف اجللسة العاشرة للفريق العامل املعقودة يف          - ٥
إيرميتا، التقرير الوطين للفلبني الذي يركِّز على مخس        . ورئيس اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، السيد إدواردو ر       

. قضايا رئيسية، وأكد استعداد الفلبني حكومة وشعباً إليالء أعلى األولوية حلماية حقوق مجيع الفلبينيني وتعزيزها
حقوق اإلنسان سواء خالل أوقات احلرب أو أثناء فترة طويلة مّست  شهدت جتاوزات كبرية وأشار إىل أن الفلبني

 تنفيذ االستعراض الدوري الشامل باعتباره يشكِّل جتديداً رائـداً يف           تؤيد بقوة  الفلبني   وقال إن . من الدكتاتورية 
  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كل مكانمن أجل اجلهد العاملي الشامل 
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لتعزيز ومحاية حقوق   بالنسبة  أمهية فائقة   ب والياهتا   تتسم مؤسسات حيوية    ودعمتأوالً، أنشأت الفلبني    ف  - ٦
 جلنة مستقلة ُتعىن حبقوق اإلنسان هي اللجنة الفلبينيـة حلقـوق            ١٩٨٧ دستور عام    وأنشئت مبوجب . اإلنسان

 الدستور مكتب أمـني املظـامل        مبوجب أنشئكما  . اإلنسان اليت اكتسبت احترام اجملتمع الدويل يف أداء واليتها        
ويف الفرع التنفيذي، ترصـد     . باعتباره هيئة مستقلة حلماية الشعب من الفساد احلكومي والتجاوزات احلكومية         

. وتنسِّق اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان مدى تقيُّد اإلدارة بذلك باعتباره ميثل استراتيجية للحكم الرشيد والفعال
ماية حقوق اإلنسان يف ظل حب القضاء دائماً يتمسك الفلبيين جلان ُتعىن حبقوق اإلنسان، يف حني وجمللسي الكونغرس

  .سيادة القانون

 سجلها يف جمال حقوق اإلنسان وذلك مبواصلة تقوية لكي حتسِّن باستمرارثانياً، تكرِّس احلكومة جهدها و  - ٧
وقـد  . من أجل تعزيز ثقافة حلقوق اإلنسان والسلم      كافة  مؤسساهتا، وتعميم حقوق اإلنسان وتثقيف الفلبينيني       

 ، بالتعاون مع جلنة حقـوق اإلنـسان       ،حظيت برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تنفِّذها وزارة التعليم          
 الشرطة ويف أجهزةكما توجد مكاتب ُتعىن حبقوق اإلنسان يف القوات املسلحة للفلبني . باعتراف منظمة اليونسكو

 الشعبية، ويف القرى حتديداً، توجد      القاعدةوعلى مستوى   . لفلبينية فضالً عن املكتب الوطين للتحقيقات     الوطنية ا 
، وهي تشكل برناجماً بدأته جلنـة حقـوق        (Barangay)لعمل يف جمال حقوق اإلنسان على صعيد القرية         لمراكز  

دابري برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف     سيزداد دعمه كجزء من جمموعة ت     واإلنسان ووزارة التعليم واحلكم احمللي      
  .جمال احلكم اجليد

 ملبادئ ومعايري حقوق األمينةراعاهتا مل وفقاً احلكومة مكاسبها يف جمال احلكم الرشيد والفعال ُتقيِّمثالثاً، و  - ٨
اه الشعب، األمر   وينظِّم النهج القائم على احلقوق كل إجراءات الدولة يف أداء واجباهتا ومسؤولياهتا جت            . اإلنسان

وهذا منصوص عليه يف خطـة      .  آرويو  الرئيسة الذي يشكل عنصراً مكوِّناً الستراتيجيات التنمية اليت تتبعها إدارة        
التنمية املتوسطة األجل للفلبني وبرنامج اإلصالح الزراعي الشامل، وهي برامج هتدف إىل بلوغ األهداف اإلمنائية               

، وحتتل الفلبني اليـوم     ١٩٧٥مؤشر التنمية البشرية تقدماً مطرداً منذ عام        شهد  قد  و. ٢٠١٥لأللفية حبلول عام    
رغم التحديات الكربى الـيت تعطِّـل       قد حتققت    كل هذه املنجزات     وقال إن .  بلداً ١٧٧املرتبة التسعني من بني     

بتها الكوارث        فوائد النمو    التحدي اآلن هو ضمان توزيع     وأضاف أن .  الطبيعية والنكباتجهود التنمية واليت سّب
  . الكافةتعود علىاالقتصادي على كل مستويات اجملتمع الفلبيين لكي 

 والربامج احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان مستجيبة ملطالب القطاعـات           األنشطة الدعوية رابعاً، تظل   و  - ٩
بناء من أجل ، ٢٠٢٥  عام إىل٢٠٠٠وتتبع الفلبني إطاراً استراتيجياً وطنياً خلطة مناء الطفل ميتد من عام . الضعيفة

تنسيق ورصد تنفيذ   تتوىل  أُنشئت جمالس حملية حلماية األطفال      قد  و.  ويستجيب هلا  جمتمع يراعي احتياجات الطفل   
 محاية األطفال املخالفني للقانون وفقاً لقانون قضاء األحداث وقانون الرعاية لعـام           وجتري. اتفاقية حقوق الطفل  

وفيما يتعلق باملرأة، حتتل الفلبني اآلن      . ات هلا شأهنا يف خفض وفيات األطفال      كما أجرت الفلبني حتسين   . ٢٠٠٦
 بلداً يف مؤشر التنمية املرتبط بنوع اجلنس، واملرتبة اخلامسة واألربعـني يف             ١٧٧املرتبة السابعة والسبعني من بني      

وفيما يتعلق بالشعوب األصلية،    . قدَّرمؤشر متكني املرأة، وتتمتع املرأة الفلبينية بنسبة أعلى يف الدخل املكتَسب امل           
قانون حقوق الشعوب األصلية الذي ميثل عالمة بارزة ويتيح الفرص ملمارسة احلكـم          وجب  فإن حقوقها حممية مب   

 احلفاظ على مناطق وأراضي األسالف ومحايتها، ومتليكها        وجيري. الذايت واملشاركة يف حتديد التنمية االقتصادية     
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لثقافية للشعوب األصلية وفقاً ملطالبها التارخيية، مع تقدمي املساعدة لضمان إنتاجيـة هـذه              للمجتمعات احمللية ا  
وفيما يتعلـق بالعمـال     . وتشكل النظم القانونية التقليدية للشعوب األصلية جزءاً من اإلطار القانوين         . األراضي

توظيف واالتِّجار غـري القـانوين      على مر السنني آليات تتصدى لل     قد أنشأت    حكومة الفلبني    قال إن املهاجرين،  
وظيفـة  كذلك  وأُنشئت إدارة لرعاية العاملني يف اخلارج و      . بالبشر من خالل الوكالة الفلبينية للعمالة يف اخلارج       

ويف خـالل احلـوار     . رعاية احتياجاهتم ورفاهتهم  من أجل   لشؤون العمال املهاجرين    ) نائب وزير (أمني مساعد   
، حثت الفلبني مزيداً من البلدان على   أرض الواقع محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على      التفاعلي الرامي إىل حتسني     

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، وهي صك أساسي من صكوك 
  .حقوق اإلنسان له أمهية فائقة يف تطوير نظام قانوين دويل شامل حلقوق اإلنسان

التمرد أعمال  أمهية فائقة، حىت يف خضم      ب ما زال يتسم   التزام احلكومة حبقوق اإلنسان      قال إن خامساً،  و  - ١٠
وتشارك الفلبني يف عمليات سلم متواصـلة مـع حـركتني           . القوميوالتهديدات األخرى اليت يتعرض هلا األمن       

ساريني إىل اتفاق هو االتفاق الشامل      توصلت احلكومة مع املتمردين الي    قد  و. انفصاليتني وثالث مجاعات متمردة   
 املسلحة الفلبينية سياسات رمسية ومبادئ      وتتبع القوات .  باحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل      املتعلق

