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    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
مــا  18النظــر ا التقــااملر املقدمــة مــا الــدمبل األاــرا     ــ  املــا ة    

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

ــدمبل      ــاما للـ ــابع مباللـ ــدمباملال الاـ ــرال الـ ــد  ما ا    التقرملـ ــرا تقـ ــرا  املقـ األاـ
 2010 عام
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 مقّدمة  

 إعدا  التقرملر  

مّر التقرملر اجلامع لتقرملري الفلبني الدمباملني الاابع مباللاما بشأل تنفيذ اتفاقية القضـاء   - 1
ــا     ــيا ة تشـ ــة  ـ ــرأة بعمليـ ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى مجيـ ــا   علـ ــمل املعل مـ اكية. مبُ ّمعـ

ــذها لالتفاقيــة  مبأضــيفمل إلي ــا معل مــا           مباملاــتجدا  مــا ال كــاال  ا ك ميــة عــا تنفي
 ماتمدة ما  ااسا  ذا   لة  مبإحصائيا  عا حالة املرأة مبالر ل ا البلد.

 

 أهم التط اا  منذ تقدمي التقرملر اجلامع للتقرملرملا الدمباملني اخلامس مبالاا س  

ة الطــر    جــر  تلقي ــا التعليقــا  اخلتاميــة عــا التقرملــرملا اخلــامس        قامــمل الدمبلــ  - 2
  بتعميم تلك املعل مـا  علـى لتلـجمل اعم عـا   مببتنظـيم حلقـا        2006مبالاا س ا عام 

عمل مع ال كاال  ا ك مية بـدعم مـا هي ـة األمـم املتحـدة للمـرأة  مبمشـرمبة اللجنـة املعنيـة          
ب شرقي آسيا  مببرنـام  األمـم املتحـدة املشـترع املعـ       بالقضاء على التمييز ضد املرأة ا  ن 

باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة  مبقـد ُ ّاب كـل مـا املشـرىني علـى هـذه        
 األنشطة مبمملل  اجل ا  املعنية على تياري تنفيذ االتفاقية مبا دها.  

مبلـة الطـر  مباشـرة ا    مبحر ا على ال ىـاء بالتزامااـا    ـ  االتفاقيـة  شـرعمل الد      - 3
الــذي سيصــبص الصــيطة ال انيــة التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال   ‘‘ ميلــاا املــرأة’’اعتمــا  

مبهـ  نتيجـة   ـ   تعامبنيـة كليفـة بذلتـ ا        2009التمييز ضد املرأة. مبُسا ذلك امليلاا ا عام 
 رى.ا ك مة مبمنظما  اعتمع املدين مباألمبساط األكا  ية مباجل ا  املعنية األخ

مبقد أّثر  التطيريا  اليت ش داا الااحة الاياسية احمللية ا الدعم املقـدم إ  القـ انني    - 4
مبالاياسا  اجلناانية ذا  الصلة. مبباإلضاىة إ  ميلاا املرأة  اعُتمد قـان ل ال الدملـة املاـةمبلة    

 م مــا بعــد ذاذبــا  حــا ة ا الكــ نطرس الفلبــي   مببــالر   2012مبالصــحة اإلبابيــة ا عــام 
املقامبمة اليت أبداا بعض قطاعا  اعتمع. مببعد ت قيع ائـيس الفلـبني علـى القـان ل  اعـا ىيـ        
معااض ه أمام احملكمة العليا ا حمامبلة للحص ل على أمر بإعا ة ال ضع إ  مـا كـال عليـ   ممـا     

ــمل ا      ــة أعلن ــان ل. مبلكــا احملكم ــذ الق ــر تنفي ــان ل  2014نياــال/أبرملل  8أّخ ــيس’’أل الق  ل
 باستلناء البعض ما أحكام .‘‘ لالفا للدست ا

ــان ل امل ســع لتشــجيع        - 5 ــُ بالصــحة  هــ  الق ــان ل آخــر متعل ــّا ق مبا مبقــمل ســابُ  ُس
الذي ملقدم ح اىز إ  املةساـا  الصـحية العامـة مباخلا ـة الـيت       2009الرضاعة الطبيعية لعام 

 طبيعية.ذمع بني األم مباضيع ا ا  رىة مباحدة مبتشّجع على الرضاعة ال
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مبش د  الفتـرة املشـم لة اـذا التقرملـر اجلـامع أملضـا سـا قـ انني حمليـة أخـرى تتنـامبل             - 6
ش ا ل  ناانية أخرى  ملل القان ل امل سع ملكاىحة تفشـي االذـاا باألشـ،اا  الـذي عـز       

ــان ل مكاىحــة الصــ ا مبالفيــدمل ها   20033قــان ل مكاىحــة االذــاا باألشــ،اا لعــام      مبق
تشـرملا اللـاين/ن ىم     24  ُسـّا القـان ل الـذي ملعلـا     2013. مبا عـام  2009اإلباحية  لعام 

باتـاس  ’’مل م الـ عي القـ مي للقضـاء علـى العنـجمل ضـد املـرأة. مبا نفـس الفتـرة   ـدا قـان ل            
مبه  قـان ل دـد  سياسـا  ةاملـة العمـال امل لـيني  مبمعظم ـم ناـاء  مبدمـي          ‘‘ كاسامباهاي

مــا قــان ل العمــل ا ‘‘ حظــر العمــل الليلــي’’ام ظــرمب  عملــ م.  مبقبــل ذلــك  أكبطلــمل أحكــ
الذي ملامص للمرأة بالعمـل لـيال مببالقيـام   ـام     ‘‘ قان ل الاماح بالعمل الليلي’’الفلبني  باا 
 العمل الليلي.

مبهناع مشااملع ق انني هامة أخرى ستةثر على حقـ ا املـرأة  معرمبضـة علـى اتي ـا        - 7
 التشرملعية للدمبلة الطر .

( إ  حتقيـُ تنميـة اقتصـا ملة شــاملة     2016-2010 مـة أكينـ  ا اليــة    مبتاـعى حك  - 8
مبما بني مـا التزمـمل بـ  هـ  الاـعي إ  إتاحـة ىـرا متكاى ـة أمـام اجلناـني ا مجيـع  ـاال              

-2011الاياسا  مبال ام  العامة. مببناء على ذلك  أ ا مل اخلطة اإلمنائيـة الفلبينيـة للفتـرة    
ف ا سياسـة شـاملة جلميـع القطاعـا   إ   ا ـة أل مجيـع       املاامباة بـني اجلناـني ب  ـ    2016

ىص ل تلك اخلطـة  باسـتلناء ىصـل مباحـد منـ ا  تتضـما أحكامـا حمـد ة تـذا الطـر . مب لـل            
مبثيقة مصـاحبة   2016-2013خطة  كني املرأة مبالن    اا مباملاامباة بني اجلناني  للفترة 

ا  ــال تنفيــذ ميلــاا املــرأة  مبقــد  ــيطمل  لل،طــة اإلمنائيــة للفلــبني مب لــيال لل كــاال  العاملــة  
 مبجيري تنفيذها مبانيا مبحمليا ما خالل عملية الت،طيط اإلمنائي مباجلنااين.

