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 الدورة الثالثة والسبعون 
 األعمال جدول من )د( ١١٦ البند

انتخابات لملء الشووووافي األ ازة  ة 
وانتخوووابوووات انيخا انتخوووا  الفيعيوووة 

 اعضاء مجلس حقوق اإلنسان
   

 الدائمة البعثة م  موة ة ٢٠١٨ ازول/اكتوبي تشووي   ١ مؤرنة شووفو ة مذكية  
 العامة الجمعية رئيس إلى المتحدة ازمم لدخ للفلبي 

 
 اجلمعيــ  ر يس مكتـــ  إىل حتيـــاهتـــا املتحـــدة األمم لـــد  الفلبني جلمهوريـــ  الـــدا مـــ  البعثـــ  هتـــد  

 للفرتة اإلنســــان حقوق جملس لعضــــوي  الرتشــــ  الفلبني مجهوري  حكوم  ق ار إىل تشــــر أن ويشــــ  ها العام 
  للجمعي . والسبعني الثالث  الدورة خالل سُتج   اليت لالنتخابات 20١9-202١

 وااللتزامات التعهدات طيه تقدم أن الدا م  ث   البع يش ف ،٦0/2٥١ العام  اجلمعي  لق ار وو قا 
 تعميم على عملتم لو ممتن    الدا م  البعث  وتكون امل  ق(. )انظ  لرتشــــــــــــــحها دعما   الفلبني حلكوم  الطوعي 

 من )د( ١١٦ البند إطار يف العام ، اجلمعي  وثا ق من وثيق  باعتبارمها وم  قها الشـــــــــــــــفوي  املذك ة هذه
 األعمال. جدول

  

https://undocs.org/ar/٦٠/٢٥١
https://undocs.org/ar/٦٠/٢٥١
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 م  الموة ة ٢٠١٨ ازول/اكتوبي تشووووي   ١ المؤرنة الشووووفو ة المذكية مياق  
 العامة الجمعية رئيس إلى المتحدة ازمم لدخ للفلبي  الدائمة البعثة

 ٢٠٢١-٢٠١9 للفتية اإلنسان حقوق مجلس لعضو ة الفلبي  تيشُّح  
 6٠/٢5١ العامة الجمعية بقيار عملا  الطوعية وااللت امات التع دات  

  
  اإلنسان حقوق لمجلس الفلبي  ةم ور ة تيشُّح مذكية - اوال 

 .200٦ عام يف إنشـــــــا ه منذ اإلنســـــــان حقوق جملس يف خامســـــــ  لوالي  ت شـــــــحها الفلبني تقدم - ١
 هذا من املقدم الدعم وإىل األســــــاســــــي  اإلنســــــان حبقوق إمياهنا إىل جديدة والي   رتة التماس ق ار ويســــــتند

 الشعوب. جلميع اإلنسان حقوق إحقاق يف اجمللس به يقوم الذ  للجميع الشامل للعمل البلد
 أحناء مجيع تشــــــــــهدها اليت والتحديات التغرات خضــــــــــم يف بأنه، إمياهنا جديد من الفلبني وتؤكد - 2

 البشــــ ي  تبذهلا اليت الدؤوب  واجلهود اإلنســـــان حقوق بثبات يذود أن بشـــــ   كا ن  لكل دا ما ميكن العامل،
 لتحقيقها.

  
 اإلنسووووووووان بحقوق والمناداة اإلنسووووووووان حقوق مجال األ للفلبي  العي ق التقليد - ثانيا 

 والعالمأل اإلقليمأل الصعيد   على
 القانوين تقليدها إن قصـــو . أمهي  وإحقاقها ومحايتها اإلنســـان حقوق تعزيز الفلبني حكوم  تويل - 3

 ال كيزة اإلنســـــان حقوق مبادئ تشـــــكل كما  الدســـــتور، يف مك س اإلنســـــان حقوق دعم يف الع يق والثقايف
 سياساهتا. ووضع قوانينها سن يف إليها تستند اليت
 التام االحرتام وتضــــــمن شــــــخ  كل  ك ام   تثمِّن ســــــياســــــ  الدول  تتبع الفلبني، دســــــتور ومبوج  - 4

 تتعلق مســـتقل  ومادة   والســـياســـي  املدني  احلقوق حتمي حقوق شـــ ع  الدســـتور ويتضـــمن اإلنســـان. حلقوق
 والثقا ي . واالجتماعي  االقتصادي  احلقوق تشمل اإلنسان وحقوق االجتماعي  بالعدال 

 ويو   البلد. يف اإلنســـان حلقوق الوطني  املؤســـســـ  هي اإلنســـان حلقوق مســـتقل  جلن  الفلبني ويف - ٥
 حقوق عن وللمدا عني الصحا  ، وح ي  التعبر حب ي  الكامل التمتع ملواطنيها تتي  باحلياة نابض  بيئ  البلد

 الدول . بناء يف جمدي  بصورة املشارك    املدين وللمجتمع اإلنسان
 ر يس ملكت  التابع  اإلنســـــــــــــان حلقوق ال  اســـــــــــــي  اللجن  تتوىل للحكم، التنفيذي  الســـــــــــــلط  ويف - ٦