 يف نزاع مسلح، وأدرجت أحكاماً ُتعىن حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املشاركنيتوجيهية ُتعىن مبعاملة األطفال 
 ضمانات عديـدة مـن      ٢٠٠٧ويوفر قانون أمن اإلنسان الفلبيين لعام       .  تنفيذ عمليات األمن الداخلي    الدويل يف 

وتتبع الفلبني استراتيجية شاملة ملكافحة اإلرهاب يندرج يف        . التجاوزات احملتَملة من جانب أجهزة إنفاذ القانون      
  ظة أنه ال جلنة ميلو املـستقلة يف الفلـبني،           مالح وجتدر. إطارها األمن وإنفاذ القانون والتنمية وحقوق اإلنسان      

اعترب أعمال القتل خارج قد وال املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 
 فقد اخنفـضت  ونتيجة ما بذلته احلكومة من جهود، مبشاركة اجملتمع املدين،          . القضاء أمراً يتعلق بسياسة الدولة    

نوفمرب املاضي،  /ويف تشرين الثاين  .  يف املائة  ٨٣ بنسبة   ٢٠٠٧ يف عام    اخنفاضاً هائالً لقتل خارج القضاء    حاالت ا 
أنشأت الرئيسة أرويو فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت ملكافحة العنف السياسي كُلِّفت بالتحقيق يف كل أشكال 

 بالفعل خطوات حنو مالحقة وإدانة مقتـرِيف        ، وهي الفرقة اليت حققت    ومالحقة ومعاقبة مرتكبيه  العنف السياسي   
ويتيح أمر إنفاذ احلقوق   . كما أصدرت السلطة القضائية قواعد جديدة لتعزيز محاية حقوق اإلنسان         . هذه األفعال 

الدستورية للضحايا وأُسرهم فرصة التظلُّم ملطالبة الوكاالت املعنية بتقدمي معلومات حمددة عن القضايا، فضالً عن               
صدر األمر اخلاص بإتاحة البيانات استكماالً ألمر إنفاذ احلقوق قد و.  الوقائية املؤقتة، مبا فيها محاية الشهودالتدابري

ويشمل اإلنصاف . الدستورية ملساعدة أي شخص انُتهِك أو ُهدِّد حقه يف اخلصوصية أو احلياة أو احلرية أو األمن         
 الـسلطة تخـذها   توإضافة إىل هذه اإلجراءات اليت      . اطئةحذف أو إتالف أو تصويب البيانات أو املعلومات اخل        

 واحملاكم، أعطت الرئيسة أرويو األولوية ملشاريع القوانني والتشريعات اليت تنص على فرض عقوبات أشد ةالتنفيذي
كما اعتمدت الرئيسة   . اً رمسي زياًعلى أعمال قتل السياسيني وفرض أقصى العقوبات على احملتالني الذين يرتدون            

  .على سبيل االستعجال تشريعاً لدعم برنامج محاية الشهود

 على أفضل وجه يف إطـار شـبكات   يتحققانوأخرياً، ُتقر احلكومة بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        - ١١
ومن األمثلة الناجحة على ذلك قيام الشراكة بـني احلكومـة           . شراكة استباقية جتمع بني التعاون احمللي والدويل      

وهناك مثال آخر على .  توفر اإلسكان املنخفض التكلفة للفقراء(Gawad Kalinga)نية لتقدمي الرعاية ومجاعة دي
ذلك هو نظام القوائم احلزبية احلكومي الذي يساعد اجملموعات العقائدية واملصاحل القطاعية على حتقيق متثيل هلا يف 



A/HRC/8/28 
Page 6 

 

منحت الفلبني شرعية للحـزب     قد  و.  حزباً ١٥ثلون   ممثالً للقوائم احلزبية مي    ٢١ويوجد حالياً   . كونغرس الفلبني 
مع يف املستقبل القريب    تتطلع إىل العمل    هي  ، و ١٩٩٢الشيوعي من خالل إلغاء قانون مكافحة التخريب يف عام          

مجيع أصحاب املصلحة يف إطار املشاورات الوطنية لصياغة خطة العمل الوطنية الثانية يف جمال حقوق اإلنـسان                 
 تعاون وثيق مع بلدان ومنظمات إقليمية ودولية أخرى مثل           إطار وتواصل الفلبني العمل يف   . علق هبا والربنامج املت 

ورحبت الفلبني بتوسيع وتعميق مبادرات حقوق اإلنـسان        . بشأن قضايا حقوق اإلنسان   وذلك  االحتاد األورويب   
  .باعتبارها دعامة أساسية للتعاون الدويل

أعلنت قد و. لفاً، أشارت الفلبني إىل أن الدستور يكفل حرية التعبري والتجمعورداً على األسئلة املقدمة س  - ١٢
 بالنظام العـام  تتعلق قيود على هذه احلرية  يف ذلك ما يفرضه من    احملكمة العليا دستورية قانون حرية التجمع، مبا        

وترصد . فظ النظام العام  اشتراط أن متارس الشرطة أقصى قدر من التسامح أثناء ح         باإلضافة إىل   والسالمة العامة   
دت احلكومـات احملليـة     حّدقد  و.  وتنشر ما ينجم عنها من حوادث      التظاهراتاللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان     

وفيما يتعلق حبرية التعـبري، أصـدرت       . األماكن اليت ميكن أن جترى فيها التظاهرات العامة دون احلاجة إىل إذن           
. أنه يف قضايا القذف، ينبغي أن تقتصر العقوبة على فرض غرامات دون سجن            كمة العليا مؤخراً توجيهاً يفيد      احمل

 املعاملـة أو العقوبـة      ٢٠٠٦وفيما يتعلق بالقصَّر احملتجزين، حيظر قانون قضاء األحداث وقانون الرعاية لعـام             
، ٢٠٠٥سطس أغ/ويف آب. الالإنسانية أو املهينة لألطفال، كما حيظران احتجاز األطفال دون سن اخلامسة عشرة

كما يقوم جملـس رعايـة      ". مراكز لألنشطة اإلصالحية  " مجيع األطفال املخالفني للقانون من العاصمة إىل         ُنِقل
 يف ذلـك  تتاح األنشطة التعليمية يف هذه املرافق أيضاً، مبـا          كما  . كل هذه املرافق    ىلإاألطفال بزيارات منتظمة    

. ثل التحدي اآلن يف إنشاء مزيد من املرافق على املستوى احمللـي           ويتم. التعليم املتخصص وتنمية املهارات الفنية    
 مبمارسة العنف ضد األطفال، شرعت الفلبني يف تنفيذ برنامج عمل         املتعلقةوعمالً بتوصيات دراسة األمم املتحدة      

. نامجوطين ملكافحة العنف ضد األطفال، وسيقوم فريق ُيعىن مبكافحة العنف ضد األطفال برصد أنشطة هذا الرب               
وفيما يتعلق حبماية الشهود،    .  عمل الطفل  ملكافحةت الفلبني قوانني عديدة حلماية األطفال مشلت قوانني         كما سنّ 
.  تكاليف العالج باملستشفيات وجمانية تعليم الشهوديشمل برنامج محاية الشهود بتوفري غطاء وسَّع القانون قال إن
ن، باعتبارهم أعضاء هلم قيمتهم يف العملية الدميقراطية، يف اختـاذ            التشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسا      وجيري

 لتـدريب األجهـزة    خـربة  القرارات ويف التشريعات والربامج، ويف شغل املناصب العامة، وهم يشكلون موارد          
لفلبينية  قاعدة البيانات اليت أنشأهتا اللجنة ا      وأضاف أن . والعاملني يف اجلهاز القضائي   احلكومية والقوات املسلحة    

.  املعلومات من خالل موقع على اإلنترنت ميكن الوصول إليه مباشـرة           يتقاسملكل فرد أن    تتيح  حلقوق اإلنسان   
 إىل مبـادرة   مـؤخراً  احلكومةالذي قدمته الدعم يف التعاون بني احلكومة واملدافعني عن حقوق اإلنسان      ويتجلى