مبت ا ل الدمبلة الطر  ما خالل اللجنة الفلبينية املعنية باملرأة أنشطة الدع ة مبالر د  - 9
ي تقــدم أملضــا املاــاعدة  للنــ    بالعمليــا  ال انيــة مباحملليــة الراميــة إ  تنفيــذ االتفاقيــة. مبهــ  

التقنية على الصعيدملا ال ا  مباحمللي بشأل تعميم مراعاة املنظ ا اجلناـاين مبتر ـد الـ ام  ا    
مبتط ملرهـــا مبتعزملـــز ا ـــدها    هـــذا اعـــال مـــا خـــالل عمليـــة سطـــيط الـــ ام  اجلناـــانية       

 ن ا.ع مباإلبالغ

مليـة للماـامباة بـني    مبقد حققمل الدمبلة الطر  نتائ   يدة على مات ى املةشرا  العا - 10
اجلناني. ىقد احتلمل املرتبة اخلاماة ا قائمة املةشـر العـاملي للفجـ ة بـني اجلناـني  ا احملفـل       

ــام   ــاملي لع ــني   2013االقتصــا ي الع ــة عشــرة مــا ب ــة اللاني ــدا ا قائمــة مةشــر   86  مباملرتب بل
يـدال االقتصـا ي  ا   املةساا  اال تماعية مباملاـائل اجلناـانية ملنظمـة التعـامبل مبالتنميـة ا امل     

ــام  األمــم املتحــدة    186. مبمــا   ــة أخــرى  مبمــا بــني   2012عــام  بلــدا هلــ ا تقرملــر برن
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ا مةشـر التنميـة    114  كـال ترتيـ  الدمبلـة الطـر      2013اإلمنائي عا التنمية البشرملة لعام 
ا مةشــر عــدم املاــامباة بــني اجلناــني  الــذي ملقــيس حالــة الصــحة االبابيــة    77البشــرملة  مب 

 التمكني  مباملشااكة ا العمل.مب

مبقد أ ـي  التقـدم احملـر  ا  ـال التنميـة البشـرملة بالاـلة مـا النكاـا  ا لتلـجمل            - 11
  ا  البلد خالل الان ا  املاضية. ىقد ضربمل البلد األعا ري املدااملة كيتاانا  أمبنـدمبي(   

الـزال ل الق ملـة ا    مبمباشي  سندمبنغ(  مبب اا  بـابل (  مبهاملـال  مل النـدا(  مب ريهـا  مبأحـدثمل     
ب ه ل مبىيزاملاس الطربية خاائر ىا حـة ا األامباح مباملمتلكـا  مبأضـر  باـبل املعيشـة. مبا      

  أ ُ اإلعصاا املدااي هاملال  مل الندا( مبحده أضرااا بـأكلر مـا   2013تشرملا اللاين/ن ىم  
ا ملي ل ش،ص  مب ّمر منااُ شاسعة ا لـ  مبل مبىيزاملـاس. مبحـدل ذلـك مبالبلـد   ملكـ       14

. 2013قد تعاىف بعد ما اآلثـاا املـدمرة الـيت خّلف ـا  لـزال ب هـ ل ا تشـرملا األمبل/أكتـ بر         
ــيت  قــمل         ــبني للتصــدي ل ضــراا ال ــ اا  املتاحــة للفل ــى امل ــ  ا عل ــك األحــدال قي ــمل تل مبمّلل
باعتمعا  احمللية مببابل عيش األسـر  مبأضـر  باجل انـ  االقتصـا ملة ا حيـاة املـرأة الفلبينيـة        

 ا مبأمن ا مباستقرااها.مببصحت 
 

التطــ اا  الرئياــية الــيت حــدثمل ا الاياســا  مبالــ ام  اســتجابة للتعليقــا  اخلتاميــة     
ــى       ــرأة علـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــاء علـ ــة بالقضـ ــة املعنيـ ــدمباملني    للجنـ ــبني الـ ــري الفلـ تقرملـ

 مبالاا س اخلامس
 

 حالة االتفاقية ا النظام القان ين ال ا   

ترمجة التفاقية القضـاء   2009آب/أ اطس  14الذي مُبّقع علي  ا مُلعت  ميلاا املرأة  - 12
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ا النظام القان ين ال ا . مبهـ  ملعـّر  التمييـز ضـد املـرأة      

ما االتفاقية مبدد  أىعاال  ييزملة حبكم القان ل أمب الاياسـا  أمب املمااسـا   ـا     1مبىقا للما ة 
 د  األسباب.ا ذلك التمييز املتع

مبملتضما ميلاا املرأة لتلجمل أحكـام اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد           - 13
املرأة مبمُللزم اجل ا  املعنية بتنفيذ تلك األحكام   ا ا ذلك جلنـة حقـ ا اإلناـال ا الفلـبني      

آليـا    ب  ف ا اجل ة املاةمبلة عا التحقيـُ ا انتـ اكا  القـان ل. مبملـنص امليلـاا أملضـا علـى       
تنفيذه مبعلى العق با  ا حالة على عدم االمتلال ل   مبملعز   مبا اللجنة الفلبينية املعنية بـاملرأة  

 ب  ف ا ال كالة املشرىة على ا د تنفيذه.

مبملتضما  ست ا الدمبلة الطر  ما ملنص على أل املبـا   املقب لـة عم مـا مـا القـ انني       - 14
لدمبلـة  تشــكل  ـزءا مــا قــان ل البلـد. مبىيمــا ملتعلــُ    مباملعاهـدا  الدمبليــة الـيت انضــممل إلي ــا ا  
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با اال  اليت تتنا ة ىي ـا القـ انني احملليـة مـع االلتزامـا  التعاهدملـة  مـا قبيـل مـا تـنص عليـ             
اتفاقيـة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  أشــاا  احملكمــة العليــا للفلــبني إ  أنــ   

ا بشــكل ملاــمص بتنفيــذ كــل منــ ا  ألنــ  ملفتــر  أل  ملنبطــي أمبال بــذل اجل ــ   للم اءمــة بينــ ’’
الق انني احمللية ُسّنمل بشكل ملراعي املبا   املقب لة عم ما مـا القـان ل الـدمبا  احترامـا  كـم      

ن ل احمللــي مبا كــم التعاهــدي  اإل ااج. أمــا ا ا ــاال  الــيت ال  كــا ىي ــا الت ىيــُ بــني القــا 
ضـائي ملقضـي بعل ملـة ا كـم احمللـي ا احملـاكم البلدملـة        بد ما اختياا أحدمها  ىإل الفق  الق مبال

ألل تلك احملاكم هـي هي ـا  القـان ل احمللـي  مبعلي ـا اخلضـ ة لـ  ا مجيـع ا ـاال . مبإ ااج          
القان ل الدمبا ا قان ل البلد ال ملع   راحة أمب ضمنا أل للقان ل الدمبا عل ملـة علـى القـان ل    

ملنص مبـدأ اإل ااج  علـى النحـ  املطبـُ ا معظـم البلـدال        ال ا  أمب احمللي ا اعال احمللي.  مب
على إعطاء ق اعد القان ل الدمبا نفس قيمة الق انني ال انيـة  بـدمبل أل تكـ ل لتلـك الق اعـد      

الـنص الالحـُ ملقيـد الـنص     ’’عل ملة على تلك الق انني ال انية. مببناء علـى ذلـك  ملنطبـُ مبـدأ     
لـدمبا أل تلطـي قان نـا حمليـا  أمب العكـس. مبا حالـة         مبملك ل بإمكال قاعدة القان ل ا‘‘الاابُ

التاامبي بني قاعدة تعاهدملة مبقان ل  تك ل العل ملة للمعاهدة اجلدملدة على قان ل سـابُ  كمـا   
 تك ل للقان ل اجلدملد عل ملة على معاهدة سابقة.

ــة       - 15 ــر م اتفاقي ــرأة ملت ــاا امل ــُ مب ااة العــدل  أل ميل ــة الطــر   عــا ارمل ــا   الدمبل مبأى
اء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة إ  تشـرملعا  مبانيـة مبملعطي ـا قـ ة القـان ل احمللـي        القض

مبتأثريه  مبلكا ذلك ال ملعطي لالتفاقية عل ملة علـى التشـرملعا  ال انيـة. بـل جيعلـ ا علـى قـدم        
 املاامباة مع التشرملعا  احمللية.