 والربامج والســـــــــياســـــــــات اإلنســـــــــان حلقوق الدولي  املعاهدات مبوج  االلتزامات تنفيذ تنســـــــــيق اجلمهوري ،
 يف ناشـــــــطتان جلنتان النواب وجملس الشـــــــيو  جملس لد  الكونغ س، ويف اإلنســـــــان. حبقوق املعني  الوطني 

 احلكوم  التزامات تنفيذ أجل من ال قابي  التشــــــــــــ يعي  اهليئات دور أيضــــــــــــا تؤديان اإلنســــــــــــان، حقوق جمال
 اإلنسان. حبقوق املتعلق  الفلبيني 

 مســامه  قدمت وهي اإلنســان. حلقوق العاملي اإلعالن على األصــليني املوقعني أحد هي والفلبني - 7
 البشــ  مجيع وح ي  الك ام  يف باملســاواة املتعلق  املواد يف ســيما وال اإلعالن، صــو  يف صــداها يرتدد زال ما

https://undocs.org/ar/A/RES/60/251
https://undocs.org/ar/A/RES/60/251


A/73/408 
 

 

18-16457 3/10 

 

 األســـــــــاســـــــــي  الوثيق  بوصـــــــــفه اإلنســـــــــان حلقوق العاملي اإلعالن واحرتام تعزيز وســـــــــتواصـــــــــل التمييز. وعدم
 اإلنسان. حلقوق

 اختياري . ب وتوكوالت وست  اإلنسان حلقوق دولي  اتفاقيات مثاين يف ط ف دول  والفلبني - 8
 ر يس نواب أحد منصــ  حاليا تشــغل وهي .(١)اإلنســان حقوق جملس يف أصــلي عضــو والفلبني - 9

 اهلادئ. احمليط ومنطق  آسيا دول جمموع  ممثل    اإلنسان حبقوق املعني  اللجن  مكت 
 يف املعني  واجلهات للدول شـــــــــــــ يكا يكون أن اإلنســـــــــــــان حقوق جمللس ينبغي بأنه الفلبني وتؤمن - ١0

 تعزيز مواصـــــــــــل  وجي  حقيقي. بّناء حوار إلج اء منتد  تو ر ط يق عن ومحايتها اإلنســـــــــــان حقوق تعزيز
 اإلنسان. حقوق جمال يف الدويل والتعاون التقني  واملساعدة القدرات بناء على القو  ت كيزها

  
 اإلنسان حقوق مجال األ الفلبي  إنجازات - ثالثا 

 اهلج ة. إدارة ومؤش  العاملي اجلنساين املؤش  يف عامليا هبا معرتف را دة مكان  للفلبني - ١١
 وإحقاقها ومحايتها اإلنســــــان حقوق تعزيز ملواصــــــل  هام  وب امج تشــــــ يعات احلكوم  ســــــنت وقد - ١2

 خالل من اإلنســان، حقوق قضــايا بشــأن العاملي  اخلط  بنشــا    دعمت وهي احمللي القانوين إطارها وتعزيز
 أدناه: البنود

 
 األس ة وامل أة واألطفال والشباب   

 الفلبني حكومــ  التزام أنشـــــــــــــــــأ الــذ  (،2009) 97١0 اجلمهوريــ  قــانون امل أة، حقوق ميثــاق • 
 امل أة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء باتفاقي 

 ين  الذ  (،20١2) ١03٥4 اجلمهوري  قانون اإلجنابي ، والصـــــــــــح  املســـــــــــؤول  الوالدي  قانون • 
 اإلجنابي  الصح  رعاي  خدمات على اجلميع حصول إمكاني  على

 )أيـــار/مـــايو ١082١ اجلمهوريـــ  قـــانون الطوارئ، حـــاالت يف ومحـــايتهم األطفـــال إغـــاثـــ  قـــانون • 
 واحلماي  للتعايف الطوارئ حاالت يف وامل ضـــــــعات واحلوامل لألطفال الدعم يو   الذ  (،20١٦

 ور اههم وتنميتهم وبقا هم مبصاحلهم الضارة واألعمال االستغالل أشكال مجيع من
 م اكز يف   دا 4 ٥73 يشــــــــغِّلها واألطفال النســــــــاء ملســــــــاعدة مكتبا ١ 9١8 احلكوم  أنشــــــــأت • 

 (20١7 عام من )اعتبارا البلد أحناء مجيع يف الش ط 
 مجيع يف والطفل امل أة محاي  بوحدات املتعلق  السياس  يعزز الذ  00١١*20١3 اإلدار  األم  • 

 احلكومي  املستشفيات
 لتيسر حضـان  ب نامج أنشـأ الذ  (،20١2) ١0١٦٥ اجلمهوري  قانون احلاضـن ، ال عاي  قانون • 

 إليها االنتساب أو املتبني  األس ة يف االندماج إعادة أو العودة

__________ 

خالل الســـــــن  األوىل من إنشـــــــاء اجمللس، عملت الفلبني على تيســـــــر املفاوضـــــــات بشـــــــأن أســـــــالي  عمله ونظامه الداخلي،  (١) 
 .٥/١ أنتجت جزء هاما من حزم  اجمللس لبناء املؤسسات بصيغتها الواردة يف م  ق ق ار جملس حقوق اإلنسان 
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 اجل مي  منع إىل يهدف الذ  (،20١2) ١0١7٥ اجلمهوري  قانون الســــيرباني ، اجل مي  منع قانون • 
 مل تكبيها القضا ي  واملالحق   يها والتحقيق كشفها  تيسر خالل من ومكا حتها