  .  دوره للتصدي حلاالت قتل الناشطني والصحفينيلالحتاد األورويب تستهدف دعم جهود اجملتمع املدين يف

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

، أشادت وفود عديدة بالفلبني اللتزامها ولنهجها البنـاء  عرض التقريرعقب أأثناء احلوار التفاعلي الذي      - ١٣
  .  وفداً ببيانات٤١وأدىل . املوالتشاوري وتقريرها املقدم وفقاً لعملية االستعراض الدوري الش

 خرباهتا مع اآلخرين يف حتديـد       وتقاسموأشادت نيوزيلندا بالفلبني الستعدادها للدخول يف حوار صريح           - ١٤
وطلبت إىل الوفد أن يقدم مزيداً من املعلومات عن اخلطوات          . التحديات والتغلب عليها يف جمال حقوق اإلنسان      
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االت العنف حبسب حل مواكبةمواقع خدمات مكافحة العنف ضد املرأة وأطفاهلا  تكون الثغرات لكي لسّداملتخذة 
وأوصت نيوزيلندا الفلبني بأن تواصل تطوير هنج يراعي اعتبارات نوع اجلنس للتصدي لقضايا ممارسة العنف ضد                . املنطقة
االعتبار االحتياجات اخلاصة إلعـادة      وأن تواصل بناء بيئة داعمة للنساء واألطفال داخل النظام القضائي، تأخذ يف              ،املرأة

  .الرتاعات ويف مناطق الرتاع ورعايتهم بعد انتهاء من الفئات الضعيفةتأهيل النساء واألطفال 

اليت تدل على التزام وأشارت باكستان إىل العملية التشاورية املستفيضة، وذكرت أن من املؤشرات اهلامة   - ١٥
مل وقضية حقوق اإلنسان أهنا تشرف على هذه العملية من القمة، أي من             آلية االستعراض الدوري الشا   الفلبني ب 

وأبرزت اإلسهام القيِّم املقدم من الفلبني يف وضع املعايري اإلقليمية والدولية . خالل اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان
ت باجلهود الوطنيـة  كما رحب . يف جمال حقوق اإلنسان، وخاصة يف جماالت مثل حقوق املرأة والعمال املهاجرين           

املبذولة للتصدي للشواغل اليت أبرزهتا هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة يف جماالت مثل ممارسة العنف ضـد                
وطلبت أن . املرأة، ومعاملة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأعمال القتل خارج القضاء وحاالت االختفاء القسري

 حقوق اإلنسان من خالل اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان وتقدمي معلومات تتقاسم الفلبني خربهتا يف تنسيق قضايا 
  . من صالحيات حمددة جتاه اآلليات األخرى القضائية والتنفيذية والتشريعيةهذه اللجنة إضافية عما متارسه 

 التفاصيل وأثنت اهلند على ما بذلته الفلبني من جهود يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وطلبت مزيداً من  - ١٦
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مثل مراكز العمل يف / وظائف وصالحيات وإجراءات التعيني يف اآلليات)أ(عن 

 نظام الرصد اجملتمعي الرامي إىل التصدي على حنـو          )ب( ؛(Barangay)جمال حقوق اإلنسان على صعيد القرية       
  ".نزوح األدمغة"ومة بني آثار اهلجرة وظاهرة  كيف توازن احلك)ج( و؛أفضل للفقر على املستوى احمللي

 بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وحنووأشادت سنغافورة بالفلبني ملا حققته من مكاسب يف التنمية البشرية   - ١٧
وخاصة يف جمال متكني املرأة، وأعربت عن تقديرها للتقرير الوطين الصريح واألولوية املعطاة جملاالت تثري القلـق،                 

ورحبت بتصدر رئيسة اجلمهورية للجهود املبذولة ملالحقـة        .  مكافحة الفساد وأعمال القتل خارج القضاء      مثل
أعمال القتل خارج القضاء، وإقامة حماكم خاصة هلذه القضايا، ومراجعة إجراءات وزارة الدفاع الوطين              مرتكيب  

  .العملياتوالقوات املسلحة لضمان مراعاة معايري حقوق اإلنسان أثناء 

نظام جمتمعي يساعد الـسكان     يف إطار   وأبدت الصني تقديرها للعمل املضطلع به للحد من الفقر املدقع             - ١٨
ضمان حقوق النساء   الرامية إىل   وهنأت حكومة الفلبني على حتسني صحة سكاهنا مقدرةً جهود الفلبني           . الفقراء

 حبماية حقوق املهاجرين التزام الفلبنيكما أبرزت . ضاءواألطفال وما اختذته من تدابري حلل مشكلة أعمال القتل خارج الق
  . مزيداً من التفاصيل عن التحديات اليت واجهتها يف التصدي لقضية االجتار بالنساء واألطفالمنهاوطلبت 

  ولكنـها   الفلبني التزامها بإهناء أعمال القتل خارج القضاء،         يف إبداء ما يشجعها   جتد   اوذكرت كندا أهن    - ١٩
 (USIG)وأشارت إىل فرقة عمل املالحقة القضائية . حىت اآلناليت صدرت  تشعر بالقلق إزاء قلة اإلدانات ال تزال 

وأبدت كندا . وجلنة ميلو وزيارة املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
 أن إصدار أمر إنفاذ احلقوق الدستورية يشكل تطوراً ورأتتقديرها للمعلومات املقدمة بشأن دور احملكمة العليا،  

وشجعت على إجراءات املتابعة والتوصيات بشأن هذه املبادرات، وطلبت إيضاحات لألمر التنفيذي الذي . إجيابياً
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أثر على أمر إنفاذ احلقوق الدستورية كما أبدت قلقها إزاء وضع قوات األمن وأوصت بأن تكفل الفلبني تدريب                  
  .من على حقوق اإلنسان وعلى مسؤوليتها عن محاية حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق اإلنسانقوات األ

وأحاطت علماً بطلب املقرر . وشكرت سلوفينيا الفلبني على تقريرها الوطين الشامل وعلى عرضها للتقرير  - ٢٠
 نتـائج يارة الفلبني، مؤكدة أن     اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب القيام بز           

.  أن تشكل إضافات هامة ومفيدة لعملية االستعراض الـدوري الـشامل           ، بل وينبغي  ،اإلجراءات اخلاصة ميكن  
 بـأن كما أوصتها   .  يف أقرب وقت ممكن     من زيارهتا  وأوصت سلوفينيا الفلبني بأن متكِّن من زيارة املقرر اخلاص        

تفاقية الية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري توقِّع وتصدِّق على االتفاقية الدول
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأن تقدم تقارير منتظمة إىل 

  . جلنة مناهضة التعذيب

م كبري يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصـة    جنحت يف إحراز تقد     قد وأشارت كوبا إىل أن الفلبني      - ٢١
وأبدت ترحيبها هبذه اجلهود اليت ُتظهر التزام الفلبني        . تنفيذ برامج ومشاريع طموحة شىت رغم املصاعب الكبرية       

وطلبت معلومات إضافية عن خربة الفلبني بشأن . بقضية حقوق اإلنسان وما أبدته من إرادة سياسية للدفاع عنها    
  . مثاالً على املمارسة اجليدةيشكلابعة يف اجملتمعات احمللية ملعرفة مؤشرات الفقر، األمر الذي ميكن أن برامج املت

والحظت أن الفلبني، كبلد    . وهنأت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الفلبني على تقدمي تقرير شامل           - ٢٢
املدمرة، قد بذلت جهوداً مـستمرة ونـشطة        نام يواجه حتديات مثل الصعوبات االقتصادية والكوارث الطبيعية         

 وطلبت معلومات إضافية عن     ،وأشارت إىل التنفيذ الناجح لربامج عديدة     . لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد     
  .تمكني املرأة والتحديات اليت تواجهها يف هذا الصددب املتعلقةاستراتيجية احلكومة 

ي املنهجي الشامل الغين باملعلومات والذي يضم حتليالً مستفيضاً وهنأت تركيا الفلبني على تقريرها القطر  - ٢٣
كما أشادت بالربنامج الواسع لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف بلد متعدد اللغات            . خلريطة طريق للتعاون الدويل   