 
 تشرملعا  اعتما  مشااملع الق انني املعلقة مباالستعرا  املن جي جلميع ال  

ت ا ل الدمبلة الطر      ها الرامية إ  القضـاء علـى األحكـام التمييزملـة املتبقيـة ا       - 16
الق انني  مباسـتحدال قـ انني  دملـدة تعـاق القضـاملا الناشـ ة. مبملقـ م كـل مـا  لـس الشـي              
 مب لس الن اب ا الفلبني باستعرا  القـ انني القائمـة الـيت تتضـما أحكامـا تعتـ   ييزملـة ضـد        
املرأة. مبىيما ملتعلُ بقـان ل األسـرة  قكـدممل مشـااملع قـ انني لتعـدملل األحكـام املتعلقـة بـالزمباج          
مبالعالقا  األسرملة  ما قبيل األحكام اليت تعطـي األىضـلية للـزمبج علـى الزمب ـة ا اخلالىـا        

ــ ملا؛  علـــى إ ااة املمتلكـــا  أمب املكاســـ  املشـــتركة بـــني الـــزمب   ــة ســـلطة األبـ  ني؛ أمب ممااسـ
 ة ال  املة القان نية على ممتلكا  الطفل القا ر ا القان ل العام.ممااس أمب

مببامللل  مبىيما ملتعلُ بقان ل العق با  املنّقص  قكـدممل مشـااملع قـ انني ترمـي إ  إ الـة       - 17
التمييز بني  رائم الزنا مباملعاشرة بدمبل  مباج  بطية تصنيف ا  رائم خيانـة  ناـية ُتجـّرم علـى     

ــدم  املاــامباة مبمُلعاقــ   ــيري ا       ق ــي إ  إ خــال تط ــان ل ملرم ــدم مشــرمبة ق ــا بالاــجا. مبقك   علي 
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( كـل مـا   1ما قان ل العق با  املنقص بتح ملل املاةمبلية اجلنائية ما البطاملـا إ :    202 املا ة
د أمب نقـل أمب نظـم احـال  سـياحية     حّر  أمب شـّجع أمب اسـتداج أمب أا ـم أمب اختطـجمل أمب  نّـ     

ائط إعالنية لطـر  اسـتطالل شـ،ص آخـر ا البطـاء       است،دم تكن ل  يا املعل ما  أمب مبس أمب
أمب اسـتمد احبـا أمب منفعــة مـا اشـتراء أمب نقــل أمب إملـ اء أمب اسـتطالل أي شــ،ص  ـااس البطــاء؛        

( كــل مــا اســت،دم أش،ا ــا  ااســ ل البطــاء إلشــباة متعتــ  الش،صــية. مبملتضــما تعــدملل  2 
التعرملـجمل األساسـي جلر ـة    إ   ”عـدم امل اىقـة  “مقترح على قان ل مكاىحة اال تصـاب إضـاىة   

اال تصاب؛ مبإلطاء حكـم العفـ  ا حالـة اال تصـاب الزمب ـي؛ مبالرىـع مـا الاـا القان نيـة ا          
 سنة. 16إ   12 ر ة اال تصاب ما 

مبا   د م ا   ُتجري الدمبلة الطر   ما خالل جلنة القان ل اجلنائي التابعـة لـ  ااة    - 18
اللاين ما مشـرمبة القـان ل اجلنـائي للفلـبني  ليحـل       العدل   لاا  استماة علنية بشأل اعلد

حمل قان ل العق با  املنّقص. مبا إااا هذا اعلد اللاين  تتصل مجيع األحكـام ذا  الصـلة الـيت    
 جيري ا دها عا كل  بإهناء ذرمي البطاملا.

 
 جدول األعمال التشريعي ألولويات املرأة  

الفلبينية املعنية باملرأة مببطر  تنظيم أنشـطت ا   مبقاممل الدمبلة الطر   ما خالل اللجنة – 19
ا مجيع الان ا  التشرملعية  بصيا ة  دمبل األعمال التشرملعي ألمبل ملـا  املـرأة  علـى أسـاس     
ميلاا املرأة  مباخلطة الفلبينية للتنمية املراعية لالعتبااا  اجلناانية. مبأخـذ  أملضـا ا اعتبااهـا    

ملصف ىة أ نـاه التقـدم احملـر  خـالل ثـالل سـن ا  تشـرملعية        املالحظا  اخلتامية للجنة. مبتبّيا ا
ا الاعي إ  سا أمب إلطاء التمييـز ضـد املـرأة  ا إاـاا  ـدمبل األعمـال التشـرملعي ألمبل ملـا          

 .2016-2013؛ 2013-2010؛ 2010-2007املرأة. 
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2007-2010 2010-2013 2013-2016  

 حالة املبادرات التشريعية )الكونغرس السادس عشر( )الكونغرس اخلامس عشر( بع عشر()الكونغرس الرا

تعـــدملال  علـــى قـــان ل العق بـــا       
 املنقص:

   

مشرمبة قـان ل مكاىحـة البطـاء:     ♦
ــة  202تعـــدملل علـــى املـــا ة   املتعلقـ

 بالتشر  مبالبطاء  

أكبقــي ا  ــدمبل األعمــال  ♦
ــرأة    ــا  املـ ــرملعي ألمبل ملـ التشـ

ــن   ــا مل ــى م ــى  ذــرمي  عل ص عل
القـــــــــ ا ملا  مبامليّاـــــــــرملا  
مبالزبـــائا  بـــدال مـــا الناـــاء 

 املمااسا  للبطاء(

أكبقــي علي ــا ا  ـــدمبل    ♦
ــرملعي  األعمــــــــــال التشــــــــ

 ألمبل ملا  املرأة  

ــا ة  1  ــمل املـ  202( أكلطيـ
املتعلقــــــة بالبطاملــــــا مــــــا 
املشرمبة النـ ائي للقـان ل   
اجلنـــائي اجلدملــــد  اعلــــد  
اللاين ما القـان ل اجلنـائي   

  مبالصـيطة الن ائيـة   للفلبني
ــ   ــرملا  19حــــــــ تشــــــــ

( إ  2013اللاين/ن ىم  
ــُ   ــم املتعلــ ــ  ا كــ  انــ

ــا ة  ــااة  341باملـــ أمب ذـــ
 الرقيُ األبيض.

مشــااملع القــ انني املتعلقــة  كاىحــة  
ــا ا  لاــــي   البطــــاء قكــــدممل أملضــ

 ,SBN 1655, 445الكـــ نطرس  

    (.  HB 406مب  1608

مشرمبة قـان ل اخليانـة اجلناـية:     ♦
مب  333  علــــى املــــا تني تعــــدملال
ــرة    334 ــا مباملعاشــــ ــأل الزنــــ بشــــ
  مباج بدمبل

 ــــدمبل  أكبقــــي علي ــــا ا ♦
األعمـــــــــــال التشـــــــــــرملعي   

 املرأة   ألمبل ملا 

أكبقــي علي ــا ا  ـــدمبل    ♦
ــرملعي  األعمــــــــــال التشــــــــ
ألمبل ملا  املـرأة كمشـرمبة   
ــة    ــأل اخليانــــ ــان ل بشــــ قــــ

 الزمب ية

ــال 2  ( أك  ـــــــمل املا تـــــ
ــأل  334مب  333 بشـــــــــ

ــدمبل  ــرة بــ ــا مباملعاشــ  الزنــ
 مباج ا املشرمبة الن ائي 
للقـــان ل اجلنـــائي اجلدملـــد 
 اعلـد اللــاين مـا القــان ل   
اجلنـــــــائي الفلبـــــــي   ا  

ــة حــ     19 ــيطت  الن ائي
ــاين/ن ىم    ــرملا اللــــ تشــــ

( ا قاــم مقتــرح 2013
 .”اخليانة اجلناية“عا 

قكـــدممل مشـــااملع قـــ انني لتعـــدملل    
ــا   334مب  333 ــأل الزنــــــــ بشــــــــ

مباملعاشـــرة بـــدمبل  مباج إ   لـــس 
 SBNالشـــي   مب لـــس النـــ اب  

    (.  1648مب  1534مب  1771

ــدمبل    ــاىية ا  ـــ ــ   إضـــ بنـــ
أعمـــال الكـــ نطرس اخلـــامس 

 عشر:  

  

مــا قـــان ل   351تعــدملل املــا ة    ♦
 الزمباج املبكر

أكبقــــي علي ــــا ا  ــــدمبل  ♦
األعمال التشرملعي ألمبل ملـا   

 املرأة  
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    إضاىة إ :  

ــا ة    ♦ ــى املـ ــدملل علـ ــا  247تعـ مـ
تعلُ بال ىاة أمب اإل ابا  القان ل امل

 البدنية ا ظرمب  استلنائية  

ــال   ــطبمل املا تــــــ  351ُشــــــ
ما مشرمبة القـان ل   247 مب

النـــــ ائي للقـــــان ل اجلنـــــائي 
اجلدملـــد  اعلـــد اللـــاين مـــا    
ــي   ا   ــائي الفلب ــان ل اجلن الق

ــ     ــة حــ ــيطت  الن ائيــ  19 ــ
تشــــــــــرملا اللــــــــــاين/ن ىم  

2013.) 