 منظم  بربنامج عمال ينشئ، الذ  (،20١3) ١03٦١ اجلمهوري  قانون املنزليني، العمال قانون • 
 مكا ح  إىل ال امي  والســـياســـات االجتماعي  واحلماي  املعاير الال ق، العمل لتو ر الدولي  العمل

 الصــــح  على خط ا يشــــكل عمل أ  وأداء االقتصــــاد  واالســــتغالل والعنف والتح ش االنتهاك
 امل اعي  التدابر ويعزز والصـــــــــح ؛ الســـــــــالم  تكفل عمل ظ وف تو ر ويضـــــــــمن والعقلي ؛ البدني 

 احمللي املنزيل العمل على تؤث  اليت والربامج السياسات وتنفيذ صو  يف اجلنساني  لالعتبارات
(، الــذ  يطلــ  من مجيع 20١3) ١0٦27قــانون مكــا حــ  تســــــــــــــلط األق ان، قــانون اجلمهوريــ   • 

 االبتدا ي  والثانوي  اعتماد سياسات متنع أعمال تسلط األق ان وتتصد  هلا يف مؤسساهتااملدارس 
 (،20١3) ١0٦30 اجلمهوري  قانون االجتماعي ، ول عايتهم األحداث لقضـــــــــــــــاء املعزَّز القانون • 

 ورعايتهم األحداث لقضـــــــــــــــاء شـــــــــــــــامال نظاما ينشـــــــــــــــئ والذ  9344 اجلمهوري  لقانون املعدِّل
 والتنمي  ال عاي  لوزارة التابع االجتماعي  ورعايتهم األحداث قضـــــــــاء جملس وينشـــــــــئ االجتماعي ؛

 االجتماعيتني
 ١0٥8٦ اجلمهوري  قانون املخدرات، تأثر حتت أو الســـــــــــــــك  حال  يف القيادة مكا ح  قانون • 

 من غرهـــا أو اخلط ة العقـــاقر أو الكحول تـــأثر حتـــت القيـــادة على يعـــاقـــ  الـــذ  (،20١3)
 املسِك ة املواد

 ١0٦٦١ اجلمهوري  قانون للطفول ، وطنيا شــــــه ا عام كل  من الثاين/نو مرب تشــــــ ين إعالن قانون • 
 الطفل حقوق اتفاقي  اعتماد ذك   حييي الذ  (،20١٥)

 الذ  (،20١٥) ١0٦٦٦ اجلمهوري  قانون الناري ، الدراجات منت على األطفال ســـــالم  قانون • 
 الناري  الدراجات س ْوق تنظيم عرب األطفال، سيما وال ال كاب، سالم  لضمان وقا ي  مقارب    يتَّبع
 الس يع  والط ق الط ق على

 
 األشخاص ذوو اإلعاق  واملسنون  

 أنشأ الذ  (،20١0) 9994 اجلمهوري  قانون ،20١0 لعام املسنني للمواطنني املوسَّع القانون • 
 التأمني وتغطي    ســياســي  وحدة كل  يف املســنني املواطنني تأهيل وإعادة بصــح  تُعىن جمتمعي  ب امج  

 املسنني املواطنني جلميع اإللزامي الصحي
 اجلمهوري  وقانون (،١99١) 7277 اجلمهوري  قانون اإلعاق ، ذو  األشــــــــــخاص حقوق ميثاق • 

ع املعدَّل له، املعدِّل (20١3) ١0٥24  (،20١٦) ١07٥4 اجلمهوري  بقانون الحقا واملوســـــــــــــَّ
 املزايــا وتوســـــــــــــــع اإلعــاقــ ، ذو  لألشـــــــــــــــخــاص احلكوميــ  الوكــاالت يف وظــا ف جمتمعــ    تو   اليت

 معين  وخدمات سلع على خصومات من االستفادة قبيل من واالمتيازات،
 

 اهلج ة  
 واملنظم  املتحـدة األمم يف اهلج ة تنظيم يف والتعـاون احلوار منـاب  يف قيـاد  بـدور   االضـــــــــــــــطال  • 

 بشـــــــــــــــأن بايل ومباحثات كولومبو  وعملي  والتنمي  باهلج ة املعين العاملي واملنتد  للهج ة الدولي 
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 املفاوضــــــات يف وكذلك وطني  عرب ج ا م من بذلك يتصــــــل وما هبم واالجتار األشــــــخاص هت ي 
 والنظامي  واملنظم  اآلمن  اهلج ة أجل من العاملي باالتفاق املتعلق 

 مثل الوطني ، اآلليات تعزيز خالل من اخلارج يف الفلبينيني للمنكوبني احلكوم  اســـــــــــــــتجاب  تعزيز • 
 اخلارجي  وزارة تدي مها اللذين القانوني  املعون  وصندوق املواطنني مساعدة صندوق

 املهاج ين؛ العمال حقوق وتعزيز محاي  بشــــــــأن )آســــــــيان( آســــــــيا شــــــــ ق جنوب أمم رابط  تواُ ق • 
 املهاج ين العمال حقوق ومحاي  لتعزيز تعاون إطار إنشاء آسيان، ر يس  بوصفها الفلبني، قادت