معات احملليـة أو    وأشارت باهتمام إىل أن نظم حتقيق العدالة يف القرى استناداً إىل اجملت           . واألعراق متناثر جغرافياً  
وطلبت مزيداً من التفاصيل . النظم التقليدية لتسوية املنازعات معترف هبا باعتبارها آليات قانونية لتسوية املنازعات

وأضافت أن الفلبني أشارت يف التقريـر       . فعالية هذا النظام وكيفية ضمان توحُّد نظام العدالة يف البلد         مدى  عن  
ار قانوين شامل يدمج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف النظام           الوطين إىل احلاجة إىل وضع إط     

تفاصيل الفلبيين  الوفد منوطلبت تركيا . القانوين الوطين من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتعزيز حقوق املرأة   
دي للتحديات اليت تواجهها الفلبني عن توقعاته من اجملتمع الدويل، إن وجدت، للمساعدة يف اجلهود املبذولة للتص   

  .يف ضمان التمتع الكامل حبقوق املرأة

 عن كيفية محاية وسأل.  بني األديانلدورها الرائد يف احلواروأعرب الكرسي الرسويل عن تقديره للفلبني   - ٢٤
وأفـراد  ) كان يف املائة من الـس     ١٠الذين يشكلون نسبة تصل إىل      (حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين الفلبينيني      

ويف هذا .  إىل توفري محاية مستمرة للحق يف احلياةوتسعى ألغت عقوبة اإلعدام  قدكما أشار إىل أن الفلبني. أسرهم
الصدد، أوصى الكرسي الرسويل بالقضاء التام على التعذيب وأعمال القتل خارج القضاء، ومحايـة األجنَّـة يف                 

  . مجاعات بعينها متارسهااليتاألرحام بغض النظر عن الضغوط املفرطة 
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وهنأت إيطاليا الفلبني على تقريرها الشامل للغاية وعلى الدرجة العالية من االلتزام والشفافية اليت مارست   - ٢٥
وطلبت مزيداً من املعلومات عن اجلهود الوطنية املبذولة لـدمج اتفاقيـة            . هبا عملية االستعراض الدوري الشامل    

، "وثيقة حقـوق املـرأة    "ييز ضد املرأة يف التشريع احمللي من خالل مشروع قانون           القضاء على مجيع أشكال التم    
كما .  للقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس وتعزيز املساواة بني اجلنسنيأساسيوأوصت بوضع إطار قانوين 

توصيات الصادرة عن   لل الثغرات التشريعية يف ميدان حقوق الطفل من أجل االمتثال الكامل            بسّدأوصت الفلبني   
وطلبت مزيداً من املعلومات عن اخلطوات املتخذة لدمج تـدريس حقـوق            . ٢٠٠٥ يف عام    جلنة حقوق الطفل  
  .اإلنسان يف املدارس

كما أشارت إىل .  حبقوق اإلنسان الفلبنيوهنأت فرنسا الفلبني على تقريرها الدقيق مبديةً تقديرها اللتزام  - ٢٦
 الصحفيني واملـدافعني عـن حقـوق        متّسمال القتل خارج القضاء اليت كثرياً ما        حاالت االختفاء القسري وأع   

 عما اختذتـه    وسألت.  ما زال قليالً   اليت فُصل فيها  اإلنسان، والحظت أن هذه احلوادث كثرية وأن عدد القضايا          
  جراءات مـوجزة   احلكومة من إجراءات ملتابعة توصيات املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإ             

 عن التدابري املتخذة ملنع جتنيد األطفال يف احلركات املسلحة ومـساعدهتم علـى إعـادة                سألتكما  . أو تعسفاً 
 سـألت وأخرياً، .  للمساعدة على إدماج هؤالء األطفال ٢٠٠١تأهيلهم، وعن نتائج الربامج اليت ُنفذت منذ عام         

  . جلنة حقوق اإلنسان على حنو ما أكدته جلنة حقوق الطفل كانت احلكومة ختطط لزيادة مواردعّما إذافرنسا 

وأبرزت ما أحرزته الفلبني . صراحة العرض املقدمعلى  على التقرير اجليد اإلعداد والفلبني تايلند وشكرت  - ٢٧
 بأن دعم احلوار مع جملس حقوق اإلنسان هو         معربةً عن اعتقادها  من تقدم اقتصادي واجتماعي وثقايف وسياسي،       

 اإلجراءات يف ذلك أن تشهد دعماً وتعزيزاً هلذا التعاون، مبا  عن أملها يف تايلندوأعربت.  التزام الفلبني  دارةصيف  
 إنشاء هيئة حلقوق حنو يف الزخم املوجه - كما أشادت بدور الفلبني النشط سواء على املستوى اإلقليمي        . اخلاصة

يد الدويل، وخاصة فيما يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية         أو على الصع   - اإلنسان يف رابطة أمم جنوب شرقي آسيا        
  . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وأشادت النرويج بالفلبني لتعاوهنا الشامل مع منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك التصديق                 - ٢٨
ارة املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج على معاهدات حقوق اإلنسان األساسية السبع واستعدادها لقبول زي

للتخفيف من  ، وطلبت مزيداً من املعلومات عن اخلطوات امللموسة املتخذة          ضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً     الق
 مبا يف ذلك  ،  افعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني     الناشطني واملد  خارج القضاء اليت متسّ    قتلال أعمال   حّدة حالة 
  .توصيات املقدمة من املقرر اخلاصمتابعة ال

.  حكومة الفلبني إلعداد تقرير وطين شامل يغطي قضايا واسعة النطاقاليت بذلتهاوأشادت اليابان باجلهود   - ٢٩
، مبا فيها النـساء، وأبـدت       الضعيفةضمان احلقوق األساسية للجماعات     رامية إىل   لاوأثنت على جهود الفلبني     

احلكومة التعاون فيما بني كل أصحاب املصلحة لتنفيذ إجراءات مصممة استراتيجياً عرفة كيف ستيسر مباهتمامها 
وأعربت عن تقديرها لإلجراءات املتخذة اليت . الضعيفةألهداف من أجل التصدي الحتياجات اجلماعات  ا وحمّددة

ين حباالت اإلعـدام     مع املقرر اخلاص املع    بشأن هذه املسألة   تتصدى لقضية القتل خارج القضاء ورحبت بالتعاون      
 آلثار التدابريوطلبت مزيداً من املعلومات عن كيفية تقييم احلكومة . خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
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 ُيتوخى اختاذ تدابري إضـافية      واستفسرت عما إذا كان    حىت اآلن، وخاصة فيما يتعلق بتيسري التحقيقات،         ةاملتخذ
  .ل حتسني الوضع يف هذا الصددملواصلة تيسري جهود احلكومة من أج

 املـدين  مشاركة نشطة للمجتمع     الذي اشتمل إعداده على   وهنأت اجلزائر الفلبني على تقريرها الشامل         - ٣٠
وطلبت اجلزائر . ولكوهنا من أوائل البلدان النامية اليت أصبحت طرفاً يف معاهدات حقوق اإلنسان األساسية السبع

  الفلبني  ارتفاع نسبة النساء يف تدفقات اهلجرة، وكيف تسعى        تكمن خلف  اليت   مزيداً من املعلومات عن األسباب    
  .إىل ختفيف اآلثار الضارة هلذه اهلجرة على األطفال

وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن شكرها وهتنئتها لوفد الفلبني لعرضه القيِّم حلالة حقوق اإلنسان                - ٣١
لفقر وسوء التغذية وحترير املرأة،     قضايا ا لطموحة للفلبني من أجل التصدي ل     يف البلد، ولفتت االنتباه إىل اخلطط ا      

وطلبت سورية معلومات إضافية عن اخلطط . والبطالة، واملستوطنات البشرية وجتنيد األطفال يف املنازعات املسلحة
  . الوطنية اجلارية للتصدي للنمو السكاين السريع ومعدل اهلجرة املرتفع