  

تقدمي مشااملع نص ا تعـدل املـا ة   
ما قـان ل الـزمباج املبكـر إ      351

ــس الشـــي   مب لـــس النـــ اب      لـ
 SBN 1647 مب  HB 1460 , 

ــا ة  3346 ــى املــ ــا  247(؛ مبعلــ مــ
مـــا القـــان ل املتعلـــُ   247املـــا ة 

ــة ا   ــابا  البدنيــ ــاة أمب اإل ــ بال ىــ
    (.HB 1451ظرمب  استلنائية  

حقــــ ا العمــــال امل لــــيني  أمب     ♦
 مشرمبة قان ل كاسامباهاي

ــد  ♦ ــام اعُتمـــ  2013ا عـــ
    RA 10361ب  ف  القان ل 

ــام  ♦ مشرمبة قان ل الصحة اإلبابية ♦   2012اعُتمـــــد ا عـــ
ــان ل    RA 10354ب  ــف  الق

مبلكا احملكمة العليا أ دا  
أمـــرا بإعـــا ة ال ضـــع إ  مـــا 

 كال علي   

  

ــل    ♦ ــان ل التمليـــــ ــرمبة قـــــ مشـــــ
 احمللي القطاعي

ــ  ا  ♦ ــي عليــ  ــــدمبل  أكبقــ
األعمـــــــــــال التشـــــــــــرملعي   

 املرأة   ل ملا ألمب

  ملـــــــــداج ا مناقشـــــــــة 
 الك نطرس الاا س عشر

 

اعُتمــد مشــرمبة ميلــاا املــرأة ا   ♦
 RAب  ــف  القــان ل  2009عــام 

9710 

ــام   ــر  ا عــــــ  2010اكقــــــ
الق اعــد مباألنظمــة التنفيذملــة   

   RA 9710للقان ل 

ــدملل مبإلطــاء أحكــام ا    ♦  تع
الــيت القــان ل األســرة اجلدملــد  

ــراا الــزمبج    ــة لق ــي أمبل مل  تعط
األب ا حالــــــــة عــــــــدم  أمب

 االتفاا مبماائل أخرى

أكبقــي علي ــا ا  ـــدمبل    ♦
ــرملعي  األعمــــــــــال التشــــــــ

 ألمبل ملا  املرأة  

 

    إضاىة إ :  

ــذاء اجلاــدي    ♦ ــاا تكــراا اإلمل اعتب
 سببا لالنفصال القان ين

تقــدمي ثالثــة مشــااملع قــ انني  
مب لـــس إ   لـــس الشـــي   

 14النـــ اب لتعـــدملل املـــ ا    
ان ل مـــا قـــ 225مب  211 مب

؛ 1260 مب SBN 2072األســرة  
   (1652 مب HB 85مب 

  

مبقكدم مشـرمبة قـان ل بشـأل اعتبـاا     
ــال     ــببا لالنفصـ ــال سـ ــراا اإل مـ تكـ

    القان ين  
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ــان ل    ♦  ــى قــــ ــدملل علــــ تعــــ
ــاب   ــة اال تصــــــــ مكاىحــــــــ

( الــذي ملضــع عــدم   1997 
امل اىقــــــة حمـــــــ ا تعرملـــــــجمل  
اال تصاب  مبمللطـي ماـةمبلية   
املطتص  اجلنائية م   فـر   

ــ   ــك  مبأحكــام   الضــحية ل ذل
 أخرى

أكبقــي علي ــا ا  ـــدمبل    ♦
ــرملعي  األعمــــــــــال التشــــــــ
ــمل   ــرأة مبُاىعـ ــا  املـ ألمبل ملـ
ــة   ــة ا  ر ـ ــا القان نيـ الاـ

ــا   ــاب مـــ إ   12اال تصـــ
 سنة.   16

قكــــدممل أابعــــة مشــــااملع 
ق انني تعدمللية على قان ل 
مكاىحـة اال تصـاب لعــام   

إ   لس النـ اب   1997
 HB 812  2042مب  
( 3638  مب 2300 مب

ــس  ــي     مب لـ  SBالشـ

  1879  مب 1978
  1257  مب 1534 مب
 (607 مب

 RAتعـدملل علـى القـان ل     ♦ 

ــة  7877 أمب قــــــان ل مكاىحــــ
ــام   التحــــــري اجلناــــــي لعــــ

ــري   1995 ــمل حتــــــ ليشــــــ
 األقرال

ــدمبل    ♦ ــ  ا  ـ ــي عليـ أكبقـ
ــرملعي  األعمــــــــــال التشــــــــ

 ألمبل ملا  املرأة  

ــة مشـــااملع    ــدممل  اـ قكـ
ــان ل   ــى قــ تعــــدملال  علــ
ــة التحـــــــــري   مكاىحـــــــ

  SBN1436اجلناــــــــــي: 
  527  مب 1076 مب
 HB 813 مب

ميلاا العمال ا االقتصـا    ♦ 
  ري الرمسي

ــدمبل    ♦ ــ  ا  ـ ــي عليـ أكبقـ
ــرملعي  األعمــــــــــال التشــــــــ

 ألمبل ملا  املرأة  

قكــــدممل ســــتة مشـــــااملع   
قــ انني ا  لــس الشــي   

 SBNمب لـــس النـــ اب: 

  مب 1153  مب 205
  HB 1110  مب 441
ــ مب 22295 مب   2307ــــ

2400 

ــ ال  ♦  ــان ل األحــ ــز قــ  تعزملــ
الش،صــــــــية اإلســــــــالمي   
ــُ    ــدملال  تتعلــ ــال تعــ بإ خــ
بـــــالزمباج املبكـــــر مبالـــــزمباج 

 املرّت .