 آسيان منطق  يف
 مالي  وخدمات منتجات لتو ر ،44 التنفيذ  األم  مبوج  الفلبيين، املغرتب مصــــــــــ ف إنشــــــــــاء • 

 اخلارج يف الفلبينيني احتياجات لتلبي  خصيصا مصمم 
 عن النظ  بص ف الصحي ، وال عاي  االجتماعي  احلماي  خدمات من اجلميع استفادة عن الد ا  • 

 للهج ة الدولي  املنظم  تشــــــــــــمل وعاملي ، وإقليمي  ثنا ي  ب امج خالل من كمهاج ين،  وضــــــــــــعهم
 العاملي  الصح  ومنظم  الدولي  العمل ومنظم 

 لعــام املغرتبني والفلبينيني املهــاج ين العمــال قــانون أو 8042 اجلمهوريــ  لقــانون املعــدِّل القــانون • 
نَّ  الذ  (،2009) ١0022 اجلمهوري  قانون ،١99٥  وتعزيز محاي  معيار حتســــــني ملواصــــــل  ســــــُ

 قانون يف اجلديدة األحكام ومن املنكوبني. املغرتبني والفلبينيني وأســـــــــــــــ هم املهاج ين العمال ر اه
 توقيع إىل والســـــــــــــــعي الدولي  االتفاقيات رصـــــــــــــــد مبواصـــــــــــــــل  االلتزامات )أ( :١0022 اجلمهوري 
 البلدان مع ثنا ي  اتفاقات إب ام إىل والسعي املهاج ين عمالنا محاي  تكفل اليت الصكوك وتصديق
 على ين  الذ  احلكم )ب( ألف(؛ القســــم األول، )الف   اخلارج يف الفلبينيني للعمال املضــــيف 

 واملســاعدة القضــا ي  شــبه واهليئات احملاكم إىل اللجوء من الفق  بســب  شــخ  أ  ح مان عدم
 ومصــاح حقوق وصــون محاي  تكفل  عال  آلي  اســتحداث الالزم من أنه وعلى املناســب ، القانوني 
 كان  ســواء خاص، بشــكل   الفلبينيني املهاج ين والعمال عام، بشــكل   املنكوبني الفلبينيني املغرتبني
 كاف  بشــكل   مســجلني، غر نظامي/كانوا غر وضــعهم كان  أو مســجلني نظاميا/كانوا وضــعهم

)ج( اعرتاف الدول  بالنقابات  و وتعزيزها؛ املهارات تنمي  ب امج يف هاء( القســـــــم - األول )الف  
واجلمعيات العمالي  واجلهات املعني  والكيانات املماثل  هلا بوصـــفها شـــ يك  للدول  يف محاي  العمال 

 ضا   إىل أحكام أخ  . املهاج ين الفلبينيني وتعزيز ر اههم )الف   األول، القسم حاء(، إ
 

 األمن البش    
 ١03٥3، قـــانون اجلمهوريـــ  20١2قـــانون مكـــا حـــ  االختفـــاء القســــــــــــــ   أو غر الطوعي لعـــام  • 

س احلق يف احلماي  من االختفاء القســـ   أو غر الطوعي يف أ  ظ ف من 20١2) (، الذ  ميأســـِ
أو حال  احل ب أو غر ذلك من  الظ وف، مبا يف ذلك عدم االستق ار السياسي، والتهديد باحل ب

 حاالت الطوارئ العام 
 اجلمهوري  قانون ،20١3 لعام هبم واالعرتاف اإلنســــان حقوق انتهاكات ضــــحايا تعويض قانون • 

 واالعرتاف اإلنســــــان حقوق انتهاكات الضــــــحايا تعويض على ين  الذ  (،20١3) ١03٦8
 ماركوس   ديناند السابق الفلبني ر يس   ضه الذ  الع  ي  األحكام نظام خالل هبم
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 ينفـــذ الـــذ  (،20١3) ١03٦4 اجلمهوريـــ  قـــانون بـــاألشـــــــــــــــخـــاص، االجتـــار مكـــا حـــ  قـــانون • 
 ملنع وب وتوكوهلــا الوطنيــ  عرب املنظمــ  اجل ميــ  ملكــا حــ  املتحــدة األمم اتفــاقيــ  مبوجــ  االلتزامــات

 واألطفال. النساء وخباص  باألشخاص، االجتار ومعاقب  وقمع
 وحاالت القانون، نطاق خارج اإلعدام عمليات بشـــــــــــــأن الوكاالت بني مشـــــــــــــرتك  جلن  إنشـــــــــــــاء • 

 احلياة يف األشـــــــخاص حلق اجلســـــــيم  االنتهاكات من ذلك وغر والتعذي ، القســـــــ  ، االختفاء
 مبثل املتعلق  االدعاءات بشأن إج اءات الختاذ املعني  الوكاالت مع التنسيق تتوىل واألمن، واحل ي 

 ((20١2) 3٥ اإلدار  )األم  االنتهاكات هذه
 يف للتحقيق (20١٦) ١ اإلدار  األم  مبوج  اإلعالم بأمن املعني  ال  اســـــي  العمل   ق  إنشـــــاء • 

 مل تكبيها القضا ي  واملالحق  اإلعالميني تطال اليت القتل أعمال
 (20١٦) املش وع  غر املخدرات مبكا ح  املعني  الوكاالت بني املشرتك  اللجن  إنشاء • 