 القائم علـى املـشاركة يف إعـداد        الشكر والتهنئة إىل الفلبني لعرضها الشامل وللنهج         ووجَّهت تونس   - ٣٢
وأشارت إىل اإلجنازات اهلامة للفلبني يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،                 . تقريرها

صاعب والتحديات األساسية   وخاصة تضييق عدم املساواة بني املرأة والرجل، وطلبت مزيداً من املعلومات عن امل            
  .يف التصدي هلذه املشكلة، ويف سوق العمل حتديداًاليت تواجه 

 وأحاطت علماً مع التقدير بالتصديق على       ٢٠٠٦ورحبت التفيا بإلغاء عقوبة اإلعدام يف الفلبني يف عام            - ٣٣
نـوفمرب  /ياسية يف تشرين الثـاين    الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس         

 كانـت  عمـا إذا كما أشارت إىل التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وتساءلت .  هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام    ٢٠٠٧
  .هذه اإلجراءاتاملكلفني بواليات يف إطار  إىل يف أقرب وقت دائمةالفلبني ستنظر يف توجيه دعوة 

 تقريرها الوطين فضالً عن األمهية املمنوحة ملشكلة حقـوق     وصدقوهنأت غواتيماال الفلبني على انفتاح        - ٣٤
وأبرزت غواتيماال االتفاقات الثنائية املعقودة مع شىت البلدان املضيفة لتوفري اسـتحقاقات الـضمان              . املهاجرين

  .االجتماعي، وطلبت مزيداً من املعلومات عن كيفية التوصل إىل هذه االتفاقات الثنائية وكيفية تطبيقها

اخلطة االستراتيجية وخطة التنمية املتوسطة األجـل واسـتراتيجية         إنه جيد ما يشجعه يف       السودان   وقال  - ٣٥
مكافحة الفقر املنفَّذة حتقيقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية، وهي أمور تبّين مشاركة الفلبني اإلجيابية للغاية مع األمم                

 أخرى، وال سيما البلدان النامية، مع بلدان الفلبني تتقاسمأن وأوصى السودان ب. املتحدة واجملتمع الدويل بوجه عام
  . فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةفيما خيص إمكانية االحتكام إىل القضاءخربهتا 

وطلبت مزيداً من املعلومات عن نظـام       . وأعربت مصر عن تقديرها للتقرير الشامل والعرض املستفيض         - ٣٦
محاية حقوق املهاجرين وأفراد أسرهم يف اخلارج، وعن التدابري املُتخذة لتوعية املهاجرين حبقـوقهم مـن أجـل                  

وأبدت اهتمامها  . قانوين يف املنازعات   حقوقهم وتزويدهم بتمثيل     إعمالمساعدهتم كلما احتاجوا إىل مساندة يف       
ملا يترتـب  التعاون مع اجملتمع املدين بشأن هذه القضايا وتقييمها      جمال   التجربة الناجحة للفلبني يف      باالطالع على 

من أثر   عدم انضمام الدول املضيفة إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                على
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كما طلبت مصر إبالغها باخلطوات اليت اختذهتا احلكومـة         .  املهاجرين فعلياً حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم      على متتع 
  .لضمان حقوق األقليات وإقامة جمتمع أمشل

كما أشـادت   . وشكرت مجهورية كوريا الفلبني على تقريرها الوطين املفصَّل وعرضها الغين باملعلومات            - ٣٧
 كوريا   مجهورية وطلبت. حلماية حقوق اإلنسان يف بلد متنوع عرقياً وثقافياً ولغوياً        باحلكومة ملا بذلته من جهود      

   ؛ تعزيز ومحاية الشعوب األصلية يف املناطق الـصناعية اجلديـدة واملنـاطق النائيـة              )أ(مزيداً من املعلومات عن     
 ؛ستغالل اجلنسي والعمل القسري تدابري السياسة العامة ملنع االجتار بالنساء واألطفال عرب احلدود ألغراض اال)ب(
 خطط احلكومة لالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع )ج(

  .األشخاص من االختفاء القسري

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وال سيما التصديق علـى        جمال  ورحب االحتاد الروسي جبهود الفلبني يف         - ٣٨
املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ووضع خطة العمل الثانية والربنامج املعين حبقوق اإلنسان، وإلغـاء               

وأبدى االحتاد الروسي اهتمامه بالتعرف على أنـشطة آليـات          . عقوبة اإلعدام، وأنشطة اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان      
كما طلب معلومات عـن التـدابري       . لقوات املسلحة ل التابعان  حقوق اإلنسان يف الفلبني، وخاصة مكتب حقوق اإلنس       

  .املتخذة حلماية حقوق الشعوب األصلية يف الفلبني والتعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت متثل الشعوب األصلية

ا وذكرت الفلبني، يف ردها على بعض األسئلة، أن هناك مشاريع قوانني عديدة تتصل حبقوق الطفل وفقاً مل  - ٣٩
ورداً على اليابان، ذكر الوفد أن احلكومة توفر الفرص للسلطات احمللية           . أبدته جلنة حقوق الطفل من مالحظات     

كما توجـد   . الضعيفةواجملتمع املدين من أجل املشاركة يف تنفيذ شىت الربامج ورصد التسهيالت املتاحة للفئات              
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو          وفيما يتعلق مبتابعة توصيات     . قوانني حتمي تلك الفئات   

 بإنشاء فرقـة العمـل املعنيـة    ٢١١بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أصدرت رئيسة اجلمهورية األمر اإلداري رقم         
 فرقة العمل من خالل موقعها على       احلصول على معلومات عن   وحتقيقاً للشفافية، ميكن    . مبكافحة العنف السياسي  

 جيريوفضالً عن ذلك، . نت، وتصدر الفرقة تقارير شهرية؛ كما أحالت ثالثة تقارير إىل املقرر اخلاصشبكة اإلنتر
عن طريق قراري احملكمة التوأم، ومها أمر إنفـاذ احلقـوق           وذلك  التصدي حتديداً لعمليات القتل خارج القضاء       
فيما يتعلق بالقضايا اجلنـسانية، أنـشأت       و.  أيضاً تدبريين وقائيني الدستورية وأمر إتاحة البيانات ومها يشكالن       

احملكمة العليا جلنة تراعي التمايز بني اجلنسني يف النظام القضائي وتعمل حالياً على تنفيذ وتعميم اخلطة املتعلقـة                  
وتشمل هذه اخلطة تنفيذ برامج تدريبية، ووضع إحصاءات وقاعدة بيانات ُتعىن . بنوع اجلنس داخل جهاز القضاء

 أحـد وزيادة يف محاية املرأة، ُتَعد الفلـبني      .  لنوع اجلنس  متحيزة والتشجيع على استخدام لغة غري       بنوع اجلنس، 
وجيري تصميم .  الرائدة يف التعاون مع برنامج األمم املتحدة املشترك املعين مبكافحة العنف ضد املرأةةالبلدان العشر

هي مشروع  " وثيقة حقوق املرأة  "إن  وقالت  . ةبرنامج الفلبني بإجراء مشاورات مع العديد من أصحاب املصلح        
أحكـام يف   تعريف التمييز ويترجم مبادئ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل               يرمي إىل قانون  

قبل انتهاء الدورة احلالية يف     هذا  ويؤمل أن يوافق كونغرس الفلبني على مشروع القانون         . النظام القانوين الوطين  
، ستكون شاقة وستقدِّر الفلبني دعم اجملتمع الدويل إقراره مهمة رصد هذا القانون، عند وأضافت أن. ٢٠١٠عام 

هدف متكني  التقدم حنو يف ذلك مبا ،وتواصل الفلبني إحراز تقدم يف مشاركة املرأة يف احلياة العامة. يف هذا الصدد
يف الفلبني وفيما يتعلق حبماية املهاجرات، توجد . املائة يف ٣٠ بنسبة  اليت ُتشغل باالنتخاباملرأة من شغل املناصب
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عقد حلقات دراسية بطرق منها مثالً جمموعة خدمات تشمل خدمات الرعاية االجتماعية، كما ُتتخذ تدابري وقائية 
لوقايـة   ا يوفروأصدرت الفلبني قانوناً قوياً ملكافحة االجتار بالبشر، وخاصة االجتار باملرأة والطفل،            . قبل الرحيل 