  مُلداج باب  عدم تأمليـد  
اجل ــا   ــاحبة املصـــلحة   
مبعـدم اتفاق ـا علـى م قـجمل     
مشترع. مبهنـاع حا ـة إ    
ــُ    م ا ــلة الاــعي إ  ت اى
اآلااء مبالقيام  زملـد الـدع ة   

 لدى اجل ا  املعنية

 

  
 تتعلق باملرأةاعتماد قوانني هامة   

مللما ملتبـّيا مـا املصـف ىة أعـاله  أك ا ـمل ا  ـدمبل األعمـال التشـرملعي ألمبل ملـا             - 20
 املرأة ثالثة ما الق انني اتامة اليت  دا  خالل هذه الفترة:

( مبهــ  الترمجــة ال انيــة التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع   RA 9710ميلــاا املــرأة    أ( 
 أشكال التمييز ضد املرأة؛

( مبه  قان ل دد  الاياسـة ال انيـة بشـأل    RA 10354قان ل الصحة اإلبابية    ب(   
ال الدملــة املاــةمبلة مبالصــحة اإلبابيــة  مبملعطــي املــرأة إمكانيــة ا صــ ل علــى خــدما  الصــحة   

 اإلبابية مباملعل ما  املتعلقة اا  مبملكّلجمل ا ك مة بت،صيص األم ال لذلك الطر ؛  
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( مبهــ  قــان ل دــد  سياســا  ةاملــة RA 10361 قــان ل باتــاس كاســامباهاي   ج(   
ــة        ــة اال تماعي ــاأل  ا األساســية  مبا مامل ــُ ب ــل مــا ملتعل ــ م  مــا قبي ــيني مباعاملت العمــال امل ل
مبساعا  العمل  ا ا ذلك أملام الراحة مب ريها مـا املاـائل ذا  الصـلة. مبقبـل اعتمـا  قـان ل       

تفاقيـة منظمـة العمـل الدمبليـة     علـى ا  20111كاسامباهاي    ّدقمل حك مـة الفلـبني ا عـام    
  الــيت ترمــي إ  ةاملــة مبتعزملــز حقــ ا اإلناــال جلميــع العمــال امل لــيني مــا خــالل 189اقــم 

ضمال شرمبط عمل منصفة  مبظرمب  عمل مبعيش الئقة  مباحترام حيـاام اخلا ـة  مباملاـامباة    
حـة مل ميـة   ا املعاملة  مبالعمل ا ساعا  معتا ة  مبالتعـ ملض عـا العمـل اإلضـاا  مبىتـرا  اا     

مبأســب عية  مبإ ــا ا  ســن ملة مدى عــة األ ــر  مبىقــا للقــ انني ال انيــة مبمــع مراعــاة الاــما     
 اخلا ة للعمل امل ا.

ــة الــيت ال تــر  ا  ــدمبل      - 21 مباعُتمــد  خــالل الكــ نطرس اخلــامس عشــر القــ انني التالي
 األعمال التشرملعي ألمبل ملا  املرأة:

إ  ت ســيع نطــاا خيــااا  العمــال      قــان ل ملاــمص بالعمــل الليلــي. إضــاىة       أ(   
الليليني  ملـنص القـان ل أملضـا علـى إلزاميـة تـ ىري املراىـُ تـم  مبعلـى سـالمة مبةاملـة العـامال              

 ا  امل ما التمييز باب  ا مل؛

ــاا باألشــ،اا        ب(    ــان ل امل ســع ملكاىحــة االذ ــّدل  RA 10364الق (  الــذي ملع
؛ مبقـان ل ملعلـا اخلـامس مبالعشـرملا مـا      2003مبملعز  قان ل مكاىحة االذاا باألش،اا لعـام  

اليـ م الـ ا  للت عيـة بضـرمباة القضـاء علـى العنـجمل         “ش ر تشرملا اللاين/ن ىم  ما كل عام 
 (.  RA 10398  ”ضد النااء مباألافال

ــام       ج(    ــة  لع ــدمل ها  اإلباحي ــان ل مكاىحــة الصــ ا مبالفي ( RA 9995  2009ق
أخـذ  ـ اة   ’’  ىيـدمل  لفعـل  ناـي  أمب    الذي دظر على أي ش،ص أخذ   ا أمب تاـجيال 

مبدظـر  ‘‘. لع اة ش،ص ا ظرمب  ملت قع ىي ا ذلـك الشـ،ص  قـداا معقـ ال مـا اخلص  ـية      
ح  مـع  ’’هذا القان ل استناا  أمب بيع أمب ت  ملع أمب نشر أمب بث تلك الص ا أمب التاجيال   

 ‘.  ‘م اىقة الش،ص املع /األش،اا املعنيني على أخذ تلك الص ا أمب التاجيال 

( الـذي  RA 10028  2009القـان ل امل سـع لتشـجيع الرضـاعة الطبيعيـة لعـام          (   
ملــنص علــى تقــدمي حــ اىز إ  مجيــع املةساــا  الصــحية العامــة مباخلا ــة الــيت ذمــع بــني األم    

 مباضيع ا ا  رىة مباحدة مبتشجع الرضاعة الطبيعية  ما بني أم ا أخرى.

نني التمييزملة  مببعض تلك الصع با  ملعـ    مببالر م ما  ع با  تصحيص بعض الق ا - 22
ا  ا طدام تلـك املاـاعي بـنظم املعتقـدا  مبامل اقـجمل األب ملـة التقليدملـة  تلـابر الدمبلـة الطـر            
علــى     هــا لتحقيــُ هــذه الطاملــة مبتعمــل علــى تعزملــز العمــل التعــامبين   ــا ا ذلــك الت عيــة   
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اـاعدمل م املكّلفـني بدااسـة مشـااملع     باملاائل اجلناانية ا أمبساط املشـّرعني  أمب علـى األقـل م   
الق انني مب يا ت ا مبأملضا  عنـد االقتضـاء  ا أمبسـاط املةساـا  ا ك ميـة املعنيـة مبمنظمـا         

 اعتمع املدين مبأ حاب املصلحة اآلخرملا.
 

 األحكام التمييزملة ا قان ل األح ال الش،صية اإلسالمي    

يـة املتعلقـة بـالزمباج  بشـرط عـدم التمييـز       ملنص ميلاا املرأة على احتـرام القـ انني العرى   - 23
ــى املرســ م الرئاســي اقــم    ضــد املــرأة. مبا الفلــبني  ملــةثر ذلــك بالدا ــة األمب         1038عل

ــا      أمب ــ  ملتضــما أحكام ــان ل األحــ ال الش،صــية اإلســالمي  ألن ــة“ق ــالزمباج   ” ييزمل ــُ ب تتعل
اإلال. ىعلـى سـبيل   املبكر  مببتعد  الزمب ا   مببالطالا  ىضال عا عدم املاـامباة ا حقـ ا   

ما قـان ل األحـ ال الش،صـية اإلسـالمي أنـ  ال جيـ   للماـلم الـزمباج          27امللال  تنص املا ة 
بأكلر ما  مب ة مباحدة إال إذا عامل ا بنفس القدا مـا العـدل مباإلنصـا      ـ  الشـرملعة      

ل ل اإلسالمية  إال ا حاال  استلنائية. مبتّدعي بعض سيدا  اائفة مـ امب أل الر ـال ملتجـاه   
تلك الشرمبط بعد الزمباج. مبجييز قان ل األح ال الش،صية اإلسالمي الطالا  مبلكـا ا حـني   

تعطي للطـرىني نفـس ا قـ ا  ىإنـ  ملاـمص للر ـل ا اائفـة مـ امب          53إ   46أل امل ا  ما 
 بتطليُ  مب ت  بدمبل إبداء سب ؛ مبليس للمرأة نفس ا ُ.

فلبينيـة املعنيـة بـاملرأة  مشـامباة ناقشـمل      مبنظممل الدمبلة الطـر   مـا خـالل اللجنـة ال     - 24
ىي ا مع ناـاء مبا ـال ماـلمني الاـبل الكفيلـة  عاجلـة األحكـام التمييزملـة ا قـان ل األحـ ال           
ــني الناــاء مبالر ــال بشــأل         ــر خــالل املشــامباة اخــتال  اآلااء ب الش،صــية اإلســالمي. مبظ 

اجلميـع. ىالناـاء  علـى     األحكام املذك اة  مما  عـل مـا الصـع  االتفـاا علـى تـدابري ملقبلـ ا       
ســبيل امللــال ال ملعااضــا بالضــرمباة األحكــام املتعلقــة بــالزمباج املبكــر أمب تعــد  الزمب ــا   أمب   
ــة      ــ اا ة ا اتفاقي الطــالا ألهنــا نصــ ا مبا   ا القــرآل. كمــا أهنــا ملعتــ ل أل األحكــام ال

إهنــاء القضـاء علـى مجيــع أشـكال التمييــز ضـد املــرأة  صـ ا تاــامبي ا قـ ا مــع الر ـل ا        
الزمباج أحكاما متعااضة مـع املمااسـة اإلسـالمية. مبا حـني تعتـر  بعـض الناـاء املاـلما          
علــى ممااســة تعــد  الزمب ــا   تــرى أخرملــا  ا تلــك ممااســة ترتيبــا مقبــ ال. ى  ــ    مب ــة  
ــام       ــاء مبملاــمص تــا بالقي ــزمبج دــرا الزمب ــة األمب  مــا بعــض األعب أخــرى تلــت احتيا ــا  ال

امللل  ملرى ا ال مالم ل مب عماء  ملني ل أل ما ملتعلـُ بـالزمباج املبكـر     اةمبليا  أخرى. مبب
مبتعـد  الزمب ـا  مـا أحكـام االتفاقيـة ال ملنطبـُ علـي م. مبتتـر   ناـاء اائفـة مـ امب ا تطـيري             

 األحكام التمييزملة ىيما ملتعلُ باملريال ألهنا قائمة على نص قرآين.