 
 التعليم والصح  واخلدمات االجتماعي  والعمل  

 مناهج يعزز الذ  ،١0٥33 اجلمهوري  قانون ،20١3 لعام األســـــــــــــــاســـــــــــــــي التعليم تعزيز قانون • 
 على األطفال حصـــول ضـــمان أجل من التعليم لتو ر البديل  الســـبل وكذلك األســـاســـي؛ التعليم

 يف نطــاقــه توســـــــــــــــيع تواصــــــــــــــــل   الــذ  للجميع، التعليم بتو ر ســـــــــــــــكوياليون التزام بتنفيــذ التعليم،
 والثانو  املتوسط التعليم م حليت ليشمل 20١7 عام

 احل ي  اتفاقي  مثل الدولي ، العمل ملنظم  األســـــــــــاســـــــــــي  الثماين االتفاقيات مجيع على موقع  دول  • 
 ١9٥7 اجلرب ، العمـــــل إلغـــــاء واتفـــــاقيـــــ  (87 )رقم ١948 التنظيم، حق ومحـــــايـــــ  النقـــــابيـــــ 

 حظ  بشأن واالتفاقي  (98 )رقم ١949 اجلماعي ، واملفاوض  التنظيم حق واتفاقي  (١0٥ رقم)
 (.١82 )رقم ١999 لعام عليها للقضاء الفوري  واإلج اءات األطفال عمل أشكال أسوأ

ع الربنامج االجتماعي  اخلدمات وتشــــــمل •   التعليم على احلصــــــول لدعم النقدي  للتحويالت املوســــــَّ
 املهمش  األس  من ماليني أربع  من ألكث  والصح 

 يعزز الذ  (،20١4) ١0٦44 اجلمهوري  قانون جتاري (، بأعمال )القيام نيغوســـــــــــــــيو غو قانون • 
 الصـــــــــــــــغ   املشــــــــــــــــاريع خالل من واألســـــــــــــــ  األ  اد من الفق اء لــد  إي ادات حتقيق إمكــانيــات

 واملتوسط  والصغرة
 النظ  يف سياسات وقوانني تؤكد احلق الدستور  والقانوين للعمال يف أمن احليازةالعمل جار  على  • 
 على اجلميع حصــــــــول يتي  الذ  (،20١8) ١١03٦ اجلمهوري  قانون العقلي ، الصــــــــح  قانون • 

 ميسورة بتكلف  العقلي  الصح  خدمات
لتو ر األدوي   Libreng Gamot Para Sa Masaاســـــــــــــــتثمار مبلب بليون بيزو  لبيين يف ب نامج  • 

 للشع اجملاني  
ملكا ح  اجلو  وســـــــــوء التغذي  لصـــــــــاح  BANGUNاســـــــــتثمار مبلب بليون بيزو  لبيين يف ب نامج  • 

 الذايتمنطق  مينداناو املسلم  املتمتع  باحلكم 
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 وخاهتت الذ  الشـــامل الضـــ يي اإلصـــال  ب نامج إطار يف واإلدماج، للتســـ يع الضـــ يي اإلصـــال  • 
 عدال أكث  النظام هذا جعل بغي  الضــــ يي النظام تشــــوب اليت القصــــور أوجه لتصــــحي  احلكوم 
  احلكومي  واخلدمات الربامج من أكرب بشكل   االستفادة من الفق اء ومتكني وكفاءة،

 التوطني وإعادة اإلسكان يف املساعدة • 
 باحللي  التغذي  ب نامج • 
 التعليم على األطفال حصول ضمان أجل من التعليم لتو ر بديل  سبل • 
 )التوعي  بالتعليم( للوصول إىل اجملتمعات احمللي  املفتق ة إىل خدمات كا ي  Abot-Alam جب نام • 
 يف التنفيذي  الســـــــــــلط  داخل للشــــــــــع  الدســـــــــــتور  احلق تفعيل بشــــــــــأن ،2 رقم التنفيذ  األم  • 

 يف الكاملني والشفا ي  العلين اإل صا  إىل ال امي  احلكومي  والسياسات املعلومات على االطال 
 العام  الوظا ف

 
 الشعوب األصلي   

 التنو  إىل يدعو الذ  ،837١ اجلمهوري  قانون ،١997 لعام األصـــــلي  الشـــــعوب حقوق قانون • 
 ور اه مصـــــــــاح وتعزيز حبماي  حتديدا مكلف  األصـــــــــلي ، للشـــــــــعوب وطني  جلن  إنشـــــــــاء خالل من

 ومن ومؤســــــســــــاهتا، وتقاليدها وعاداهتا ملعتقداهتا الواج  االعتبار إيالء مع األصــــــلي ، الشــــــعوب
 القطاعات مجيع يف األصلي  الشعوب حقوق م اعاة تعميم خالل

 األجداد أراضــــــي ملكي  ســــــندات كل  إصــــــدار   للفلبني األصــــــلي  الشــــــعوب إثنوغ ا يا ب نامجُ  أ جنز   • 
 ومساكنهم األصلي  الشعوب ألبناء تعداد إج اء ذلك يف مبا املتبقي ،

 إثنوغ ا يا ب نامج إطار يف وطني  عمل وخط  األصـــــــــلي  للشـــــــــعوب إقليمي  عمل خط  ١2 تقدمي • 
 الفلبني يف األصلي  الشعوب

