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  رد حكومـة الفلبني على التوصيـات اليت قدمتها وفود
  يقخمتلف البلدان أثناء احلوار التفـاعلي الذي أجراه الفر

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١العامل يف 
 من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بشأن الفلبني، تقدم حكومة الفلبني              ٥٩وفقاً للفقرة     -١

ض الردود التالية على خمتلف التوصيات اليت قدمتها الوفود أثناء احلوار التفاعلي الذي أجراه الفريق العامل املعين باالستعرا                
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١١الدوري الشامل يف 

 من تقريـر الفريـق العامـل املعـين          ٥٨وحتظى التوصيات التالية اليت قدمتها وفود البلدان ووردت يف الفقرة             -٢
  : باالستعراض الدوري الشامل بتأييد حكومة الفلبني

ضد املرأة وبناء بيئة داعمة للمرأة      مواصلة تطوير هنج يراعي التمايز بني اجلنسني للتصدي لقضايا العنف             )أ(  
والطفل داخل النظام القضائي؛ وينبغي أن تراعي هذه البيئة االحتياجات اخلاصة إلعادة التأهيل ورعاية النساء واألطفـال                 

  ؛)نيوزيلندا(من الفئات الضعيفة ويف مناطق الرتاع بعد انتهاء املنازعات 

اإلنسان وعلى النهوض مبسؤوليتهم عن محاية حقـوق        ضمان تدريب أفراد قوات األمن على حقوق          )ب(  
  ؛)كندا(اإلنسان واملدافعني عن هذه احلقوق 

سلوفينيا واملكسيك واململكة   (التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب           )ج(  
  ؛)املتحدة وهولندا

  ؛)فينياسلو(تقدمي تقارير منتظمة إىل جلنة مناهضة التعذيب   )د(  

  ؛)الكرسي الرسويل(االستئصال الكلي للتعذيب وأعمال القتل خارج القضاء   )ه(  

 جهودها إلجراء التحقيقات واملالحقات القضائية يف قضايا القتل خـارج القـضاء ومعاقبـة               تكثيف  )و(  
  ؛)سويسرا(املسؤولني عنها 

 تاماً بالتوصيات الصادرة عـن جلنـة        سد الثغرات التشريعية يف ميدان حقوق الطفل لكي تتقيد تقيداً           )ز(  
  ؛)إيطاليا (٢٠٠٥حقوق الطفل يف عام 

 مشاركة بلدان أخرى يف خربهتا فيما خيص إمكانية االحتكام إىل القضاء بشأن احلقـوق االقتـصادية            )ح(  
  ؛)السودان(واالجتماعية 

بأهنا قد أشركت اجملتمـع املـدين يف        إشراك اجملتمع املدين إشراكاً كامالً يف متابعة االستعراض، علماً            )ط(  
  ؛)اململكة املتحدة(العملية التحضريية إلعداد التقرير الوطين 

مواصلة سياستها الناجحة يف مكافحة االجتار بالبشر على الصعيد الوطين والقيام بدور رائد على الصعيد   )ي(  
  ؛)بيالروس(الدويل بشأن هذه املسألة 
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 ).نيجرييا( تلبية احلاجات األساسية للفقراء والفئات الضعيفة األخرى تسريع اجلهود الرامية إىل  )ك(  

 من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض       ٥٨أما التوصيات التالية اليت قدمتها وفود البلدان ووردت يف الفقرة             -٣
  : وستكون موضوع دراسة أخرىالدوري الشامل فقد أحاطت حكومة الفلبني هبا علماً

   على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري                 وقيع والتصديق الت  )أ(  
  ؛)سلوفينيا واملكسيك(

   األجّنة يف األرحام، بغض النظر عـن الـضغوط املفرطـة الـيت متارسـها مجاعـات بعينـها         محاية  )ب(  
  ؛)الكرسي الرسويل(

توصيات هيئات املعاهـدات واإلجـراءات      لإلنسان   خطة العمل الوطنية الثانية املتعلقة حبقوق ا       مراعاة  )ج(  
  ؛)املكسيك(اخلاصة 

الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القـضاء          التشريعات واألعراف واملمارسات   مواصلة مواءمة   )د(  
  ).املكسيك(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،        من تقر  ٥٨ الواردة يف الفقرة     ٨وفيما يتعلق بالتوصية رقم       -٤
 بااللتزامات الطوعية اليت أعلنت عنها الفلبني لدى اختتـام احلـوار            ترى حكومة الفلبني أن هذه التوصية مشمولة سلفاً       

 مـن تقريـر     ٦٠ واليت وردت يف الفقرة      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١التفاعلي لالستعراض الدوري الشامل الذي جرى يف        
  .الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ، الـواردة يف  ١٥ و١١، والتوصـيتان رقـم   ٦، وتوصية هولندا الواردة ضمن التوصية رقم ٣أما التوصية رقم     -٥
  . من تقرير الفريق العامل، فال حتظى بتأييد حكومة الفلبني٥٨الفقرة 

- - - - -  

  

  