يري العقليــا  بطيــة إ الــة األحكــام  مباقترحــمل املشــامباة تكليــجمل أنشــطة الــدع ة إ  تطــ  - 25
التمييزملة مباستكشا  خيااا  إ ـالحية أخـرى. مباعُتمـد قـان ل مشـااكة اجلناـني ا عمليـة        
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ا أعقـاب مشـامباا     2010التنمية ملنطقة ميندانامب اإلسالمية املتمتعة بـا كم الـذايف ا عـام    
ــاء        ــع الزعم ــة تشــامبا م ــا حلق ــد ة القطاعــا   ُعقــد  خالت ــة متع ــدملنيني املاــلمني   إقليمي ال

ــة  مبش،صــيا  مــا      ــة حملي ــة  مبمنظمــا  ناــائية  مبمبحــدا  حك مي مبمنظمــا   ــري حك مي
األمبساط األكا  ية. مبس   ملك ل قان ل مشااكة اجلناني ا عمليـة التنميـة خطـ ة هامـة ا     
تنقــيص قــان ل األحــ ال الش،صــية اإلســالمي. مبنظــرا لصــع بة إلطــاء األحكــام املتعلقــة بــزمباج    

التشـجيع علـى   “باب  املعااضة الشدملدة لفكرة اإللطاء  ملنص ا كم املتفـُ عليـ  ا   األافال 
 .”منع  مباج األافال  أي ما هم  مبل اللامنة عشرة

مبملت قجمل تنقيص قان ل األح ال الش،صية اإلسالمي إ  حد بعيد على ةال  الت عيـة   - 26
ة اإلقليميــة ملنطقــة مينــدانامب  ا  ــف   اجلماعــا  اإلســالمية املعنيــة مبعلــى اجلمعيــة التشــرملعي  

اإلسـالمية املتمتعـة بـا كم الـذايف. مبنظـرا لتبـاملا اآلااء مبالتفاـريا  لـدى لتلـجمل القطاعـا             
 ىإل الت  ل إ  اتفاقا  بشأل التنقيحا  اليت ملتعني إ خاتا سياتطرا بعض ال قمل.

 
 تعزملز األ  زة ال انية املعنية باملرأة  

ا مبالملــة اجل ــا  الــ ا  املعــ  بــاملرأة  مبحّ لــ  مــا  ــر  هي ــة  مبّســع ميلــاا املــرأة نطــا - 27
ــاملرأة       ــة ب ــة بالاياســا  إ  اجل ــا  الرئياــي املكلــجمل برســم الاياســا  املتعلق استشــااملة معني
مبباملاامباة بني اجلناني  مبتنايق ا  مبا دها. مب ّير تاـمية اللجنـة ال انيـة املعنيـة بـدمبا املـرأة       

نية املعنية باملرأة. مبجي   للجنة الفلبينية املعنية بـاملرأة أل تطلـ  مـا أي    الفلبينية إ  اللجنة الفلبي
 ما ال كاال  أمب األ  زة ا ك مية تقدمي تقااملر عا تنفيذها ملاةمبليااا      ميلاا املرأة.

مبما خالل  دمبل األعمـال التشـرملعي ألمبل ملـا  املـرأة  تقـ م اللجنـة الفلبينيـة املعنيـة          - 28
مي الــدعم لصــيا ة القــ انني ال انيــة  مبقــد  كنــمل بفضــل شــراكااا مــع ال كــاال   بــاملرأة بتقــد

ا ك مية مـا ت  يـ  الاياسـا  التنفيذملـة عـ  معاجلـة القضـاملا اجلناـانية ب سـائل منـ ا مبضـع            
سياســا  تيّاــر ال  ــ ل إ  املــ اا  اإلنتا يــة  مبتــ ىري ا ماملــة اال تماعيــة للمــرأة الــيت تــنظم 

 .”مشرمبة املرأة الكبري“رية ا إااا مشااملع اقتصا ملة  ط

  مبضعمل الدمبلـة الطـر   مـا خـالل اللجنـة الفلبينيـة املعنيـة بـاملرأة          2013مبا عام  - 29
 2016-2013الصيطة الن ائية خلطة  كني املرأة مبالن    اا مباملاامباة بـني اجلناـني للفتـرة    

يـذ ميلـاا املـرأة. مبجيـري تنفيـذ      لتك ل  ليال اتدي ب  ال كاال  مبمبحدا  ا كم احمللي ا تنف
مبا د ميلاا املرأة  مبخطة  كني املرأة مبالن    اا مباملاامباة بني اجلناني  أساسا ما خـالل  

ــي لل،طــة ا     ــة مبمبحــدا  ا كــم احملل لاــن ملة ملشــااكة اجلناــني ا  إعــدا  ال كــاال  ا ك مي
 التنمية. عملية
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املعنية باملرأة  بتنظيم املااعدة التقنيـة   مبتق م الدمبلة الطر   ما خالل اللجنة الفلبينية - 30
اليت تقدم ا ا  ال تعميم مراعـاة املنظـ ا اجلناـاين ا امل اضـيع القطاعيـة الـيت تشـمل ا خطـة         
 كني املرأة مبالن    اا مباملاامباة بني اجلناني. مبتقـ م اللجنـة   عمـا للماـاعدة التقنيـة الـيت       

قــدمي املاــاعدة التقنيــة ا إاــاا ال نــام  الــ ا  تقــدم ا  بت ســيع  م عتــ ا مــا املــدابني مبم
للم اا  اجلناانية. مبهي تقـ م  إ   انـ  ذلـك  باختبـاا نظـام ملـدعى قاعـدة بيانـا  املـ اا           
اجلناـــانية ملاـــمص لل كـــاال  ا ك ميـــة املركزملـــة مباحملليـــة بال  ـــ ل إ  املـــدابني مبمقـــدمي  

 املااعدة التقنية ا  ال تعميم املنظ ا اجلنااين.