ُقدمت ب امج لتعزيز حصـــــــــول الشـــــــــعوب األصـــــــــلي  على اخلدمات التعليمي  والصـــــــــحي  وغرها من  • 
 األصلي  اليت تعيش يف مناطق التعدين واملتض رين من الكوارثاخلدمات العام  خصيصا للشعوب 

 
 البيئ  والعمل املناخي  

 تغر خلط  املع ضــــ  البلدان منتد  مثل املنا ، بتغر املتعلق اخلطاب يف قياد  بدور االضــــطال  • 
 املتعلق  اإلج اءات إزاء اإلنســــــــــــــان حقوق إىل مســــــــــــــتندة مقارب    اتبا  أجل من الدعوة ويف املنا 

 إىل احل ارة درج  ارتفا  من للحد طموح  خط  وضــــــــــع أجل ومن باريس، اتفاق إطار يف باملنا 
 الصناعي  احلقب  قبل ما مستويات  وق مئوي  درج  ١.٥

 الذ  ،١0١2١ اجلمهوري  قانون ،20١0 لعام وإدارهتا الكوارث خماط  من للحد الفلبني قانون • 
 مســـــــــتجيب  املنا  وتغر الكوارث خماط  من احلد تدابر أن من أحكام، مجل  ضـــــــــمن من يتأكد،

 اإلنسان حلقوق وحمرتم  األصلي  الشعوب معارف لنظم وم اعي  اجلنساين للمنظور
 إلدارة م  قا 3١ وإنشـــاء (،١999) 8749 اجلمهوري  قانون النقي، للهواء الفلبني قانون تطبيق • 

 املواد الستعادة م  قا 9 72٥ و املياه جودة
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 التنفيذ  األم  مبوج  املشـــــــــــــــ و ، غر األشـــــــــــــــجار قطع ملكا ح  الوطني  العمل   ق  إنشـــــــــــــــاء • 
23 (20١١) 

ـــــذ  األم  مبوجـــــ  نطـــــاقـــــه توســـــــــــــــيع ج   الـــــذ  الوطين، اخلضـــــــــــــــ نـــــ  ب نـــــامج تطبيق •   التنفي
 2028-20١٦ للفرتة الغابات لتنمي  التوجيهي املخطط إليه وأضيف (،20١٥) ١93

 اإلدار  األم  خالل من (2020-20١3) امل جاني  للشــــــعاب املســــــتدام  اإلدارة ب نامج تطبيق • 
 الطبيعي  واملوارد البيئ  وزارة عن الصادر ١2-20١3

 
 املؤسس  الوطني  حلقوق اإلنسان اليت تؤد  وظا فها بالكامل  

عليها يف دستور وهي مؤسس  وطني  مستقل  حلقوق اإلنسان منصوص  -إن جلن  حقوق اإلنسان  • 
 - ١٦3مبوجـــ  األم  التنفيـــذ  رقم  ١987أيـــار/مـــايو  ٥أنشــــــــــــــئـــت يف  ١987الفلبني لعـــام 

 يف والضــــــعيف  املهمشــــــ  القطاعات ضــــــد اإلنســــــان حقوق انتهاكات يف حتقيقات بإج اء مكلف 
 املؤسسات بوضع املتصل  للمبادئ متاما اللجن  ومتتثل والسياسي . املدني  احلقوق  يها مبا اجملتمع،
 خصــــــا   بســــــت التحلي إىل وتدعو باريس(، )مبادئ ومحايتها اإلنســــــان حقوق لتعزيز الوطني 

 الوصــــــــول وإمكاني  والشــــــــفا ي  النطاق الواســــــــع  والوالي  والتعددي  االســــــــتقالل هي: أســــــــاســــــــي 
 التشغيلي . والكفاءة

  
 الوطنية الخطة األ اإلنسان حقوق مياعاة تعميم - رابعا 

 حلقوق اجلديدة األجل املتوســـــــط  اخلمســـــــي  خلطتها النها ي  الصـــــــيغ  وضـــــــع على الفلبني تعكف - ١3
 اخلط  وتغطي اجملتمع. يف اإلنســـــــــان حقوق م اعاة تعميم ســـــــــتواصـــــــــل اليت (،2023-20١8) اإلنســـــــــان

 واملعاهدات احمللي  والقوانني الدســــــــــــتور مبوج  التزاماهتا مع ينســــــــــــجم مبا الفلبني حكوم  عمل مســــــــــــارات
 حكومي  وكاالت مع بالتشـــــاور اخلط  هذه أُعدت وقد  يها. ط ف دول  هي اليت اإلنســـــان حلقوق الدولي 
 بني مشــــــــــرتك  هيئ  وهي اإلنســــــــــان، حلقوق ال  اســــــــــي  اللجن  إشــــــــــ اف حتت أخ   معني  وجهات خمتلف

 ال  يس. مكت  ي أسها الوكاالت
ع السياسات واخلطط والربامج من خالل وما ب حت الفلبني تعمم م اعاة حقوق اإلنسان يف وض - ١4

خططهـــا اإليـــا يـــ  الوطنيـــ  املتوســـــــــــــــطـــ  األجـــل وخطط تنميـــ  الفلبني وخطتهـــا اإليـــا يـــ  الطويلـــ  األجـــل 
AmBisyon Natin 2040 (” 2040رؤيتنا لعام“)االقتصـــــــــــــــاد  ، وهي مســـــــــــــــودة خط  احلكوم  للنمو 