وفيما يتعلق مبؤشرات الفقر، اعتمدت الفلبني نظاماً للرصد يعتمد على اجملتمعات . واحلماية وإعادة إدماج الضحايا
.  الشعبية يف مجع البيانات    القاعدةتشجع على املشاركة على مستوى      هي  احمللية كعملية منظمة جلمع البيانات، و     
 اللجنة ١٩٩٧ قانون حقوق الشعوب األصلية املعتمد يف عام مبوجبأُنشئت وفيما يتعلق مبسألة الشعوب األصلية، 

لنظـام القـانوين    لو. الوطنية املعنية بالشعوب األصلية اليت تدير برامج للشعوب األصلية وجمتمعاهتا احمللية الثقافية           
يـة للـشعوب   حيفظ ديناميات الُنظم واملمارسـات املعرف هو التقليدي خصوصيته الثقافية، وميكن اللجوء إليه، و      

األصلية، وُيعزز احلكم الذايت، كما ُيعجل تسوية القضايا، وُيشجع على مشاركة اجملتمعات احملليـة اسـتناداً إىل                 
يف الوقـت   وتلتزم الفلبني مبواصلة الرد خطيـاً       . التقاليد واألعراف واحترام كبار السن وجيازي باجلرب ال بالثأر        

  .على األسئلة املُثارةاملناسب 

دت أستراليا بالفلبني إلنشائها جلنة ميلو ودعوهتا املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء              وأشا  - ٤٠
 عـن   سألتكما  . أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً لزيارة البلد، وطلبت مزيداً من املعلومات عن تنفيذ التوصيات             

  .هادور املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت

ورحبت سويسرا بإلغاء عقوبة اإلعدام مؤخراً والتصديق على الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الـدويل                - ٤١
. البلدهذا  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فضالً عن التدابري املُتخذة للتصدي ألعمال القتل خارج القضاء يف               

 بشأن عمليات القتل     القضائية حقيقات وتنفيذ املالحقات  وأوصت سويسرا بأن تكثِّف الفلبني جهودها إلجراء الت       
 الفلبني  سويسراكما أوصت. ينبغي تدعيم برنامج محاية الشهودقالت إنه و. خارج القضاء ومعاقبة املسؤولني عنها

  .بأن تتصدى لألسباب اجلذرية هلذه املشكلة يف سياق إجراء اإلصالحات املناسبة جلهاز القضاء وقوات األمن

، لية غالبية صكوك حقوق اإلنسان الدو     يف القانون احمللي   وأشارت اململكة املتحدة إىل أن الفلبني أدرجت        - ٤٢
لتزامـات  اال، كما أن تنفيـذ      أهنا كثرياً ما تأخرت يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات           إال  

فية عن كيفية ضمان االمتثال لتوصـيات هيئـات   وطلبت معلومات إضا . املعاهدات ما زال ميثل مشكلة    مبوجب  
 عن التدابري اجلاري اختاذها لضمان تنفيذ إجراءات        استفسرتكما  . املعاهدات من خالل تقوية اآلليات املؤسسية     

وترحب اململكة املتحدة بتعاون    . مكافحة الفساد ومثول كبار الشخصيات فضالً عن صغار املوظفني أمام القضاء          
ات املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وببعثة االحتاد الفلبني مع زيار

األورويب لتقييم االحتياجات، وسألت احلكومة مىت تتوقع ظهور نتائج ملموسة عقب هذه الزيارات وبعد توصيات 
ل بشكل غري قانوين يف الفلبني، طلبت اململكة وفيما يتعلق مبا حيدث من جتنيد مجاعات املتمردين لألطفا. جلنة ميلو
 كان ميكن للمجتمع الدويل تقدمي املـساعدة يف التـصدي هلـذه             فيما إذا  أن تنظر     الفلبينية  احلكومة مناملتحدة  
كما . وأوصت اململكة املتحدة الفلبني بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          . املشكلة

 التقدم احملرز يف مفاوضات السالم اجلارية يف مينداناو بني احلكومة وجبهة مورو             لها يف أن يتواصل   أمأعربت عن   
لتقرير الـوطين، فأوصـت   إلعداد اوأشارت إىل مشاركة اجملتمع املدين يف العملية التحضريية         . اإلسالمية للتحرير 

  .بإشراك اجملتمع املدين أيضاً وبشكل كامل يف متابعة أعمال الدورة
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وأشارت بيالروس إىل حجم العمل الذي اضطلعت به الفلبني لضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة                - ٤٣
وقد حصلت الفلبني على اعتراف دويل جبهودها . ملواطنيها، وإىل أهنا حققت مستوًى عالياً يف جمال التنمية البشرية

روس بأن تواصل الفلبني سياستها الناجحـة يف        وأوصت بيال . اليت حققت نتائج كبرية يف مكافحة االجتار بالبشر       
  .مكافحة االجتار بالبشر على املستوى الوطين وممارسة دور ريادي على املستوى الدويل يف هذا الشأن

وأبدت تقديرها . وهنأت الكامريون الفلبني على تقريرها وعلى املشاورات الواسعة اليت أفضت إىل صياغته  - ٤٤
وقالت إهنا تود معرفة الصعاب اليت واجهت الفلبني يف . االت تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان جممجيعللتقدم احملرز يف 

التغلب على التأخري الذي لوحظ يف عرض التقارير على هيئات املعاهدات، وطلبت معلومات عن التدابري املعتمدة       
  .ته جلنة حقوق الطفلحلماية أطفال الشوارع من خمتلف أشكال العنف الذي يواجهونه، على حنو ما الحظ

 الستئصال الفقر، وخاصة استراتيجية مكافحـة        الفلبينية ورحبت أذربيجان باجلهود اليت بذلتها احلكومة       - ٤٥
وسألت عن الكيفية . ، مبا فيها النساء واألطفال وذوو اإلعاقةالضعيفةالفقر والتقدم احملرز يف ضمان حقوق الفئات 

نة الفلبينية حلقوق اإلنسان وطلبت منها تفاصيل عن اخلطط واالسـتراتيجيات            الفلبني لتقوية اللج   اليت ختطط هبا  
 مشكلة عدم كفاية املوظفني واخنفاض      وكيفية معاجلة وخاصة النساء واألطفال،    . الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر   

  .الرواتب يف أجهزة احلكومة

مزيد وأوصت، كإجراء متابعة، باختاذ . لتجرمي التعذيب الفلبني اعتمدهتاورحبت هولندا بالتدابري التشريعية اليت   - ٤٦
كمـا  .  والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     ،من اخلطوات امللموسة لتجرمي التعذيب    

 أن تأخذ علىأوصت بتقدمي تقرير متابعة جلهود وتدابري التصدي ألعمال القتل خارج القضاء وحاالت االختفاء القسري،        
  . تقرير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاًيف االعتبار

وشكرت الواليات املتحدة األمريكية الفلبني على اهتمامها بتنفيذ أفضل املمارسات اجملمعة مـن شـىت                 - ٤٧
صدي حلاالت القتل خارج القضاء وضـمان       وطلبت معلومات عن اإلجراءات اجلاري اختاذها للت      . االستعراضات

  . أفراد الشرطة وقوات األمنيف أوساطمالحقة وإدانة مرتكبيها، وكيفية ضمان التقيد حبقوق اإلنسان 

وأشارت فلسطني إىل أن الفلبني هي من أوائل البلدان اليت صدقت على صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية                  - ٤٨
وذكرت أن الفلبني تواجه حتديات كثرية بالنظر إىل تنوع         . فيذ هذه الصكوك  تنرامية إىل   لاوإىل جهودها املستمرة    

وتشجع فلسطني الفلبني على .  مبكافحة الفقر عن طريق وضع برامج عديدة، رغم التحديات،سكاهنا، لكنها تلتزم
  .مواصلة التوقيع على اتفاقات مع البلدان املضيفة حلماية حقوق العمال املهاجرين