مبتاتعني الدمبلة الطـر   ا اضـطالع ا ب الملتـ ا امل سـعة  مبإ ااة أعماتـا  مبم ا  ـة        - 31
الطلـ  املتزاملـد علـى خـدمااا  مــا خـالل اللجنـة الفلبينيـة املعنيــة بـاملرأة  باملزملـد مـا مــ ظفي           
اخلــدما  االستشــااملة القصــرية األ ــل  مببت ســيع نطــاا شــراكااا  مبآليااــا الداعمــة  مبهــي      

ا   ت  ي يـة مبسياسـاتية بشـأل تعمـيم مراعـاة املنظـ ا اجلناـاين إلاشـا  ال كـاال           ُتصدا مبـ 
ــداا  ا       ــع خــااج نطــاا ق ــيت تق ــة ال ــة مباحمللي ــة املركزمل ــدمي   ا ك مي ــى الر ــد مبتق ــة عل ك م

 التقنية. املااعدة
 

ا د اخلطة الفلبينية للتنمية املراعية لالعتبااا  اجلناانية  مباست،دام استراتيجية تعميم   
 مراعاة املنظ ا اجلنااين

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف احلكومة  

ما ميلاا املرأة تعميم مراعاة املنظ ا اجلنااين بأن  اسـتراتيجية ترمـي    36ملعّر  البند  - 32
تعتمد مجيـع اإل ااا  املنظـ ا اجلناـاين اسـتراتيجية     “إ  تنفيذ أحكام امليلاا  مبملنص على أل 

ــ   ــز حق ــ ا      تــا ا تعزمل ــا مبهياكل ــز اجلناــاين ا نظم  ــى التميي ا اإلناــال للمــرأة مبالقضــاء عل
. مبملشــمل تعمــيم مراعــاة املنظــ ا اجلناــاين إ مــاج ”مبسياســااا مببرا  ــا مبعمليااــا مبإ راءااــا

ــز   ــا  لتناــيُ       البعــد اجلناــاين ا سياســا  ا ك مــة مبخطط ــا مببرا  ــا  مبإنشــاء مبتعزمل
 فز تلك العملية مبإنشاء مب ـيانة قاعـدة بيانـا   ناـانية      مشااكة اجلناني ا عملية التنمية 

 عا تلك املشااكة أل را  الت،طيط مبال  ة مباسم الاياسا .

ــة         - 33 ــة مبالقطاعي ــة ال اني ــد اجلناــاين ا اخلطــط اإلمنائي ــ  البع ــة  أك م ــذه ال المل ــا ت مبمبىق
  مبا خطـط قطاعيـة   2016-2011مباحمللية  كما ه  ا ال ا اخلطة اإلمنائية الفلبينية للفتـرة  

-2010حمــد ة منــ ا:  أ( خطــة العمــل ال انيــة الفلبينيــة املعنيــة بــاملرأة مبالاــالم مباألمــا           
(؛  ج( خطـة تنميـة املشـااملع    2016-2011(؛  ب( اخلطة الفلبينية للعمل مبالعمالـة   2016

؛ (؛   ( خطة ا د مـا لـاار الكـ اال   2016-2011املتناهية الصطر مبالصطرية مباملت سطة  
( اخلطــة الفلبينيــة للتطــ ملر اإلحصــائي؛  مب( خطــة العمــل الفلبينيــة اللانيــة  قــ ا اإلناــال.  ـ هــ
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مبتنفذ خطة العمل ال انية الفلبينيـة املعنيـة بـاملرأة مبالاـالم مباألمـا قـرااي  لـس األمـا ل مـم          
اللــذملا دّمــالل  الــدمبل مباألىــرا  ماــةمبلياام ا ضــمال مشــااكة    1820مب  1325املتحــدة 

رأة مشااكة كاملـة ا حـل الصـراعا  مبا حـاال  مـا بعـد الصـراة  مبا االعتـرا  بـدمبا          امل
املرأة ا عمليا  بناء الاالم  مب عم ذلك الدمبا مبت سيع نطاق . مبتعاق اخلطـة الفلبينيـة للعمـل    
مبالعمالة الفج ة بني اجلناني ا املشااكة ا ق ة العمل  ا حـني ترمـي خطـة تنميـة املشـااملع      

ة الصطر مبالصـطرية مباملت سـطة إ  اي ـة بي ـة أعمـال ذااملـة تاـتجي  لت قعـا  سـيدا           املتناهي
األعمال ا ـرة. مبأعـد  اللجنـة الفلبينيـة املعنيـة بـاملرأة  لـيال مبأ اة عمـل لل حـدا  ا ك ميـة           
احمللية ملااعداا ا سطيط التنمية احمللية املاتجيبة الحتيا ـا  اجلناـني  إضـاىة إ   ليـل عـا      

  ة الق انني احمللية املتعلقة  شااكة اجلناني ا عملية التنمية. يا

مببامللــل  أضــاىمل كــل مــا الق اعــد مباألنظمــة التنفيذملــة لقــان ل ال الدملــة املاــةمبلة           - 34
مبالصحة اإلبابية  مبأحكام القان ل امل ّسع ملكاىحة االذاا باألش،اا بعدا  ناانيا أقـ ى ا  

 249األمـر اإل ااي   2008طـر  ا كـان ل األمبل/ ملاـم     هذا اعال. مبأ ـدا  الدمبلـة ال  
الذي ملرمي إ  تعزملز سياسا  ا ك مة مبخطط ا مببرا  ا للن    حبق ا اإلناـال مبةاملتـ ا   
بصـ اة ىعالـة  مبأعطـمل تعليمـا  إ  اآلليـة ال انيـة للمـرأة لكـي تقـ   ةلـة إعالميـة للت عيـة             

ك مية مب ريها ما ال كـاال  ا ك ميـة الرائـدة    باملاائل اجلناانية مببضرمباة قيام ال حدا  ا 
 املشتركة ا مكاىحة العنجمل ضد املرأة بت ىري اخلدما  العامة اليت تراعي احتيا ا  اجلناني.

ــة       - 35 مبأك خلــمل مراعــاة املنظــ ا اجلناــاين ا اجل ــا  القضــائي أملضــا. ىقــد أ ــر  الدمبل
ا اجلنااين التابعـة للمحكمـة العليـا  ا    الطر   ما خالل اللجنة املعنية  راعاة القضاء للمنظ 

شراكة مع األكا  ية القضائية الفلبينية  مباابطة القضاة الفلبينيني  سلالة مـا بـرام  التـدامل     
ــة       ــام  قضــاة حمــاكم األســرة  مبكتب ــرأة إ  احملــاكم األســرملة. مب ّاب ال ن لتحاــني مب ــ ل امل

ة العامـة  مبممـللني عـا اجل ـا  املعنيـة مـا       احملاكم مبمترمجي ـا  مبمـدعي ا العـامني  مبممللـي النيابـ     
ال كــاال  ا ك ميــة مبمنظمــا  اعتمــع املــدين املشــااكة ا تقــدمي اخلــدما  ا  ــال حقــ ا  
األافال مبالنااء القان نيـة. مبا الكـ نطرس  تقـ   اجلـ   الراميـة إ   ـيا ة مباعتمـا  القـ انني         

املعنيـة بـاملرأة مباملاـامباة بـني اجلناـني        املتعلقة باملاائل اجلناانية كـل مـا جلنـة  لـس النـ اب     
 مبجلنة  لس الشي   املعنية باملرأة مبالعالقا  األسرملة مباملاامباة بني اجلناني.

مبأكنش مل أ اة حملية لتعميم مراعاة املنظـ ا اجلناـاين تاـمى املبـا   الت  ي يـة املناـقة        - 36
 ا اجلناــاين مباحتيا ــا  ل ضــع املشــااملع مبتنفيــذها مبا ــدها مبتقييم ــا بشــكل ملراعــي املنظــ  

التنمية  بطر  كفالة مراعاة ذلك املنظ ا ا بـرام  املاـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة  مبتنفيـذ ميلـاا       
 القــان ل املتعلــُ بــدمبا املــرأة ا بنــاء الدمبلــة(. مبتصــدا هــذه املبــا       7192املــرأة مبالقــان ل 
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مـا ا ك مـة مبشـركائ ا    الت  ي ية بطر  تقييم مدى إ ماج املنظ ا اجلنااين ا أنشـطة كـل   
أل  2009ما مقدمي املااعدة اإلمنائية الرمسيـة. مببينـمل عمليـا  الر ـد الـيت  ـر  ا عـام        

ا املائــة مــا املاــاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ُخصصــمل لــ ام  مبمشــااملع مراعيــة للمنظــ ا           37
ا املائــة مــا  57  اســُت،دممل ناــبة 2013اجلناــاين أمب عاجلــمل قضــاملا  ناــانية. مبا عــام  

املاــاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ا   ملــل بــرام  مبمشــااملع مراعيــة للمنظــ ا اجلناــاين مبقضــاملا ذا   
 أمهية  ناانية.