 املســــــودة هذه وهتدف املســــــتدام . التنمي  وأهداف 2030 عام خط  مع متاما تتماشــــــى اليت واالجتماعي
 ور اههم. للفلبينيني املعيشي املستو  وحتسني العليا الش حي  من الدخل متوسط بلد إىل الفلبني حتويل إىل

 إىل املســـتندة املقارب  تزال وال قطاعات لعدة شـــامل  خط  باعتبارها اإلنســـان حقوق   اخلطط هذه وتتضـــمن
 ال  يسي . التوجيهي  مباد ها من واحدا التنمي  إزاء اإلنسان حقوق

 خالل من والثقـا يـ  واالجتمـاعيـ  االقتصــــــــــــــــاديـ  احلقوق لتعزيز األولويـ  إيالء الفلبني وتواصــــــــــــــــل - ١٥
 تنفيذ على الرتكيز مع الصــــــــــاح، احلكم وتعزيز املدقع، الفق  على القضــــــــــاء إىل ال امي  املتواصــــــــــل  جهودها

 الفساد. مكا ح  تدابر
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 وحتســني احلكم، يف واملســاءل  الشــفا ي  حتســني على ي كز اإليا ي  للســياســات إطار إىل واســتنادا - ١٦
 الســالم  وكفال  التنمي ، أجل من واألمن الســالم وتعزيز اجليدة، االجتماعي  اخلدمات على احلصــول   ص

 حياهتم، وعي ن حتســـــــــني هبدف شـــــــــعبها، يف مواردها اســـــــــتثمار على الفلبني حكوم  تعكف اإليكولوجي ،
 كأم .  االجتماعي  اللُّحم  وتعزيز واملهمشني الفق اء ومتكني

 حقوق قضايا بشأن والدويل الوطين الصعيدين على املدين اجملتمع مع باملشاورات الفلبني وت ح  - ١7
 من الشـــ كاء مع تعمل وهي الصـــل ، ذات والربامج والســـياســـات التشـــ يعات صـــو  يف ســـيما وال اإلنســـان،

 والدولي . اإلقليمي  احملا ل يف املدين اجملتمع
  

 وتقد م   وحما ت ا اإلنسان حقوق بتع    المتعلقة الدولية المبادرات األ اإلس ام - نامسا 
 )المفوضية( اإلنسان لحقوق المتحدة ازمم مفوضية إلى الدعم

 بشـــــــأن اإلنســـــــان حقوق وجملس العام  اجلمعي  لق ارات ال  يســـــــي املقدم بوصـــــــفها الفلبني، تقوم - ١8
 معياري  أط  اجتاه يف الد ع أجل من نشـط بعمل واألطفال، النسـاء وخباصـ  باألشـخاص، االجتار مكا ح 

 باألشخاص. االجتار آ   مكا ح  أجل من الدويل التعاون وحتسني أقو 

 عن الناجم الضــار األث  مســأل  أن من للتأكد الشــ يك  البلدان مع العمل أيضــا الفلبني وتواصــل - ١9
 تزال وال اإلنســــــان. حقوق جملس يف املناقشــــــات تتصــــــدر تزال ال اإلنســــــان حقوق إحقاق على املنا  تغر

 املنا . وتغر اإلنسان حقوق بشأن للمجلس السنو  للق ار األساسيني املقدمني طليع  يف الفلبني

 يف يشـــــارك الذ  اإلنســـــان حقوق جمال يف والتدري  التثقيف منرب يف عضـــــو أيضـــــا هي والفلبني - 20
 اإلنسان. حقوق جمال يف للتثقيف العاملي الربنامج تنفيذ بشأن اإلنسان حقوق جملس ق ارات تقدمي

 بشــــأن اإلنســــان حقوق جملس لق ارات املقدم  األســــاســــي  البلدان يف عضــــو كذلك  هي والفلبني - 2١
 الشامل. الدور  االستع اض يف الربملانيني ودور املدقع، والفق  الشباب،

 أن ضــــعفا الفئات ألكث  اإلنســــان حقوق حلماي  ينبغي بأنه اعتقادها مع اتســــاقا الفلبني، وتعمل - 22
 اليت القضــــايا بشــــأن املبادرات تقدمي يف املشــــاركني مع ثابت بشــــكل   اإلنســــان، حقوق جمللس األولوي  تظل

 األصـــــــــــــلي  الشـــــــــــــعوب وأبناء والنســـــــــــــاء واألطفال للمهاج ين اإلنســـــــــــــان حقوق ومحاي  تعزيز على تنطو 
 واملسنني. اإلعاق  ذو  واألشخاص

 ضــــــعفا، الفئات ألكث  اإلنســــــان حقوق ومحاي  الدويل اجملتمع يف لدورها منها إدراكا الفلبني، إن - 23
ــــ  جبهودهــــا تفخ  ــــذ إىل ال امي ــــ  تنفي  الالجئني، مب كز املتعلق والربوتوكول الالجئني مب كز املتعلقــــ  االتفــــاقي

 م كز لتحــديــد راســـــــــــــــ  نظــام الفلبني ولــد  اللجوء. وطــالي لالجئني أبواهبــا  يــه  تحــت الــذ  وبتــاراهــا
 عبور آلي  وتو   هويتهم املع و   االهتمام موضــع لألشــخاص الســف  وثا ق يو   اجلنســي  وعدميي الالجئني