الديش معلومات عن كيفية تنظيم الفلبني للهجرة وكيفية توزيع الفوائد االقتصادية على أسر             وطلبت بنغ   - ٤٩
معلومات عن التكلفة االجتماعية للهجرة وخاصة هجرة النساء؛ وعن املبـادرات الـيت             كما طلبت   املهاجرين؛  

 معلومات   أيضاً طلبتو . املضيف اضطلعت هبا احلكومة لضمان محاية حقوق اإلنسان للعمال املهاجرين يف البلد          
 أن عدم تقيد الكـثري مـن        وعما إذا كانت احلكومة ترى    عن جتربة الفلبني يف جمال التعاون مع البلدان املضيفة،          

البلدان املضيفة باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يشكل عائقاً أمام ضمان متتع 
  .املهاجرين حبقوق اإلنسان
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 من أصحاب ة واسعطائفةوأشارت نيجرييا إىل الطريقة الشاملة والشفافة اليت أُعد هبا التقرير واليت مشلت   - ٥٠
 األهداف حتقيقوأشادت بالفلبني لسياساهتا واستراتيجياهتا الشاملة الرامية إىل احلد من الفقر املدقع هبدف . املصلحة

 الفلبني جهودها لكي تواصـل تلبيـة احلاجـات          ُتسّرعجرييا بأن   وأوصت ني . اإلمنائية لأللفية وأهدافها الوطنية   
  . األخرى الضعيفةاألساسية للفقراء والفئات

وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية بالنهج اإلجيايب للفلبني يف إعداد التقرير الدوري الـشامل واجلهـد                 - ٥١
املمارسات ملكافحة االجتار بالبشر وعن وسائل وطلبت من الوفد تفاصيل عن أفضل . التشاركي والبنَّاء املبذول فيه

  .محاية النساء واألطفال من االجتار هبم

وأعربت الربازيل عن تقديرها للتقرير وما حققه البلد من تقدم يف شىت اجملاالت، وطلبت مزيـداً مـن                    - ٥٢
ج القضاء وحـاالت االختفـاء      اإليضاحات عن التدابري والتغيريات املؤسسية املعتمدة للتصدي ملشكلة أعمال القتل خار          

  .اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بواليات يف إطار  إىل دائمةوأوصت بأن تنظر الفلبني يف توجيه دعوة . القسري

 إلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على )أ(: وأقرت املكسيك بالتقدم الذي أحرزته الفلبني يف اجملاالت التالية  - ٥٣
 استـضافة حلقـات   )ب(مللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛    الربوتوكول االختياري الثاين ا   

 إحـراز تقـدمي     )د( تعزيز حقوق املهاجرين؛     )ج(دراسية وطنية بشأن إقامة مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان؛         
اء دراسـة   استعداد احلكومة لالستعانة بالتقرير الدوري الشامل كأساس إلجر )ه(تشريعي يف جمال حقوق املرأة؛      

 ينبغي أن تـضع     )أ(: وقدمت املكسيك التوصيات التالية   . تبلور خطة العمل الوطنية الثانية املعنية حبقوق اإلنسان       
 مواءمـة  ينبغـي    )ب( هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة؛      الصادرة عن اخلطة الوطنية يف االعتبار التوصيات      

ية مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال     التشريعات الوطنية واألعراف واملمارسات التقليد    
 ينبغي النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية            )ج(التمييز ضد املرأة؛    

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وأشارت إىل أن إندونيسيا والفلبني، باعتبارمها عضوين يف . وهنأت إندونيسيا الفلبني على تقريرها الشامل  - ٥٤
. شرعتا مع دول أخرى يف عملية هتدف إىل إقامة آلية إقليمية حلقوق اإلنسان            قد  رابطة أمم جنوب شرقي آسيا،      

ضية ورحبت بالتشاور الواسع يف وضع اخلطة الوطنية الثانية والتقرير الدوري الشامل، واالهتمام الكبري املعطى لق              
  .وهو ما يشكل منوذجاً جيدر أن تقتدي به بلدان أخرى ،العمال املهاجرين

وأشارت سري النكا إىل التزام الفلبني الكامل بضمان القيم الدميقراطية وحماولتها التوصل إىل العديد من                 - ٥٥
ويف هـذا   . انمواثيق السالم رغم ما ترتكبه مجاعات املتمردين من أعمال عنف وفظائع يف جمال حقوق اإلنـس               

إن الفلبني هـي    وقالت  . السياق، تتفهم سري النكا متاماً التحديات والقيود اليت تواجه الفلبني يف تعزيز حقوق اإلنسان             
.  قضايا املهاجرين؛ وهي من أكرب البلدان املرسلة للمهاجرين ومنوذج للتعامل مع القضايا املتـصلة بـاهلجرة  ملعاجلةمنوذج  

 واملشاكل االجتماعية النامجة عن     "نزوح األدمغة "اخلطوات احملددة املتخذة للتصدي ملشكلة       سري النكا عن     واستفسرت
وتشارك سري النكا الفلبني يف ندائها املوجه يف تقريرها الوطين إلعداد خريطة طريق ُتعىن بالتعـاون الـدويل يف    . اهلجرة

. ة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم        ق البلدان املضيفة على االتفاقية الدولي     قضايا اهلجرة ولكي تصدِّ   
  . إجنازاً كبرياًلكيشمن شأنه أن هو أمر وأشارت إىل أن إنشاء مؤسسات حملية لتقدمي املساعدات واخلدمات 
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ورداً على األسئلة اليت طرحها خمتلف الوفود، أوضحت الفلبني كيف أهنا وازنت بني اآلثـار الـسلبية                   - ٥٦
  فهجرة العقول وازهنا النهوض بالوسائل واملهارات، ومواكبة هذه املهـارات لالحتياجـات،            . هجرةواإلجيابية لل 

أما مشكلة االستغالل فتناوهلا برنامج لتمكني العمال من خالل التثقيف وتنظيم . كما وازهنا تنفيذ برنامج متكامل
وفيما يتعلق مبـسألة    . انفصال األسر ويتصدى برنامج إعادة اإلدماج والتوجيه ملشكلة       . وكاالت التوظيف عمل  

عت الفلبني اتفاقات ثنائية مع بلدان عديدة تضمن استحقاقات املهاجرين من           استحقاقات الضمان االجتماعي، وقّ   
وقد استشهدت منظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة بـالفلبني          . الضمان االجتماعي يف البلدان املضيفة    

 املكلفني بواليات   وفيما يتعلق بالزيارات القطرية من جانب     .  نظام لتنظيم اهلجرة يف العامل     باعتبار أن لديها أفضل   
، كانت الفلبني تتناول يف املاضي مسألة تعزيز آليات حقوق وااللتزامات بتقدمي التقارير اإلجراءات اخلاصة يف إطار

ويف العام  . للجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان   اإلنسان على الصعيد الوطين وكان من بني اإلجراءات املتخذة تدعيم ا          
وستكون احلكومة اآلن يف وضع يسمح هلا .  استغرق إعداد عملية التقرير الدوري الشامل وقتاً طويالً أيضاً،املاضي

، فإن آلية الوكاالت الرائـدة      بااللتزامات بتقدمي التقارير  وفيما يتعلق   . بالنظر يف تنظيم الزيارات على حنو أفضل      
.  هيئات املعاهدات  اللتزاماهتا جتاه اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان حترص على مواصلة حتسني امتثال الفلبني           داخل  

 اتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية مبوجب، قدمت الفلبني ثالثة تقارير ٢٠٠٧يناير /ويف كانون الثاين
وفيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقـوق       . ة مناهضة التعذيب  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقي      

 كجزء من احترام التزاماهتا املتصلة بعقد التثقيـف يف  هذا اجملال اإلنسان، وضعت الفلبني خطة وطنية للتثقيف يف        
ـ     . جمال حقوق اإلنسان   ل وفيما يتعلق بالتعذيب، تشري الفلبني إىل أن اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان أوصت، قبي