 الالجئني. لشؤون املتحدة األمم مفوضي  مع بالتعاون الطوارئ حاالت يف

 اإلنســــــــــــان حقوق حبماي  يتصــــــــــــل ما يف املفوضــــــــــــي  تتخذها اليت املبادرات أيضــــــــــــا الفلبني وتؤيد - 24
 يف للمهاج ين اإلنسان حقوق بشأن التوجيهي  ومباد ها العام  مباد ها يف الدولي  احلدود على للمهاج ين

 الضعف. حاالت
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 وااللت امات التع دات - سادسا 

  يلي: مبا التزامها تأكيد اإلنسان حقوق جملس لعضوي  انتخاهبا حال يف الفلبني تعيد - 2٥
 جملس جلعل والتعاون احلوار وتعزيز بناءة بط يق  املعني  واألط اف الدول مجيع مع العمل )أ( 

 ومحايتها، اإلنسان حقوق تعزيز هبا املنو  املتحدة لألمم ال  يسي  اهليئ  بوصفه كفاءة  أكث  اإلنسان حقوق
 اإلنسان؛ حقوق انتهاك حلاالت والتصد 
 والدولي  واإلقليمي  الوطني  واالسرتاتيجيات واملعاير األهداف بلو  على الرتكيز مواصل  )ب( 

 اإلنسان؛ حبقوق املتعلق 
 معاهدات يف عليها املنصــــــــوص والربامج االلتزامات جلميع احمللي التنفيذ تعزيز مواصــــــــل  )ج( 

 وحتقيق القانون ســـــــــــيادة واحرتام املدقع، الفق  على بالقضـــــــــــاء يتعلق ما يف ســـــــــــيما وال اإلنســـــــــــان، حقوق
 دوليا؛ عليها املتفق اإليا ي  األهداف
 واألطفال والنساء املهاج ون  يهم مبن الضعيف ، الفئات باسم الصوت إطالق مواصل  )د( 
 اإلنســـان حقوق إىل املســـتندة املقاربات ودعم الســـن، وكبار اإلعاق  ذوو واألشـــخاص األصـــلي  والشـــعوب

 وعملي ؛ وإجيابي  شامل  بط يق  الدول هذه قلق أوجه تتناول اليت
 تغر مثل اإلنســـــان، حقوق على تؤث  اليت والناشـــــئ  احلالي  التحديات مواجه  مواصـــــل  )ه( 

 البش  ؛ واحل اك واإلرهاب بالبش  واالجتار املنا 
 اإلنســــــــان، حقوق معاهدات مبوج  املنشــــــــأة اهليئات مع النشــــــــط  املشــــــــارك  مواصــــــــل  )و( 

 اإلنسان؛ حقوق جملس آليات من وغرها اخلاص  واإلج اءات
 االعرتاف مع الشـــــــــامل، الدور  االســـــــــتع اض إىل العاملي لالنضـــــــــمام الدعوة مواصـــــــــل  )ز( 

 الدويل؛ والتعاون البناء احلوار خالل من األرض على حقيقي  تغيرات إحداث على بقدراته
 حاليا اضـــــــطالعها يف اإلنســـــــان، حقوق جملس كفاءة  تعزيز إىل ال امي  اجلهود مواصـــــــل  ) ( 

 للفلبني الدا م املمثل عمل ويف اإلنســـــــــــان، حقوق جملس مكت  ر يس نواب أحد بوصـــــــــــفها قياد  بدور
 املقدم  املســـــامهات تؤد  أن يؤمل املشـــــارك نْي. امليســـــِّ  ْين من واحدا بصـــــفته جنيف يف املتحدة األمم لد 
 أعضا ه إىل اخلدمات كامل  تقدمي على قادر واستجاب    تبسيطا أكث  جملس إىل الصدد هذا يف الفلبني من

 للجميع؛ اإلنسان حقوق تعزيز يف املتمثل النبيل اهلدف وحتقيق
 اإلنسان؛ حلقوق الوطني  املؤسسات به تضطلع الذ  اهلام العمل دعم مواصل  ) ( 
 املـــدين اجملتمع منظمـــات مع اجملـــديني والتعـــاون التعـــامـــل تعزيز يف االخن ا  مواصـــــــــــــــلـــ  ) ( 
 والدويل؛ الوطين الصعيدين على اإلنسان، حقوق قضايا بشأن األخ   املعني  واجلهات

 املنا ، بتغر املتعلق  تلك مثل اإلنســـان، حبقوق املتعلق  الدولي  املبادرات تعزيز مواصـــل  )ك( 
 حقوق ومحاي  اإلنســــــــــــــان، حقوق جمال يف والتدري  والتثقيف باألشــــــــــــــخاص، االجتار ومكا ح  واهلج ة،

 والعمل التنمي ، يف احلق وإحقاق ضــــــعف، يشــــــوهبا اليت األخ   والســــــياقات والالجئني اهلج ة، يف الطفل
 الصدد؛ هذا يف إليها الدعم وتقدمي اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضي  مع وثيق بشكل

 ال امي  اجلهود ودعم اإلنســــــان، حلقوق اإلقليمي  اآلليات يف الفعال  مشــــــاركتها مواصــــــل )ل( 
 آسيان. منطق  يف ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز إىل
 