مغادرة مانيال حلضور دورة الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، بالتـصديق علـى الربوتوكـول                
وتشمل استراتيجية مكافحة الفساد إنشاء مكتب ألمني املظامل، واعتماد مبدأ . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

  .تعلقة بالقضايااحملاكمة املستمرة، وإقامة نظام لإلدارة واملعلومات امل

 حقوق وصادقة عن حالةوأخرياً، أعرب رئيس الوفد عن أمله يف أن تكون الفلبني قد أعطت صورة جيدة   - ٥٧
وقال إن الفلبني اليوم هي دميقراطية منفتحة نابضة باحليوية ُيعترف فيها حبقوق اإلنسان، لكن              . اإلنسان يف البلد  

غري أن الوفد أشار إىل أن الفلبني تعي متاماً التحديات اليت . وحمميةاألهم من ذلك أن هذه احلقوق مرعية ومؤزرة     
وأعرب عن أمله يف أن يتمخض احلوار التفاعلي عن العثور على مزيد مـن          . تواجهها كبلد نام له ظروفه اخلاصة     

 بروح لتوصيات املقدمةلواستجابة . أرض الواقعسبل التعاون للتغلب على هذه التحديات وحتسني األوضاع على          
 مواصلة وضع هنج يراعي التمايز بني اجلنسني بشأن )أ(: التعاون، تعلن الفلبني فوراً عن االلتزامات الطوعية التالية    

 مواصلة تطوير )ب(قضايا املرأة والطفل، مبا يشمل النظام القضائي، وبشأن ممارسة العنف ضد النساء واألطفال؛            
 احلفاظ على زخم التصدي ألعمال قتل الناشـطني واملهنـيني يف   )ج( التشريع احمللي لزيادة محاية حقوق الطفل؛    

الضعيفة  مواصلة اختاذ وحتديد تدابري إضافية تستجيب للحاجات األساسية للفقراء والقطاعات )د(وسائط اإلعالم؛ 
 ،التزامها الدوري الشامل لكي جتدد      لعملية االستعراض الدورة األوىل   هذه  وتغتنم الفلبني فرصة انعقاد     . األخرى

 حبماية حقوق كل مواطنيها، وااللتزام باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي حنتفل            ،كمدافع عن حقوق اإلنسان   
وتأمل الفلبني أن يواصل اجملتمع الدويل وجملس حقوق اإلنسان تقدمي املساعدة   .  لصدوره  السنوية الستني  بالذكرى

  . من خالل جهود وآليات التعاون
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  أو التوصيات/ستنتاجات و اال-  ثانياً
  :وجهت أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل الفلبني  - ٥٨

أن تواصل تطوير هنج يراعي التمايز بني اجلنسني للتصدي لقضايا العنف ضد املرأة وبناء بيئـة     - ١
داعمة للمرأة والطفل داخل النظام القضائي؛ وينبغي أن تراعي هذه البيئة االحتياجات اخلاصة             

 ويف مناطق الرتاع بعـد انتـهاء        من الفئات الضعيفة  ادة التأهيل ورعاية النساء واألطفال      إلع
  ؛)نيوزيلندا(املنازعات 

أن تضمن تدريب أفراد قوات األمن على حقوق اإلنسان وعلى مسؤوليتها عن محاية حقوق                - ٢
  ؛)كندا(اإلنسان واملدافعني عن هذه احلقوق 

 مـن    بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب        أن متكِّن املقرر اخلاص املعين      - ٣
  ؛)سلوفينيا( يف أسرع وقت ممكن زيارة الفلبني

سلوفينيا واملكسيك (أن توقِّع وتصدِّق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   - ٤
الختفاء القـسري   واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من ا      ) واململكة املتحدة وهولندا  

  ؛)سلوفينيا واملكسيك(

  ؛)سلوفينيا(أن تقدم تقارير منتظمة إىل جلنة مناهضة التعذيب   - ٥

، وأن تكثـف  )الكرسي الرسـويل ( التعذيب وأعمال القتل خارج القضاء     اًأن تستأصل كلي    - ٦
 يف قضايا القتل خارج القـضاء ومعاقبـة          القضائية جهودها إلجراء التحقيقات واملالحقات   

 تقرير متابعة بشأن اجلهود والتـدابري املبذولـة         تقدمي، فضالً عن    )سويسرا(ملسؤولني عنها   ا
للتصدي ألعمال القتل خارج القضاء وحاالت االختفاء القسري، مع مراعاة توصيات املقرر 

  ؛)هولندا(اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

   مجاعات بعينـها    اليت متارسها ّنة يف األرحام، بغض النظر عن الضغوط املفرطة         أن حتمي األج    - ٧
  ؛)الكرسي الرسويل(

أن تضع إطاراً قانونياً عضوياً للقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس وتعزيز املساواة بني   - ٨
  ؛)إيطاليا(اجلنسني 

بالتوصيات الصادرة تقيد تقيداً تاماً  الثغرات التشريعية يف ميدان حقوق الطفل لكي تتسّدأن   - ٩
  ؛)إيطاليا (٢٠٠٥ يف عام جلنة حقوق الطفل عن

فيما خيص إمكانية االحتكام إىل     أن تشارك بلداناً أخرى، وخاصة البلدان النامية، يف خربهتا            - ١٠
  ؛)السودان( فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية القضاء
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ود وتتصدى لألسباب اجلذرية هلذه املشكلة يف سياق إصـالح          أن تدعم برنامج محاية الشه      - ١١
  ؛)سويسرا(النظام القضائي والقوات املسلحة 

 اجملتمـع  بأهنا قد أشركت أن تشرك اجملتمع املدين إشراكاً كامالً يف متابعة االستعراض، علماً             - ١٢
  ؛)اململكة املتحدة(لتقرير الوطين إلعداد ااملدين يف العملية التحضريية 

أن تواصل سياستها الناجحة يف مكافحة االجتار بالبشر على الصعيد الوطين وأن متارس دوراً                - ١٣
  ؛)بيالروس( على الصعيد الدويل بشأن هذه املسألة رائداً

   اجلهود لكي تواصل تلبية احلاجـات األساسـية للفقـراء والفئـات األخـرى               تسّرعأن    - ١٤
  ؛)نيجرييا (الضعيفة

  ؛)الربازيل( اإلجراءات اخلاصة  املكلفني بواليات يف إطار إىلدائمة دعوة أن تنظر يف توجيه  - ١٥

 حبقوق اإلنسان يف االعتبار توصـيات هيئـات         املتعلقةأن تضع خطة العمل الوطنية الثانية         - ١٦
  ؛)املكسيك(املعاهدات واإلجراءات اخلاصة 

ع اتفاقية حقـوق الطفـل       التشريعات الوطنية واألعراف واملمارسات التقليدية م      توائمأن    - ١٧
  ).املكسيك(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  وسريد رد الفلبني على هذه التوصيات يف التقرير املتعلق بالنتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان   - ٥٩
  . يف دورته الثامنة

 عـن االلتزامـات     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١وأثناء الدورة األوىل للفريق العامل أعلنت الفلبني يف           - ٦٠
  :الطوعية التالية، آخذة يف االعتبار التوصيات املدرجة أعاله

مواصلة وضع هنج يراعي التمايز بني اجلنسني بشأن قضايا املرأة والطفل؛ مبا يشمل النظـام                 )أ(  
  القضائي وبشأن ممارسة العنف ضد النساء واألطفال؛

  ي لزيادة محاية حقوق الطفل؛مواصلة تطوير التشريع احملل  )ب(  

  يف وسائط اإلعالم؛العاملني احلفاظ على زخم التصدي ألعمال قتل الناشطني واملهنيني   )ج(  

  مواصلة اختاذ وحتديد تدابري إضافية تستجيب للحاجات األساسـية للفقـراء والقطاعـات               )د(  
  ؛الضعيفة األخرى

اليت قدمتها ) الدول(هذا التقرير تعكس موقف الدولة أو التوصيات الواردة يف /ومجيع االستنتاجات و  - ٦١
أو التوصيات على أهنا    /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /و

  . حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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