 
 رصد اخلطة الفلبينية للتنمية املراعية لالعتبارات اجلنسانية  

ملشاا باستمراا إ  اخلطة الفلبينية للتنمية املراعية لالعتبااا  اجلناانية ب  ـف ا خطـة    - 37
ىيما تقـ م بـ  ال كـاال  ا ك ميـة املركزملـة مباحملليـة مـا  ـيا ة للاياسـا  مباخلطـط            مر عية

مبال ام   مبال سيما تلك اليت تشمل اخلطط مبامليزانيا  الان ملة ألنشطة املاامباة بـني اجلناـني   
ــال     مبالتنميــة. مبا إاــاا اخلطــة الفلبينيــة للتنميــة املراعيــة لالعتبــااا  اجلناــانية  مُبضــعمل خطت

( مبخطة  كني املرأة مبالنـ    اـا   2010-2004أل ل  مها اخلطة اإلاااملة للمرأة  قصريتا ا
( لتياري تنفيذ اخلطة الفلبينية للتنميـة  مبإاشـا  اللجنـة    2016-2013مباملاامباة بني اجلناني  

الفلبينية املعنية باملرأة ا ا د تنفيذها. مبمل  ى حاليا باعتباا خطة  كـني املـرأة مبالنـ    اـا     
ــذ خطــط مبم    مباملاــ ــا ا تنفي ــا حك مي ــني اجلناــني مر ع ــا  مشــااكة اجلناــني ا   امباة ب يزاني
 التنمية. عملية

  اكل  إ راء تقييم لتنفيذ اخلطة الفلبينية للتنميـة املراعيـة لالعتبـااا     2009مبا عام  - 38
 (1اجلناانية   ااعدة مالية مـا هي ـة األمـم املتحـدة للمـرأة. مباتـد  مـا ذلـك التقيـيم هـ             

حتدملد ما إذا كانمل اخلطـة الفلبينيـة للتنميـة املراعيـة لالعتبـااا  اجلناـانية أ اة ىعالـة ا حتقيـُ         
-سعي املرأة إ  املاامباة مبالتنمية على ُ عد سـتة  هـي الصـعيد الفـر  مباألسـري مباال تمـاعي      

( قيــاس مــدى تنفيــذ أهــدا  اخلطــة األساســية  2اللقــاا مباالقتصــا ي مبالاياســي مبالقــان ين؛   
ــة       ال ــ ام  املراعي ــذ الاياســا  مبال ــيت تشــمل:  أ( إنشــاء آليا /هياكــل لصــيا ة مبتنفي ــة ال لالث

للمنظ ا اجلنااين  مب  ب( االهتمام ب    خاا بالنااء الاليف ملعشـا ظرمبىـا خا ـة  مب  ج(    
( تقيــيم مــا إذا كانــمل اخلطــة الفلبينيــة  3م ا ــلة أنشــطة الت عيــة مبالــدع ة مبالعمــل اإلجيــا ؛   

اعية لالعتبااا  اجلناـانية قـد أسـ ممل ا حتقيـُ التزامـا  البلـد الدمبليـة  ال سـيما         للتنمية املر
 من اج عمل بيجني  مباتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

(  لـل اخلطـة   1مبقد أمب ز  االسـتنتا ا  املتعلقـة بتلـك األهـدا  اللالثـة كالتـاا:         - 39
ــة لالعت   ــة املراعي ــة للتنمي ــرأة ا  ــاا      الفلبيني ــامبل شــ ا ل امل ــة ا تن ــااا  اجلناــانية أ اة ىعال ب

( ت  د آليـا   2املاامباة مبالتنمية  ما حيث حتقيُ بعض األهدا  ا سمل  اال  ائياية؛  
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حمّانة لصنع الاياسا  مبمبضع ال ام  املراعية للمنظ ا اجلنااين  ملل األ  زة املشـتركة بـني   
الــيت تتعـامبل ا الــدع ة إ  النـ    بالقضــاملا اجلناــانية؛   ال كـاال  مبمنظمــا  اعتمـع املــدين   

مبقد ُنفذ  تدابري لبناء القداا ؛ مبُسنمل سياسـا   دملـدة؛ مبمبا ـلمل اللجنـة الفلبينيـة املعنيـة       
باملرأة  مباها البالغ األمهية ا تنايُ مبتنظيم اجل    اليت تبـذتا ا ك مـة؛ مبا تقـدمي املاـاعدة     

العنا ر الرئياـية القـا اة    “ل مبالر د مبالتقييم. مبملرى التقرملر أل التقنية مبتط ملر أ مبا  التحلي
على حتقيُ األهدا  الرئياية لل،طة الفلبينية للتنمية املراعية لالعتبـااا  اجلناـانية تنقاـم إ     
قامني: الرؤملة املشتركة مبالشـراكا  الفعالـة بـني مجيـع أ ـحاب املصـلحة  مبهـ  مـا أ ى إ          

ــائ  املر ــ   ــ ات  مبالنت ــُ أهــدا  اخلطــة  الن ــيت أســ ممل ا حتقي ( أســ ممل اخلطــة  3.  ”ة مبال
بالشــكل الــذي ُنفــذ  بــ   عم مــا ا حتقيــُ التزامــا  البلــد ذــاه اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع    

 أشكال التمييز ضد املرأة  مبإعالل مبمن اج عمل بيجني.
 

 تعزيز الشراكات واآلليات  

أة مبالر ــل  خا ــة مــا اــر  اآلليــة جيـري باســتمراا تعزملــز آليــا   عــم حقــ ا املـر   - 40
ال انية للن    باملرأة  للت،فيجمل ما أثر قلة املـ اا  املتاحـة. مبمـا آليـا  الـدعم تلـك  نظـام        
مراكز تنايُ التنميـة مبالقضـاملا اجلناـانية امل  ـ  ة حاليـا ا العدملـد مـا ال كـاال  ا ك ميـة          

ملنظ ا اجلناـاين ا  ـاال  كـل    مبمبحدا  ا كم احمللي مباملكلفة بقيا ة مبا د تعميم مراعاة ا
أمب القـان ل   RA 7192منـ ا. مبحاـ  التعرملـجمل الـ اا  ا الق اعـد مباألنظمـة التنفيذملـة للقـان ل         

املتعلُ بدمبا املرأة ا التنمية مببنـاء الدمبلـة  تقـ م   ـا  التناـيُ املعنيـة  شـااكة اجلناـني ا         
منظ ا اجلنااين ا  اال  كـل منـ ا.   عملية التنمية بالتشجيع على الت،طيط/ال  ة املراعية لل

مبهـــي تكفـــل اســـت،دام املبـــا   الت  ي يـــة املنشـــ اة مبتنقيح ـــا بشـــكل ملناســـ  التطـــ اا   
املاـــتجدة. مبتضـــما قيـــام ال حـــدا  املعنيـــة مبم ظفي ـــا بتقيـــيم  مباي للاياســـا  مبالـــ ام  

 مباملشااملع مباإل راءا  مبالتعميما  اليت تعت   ييزملة ما الناحية اجلناانية.

  كانــمل ال كــاال  ا ك ميــة مبال كــاال  املرتبطــة اــا  مباجلامعــا   2008مبا عــام  - 41
ــا  مباملةساــا  اخلاضــعة لاــلطة الدمبلــة تضــم         ــة تناــيُ معنيــة  شــااكة     189مبالكلي

ــة. مبا عــام    ــة التنمي ــة  شــااكة    2010اجلناــني ا عملي ــاع   ــاُ  تناــيُ معني   كانــمل هن
بلدملـــة. مبتعـــز  ا عـــام  811مدملنـــة  مب  59قااعـــة  مب م 44اجلناـــني ا عمليـــة التنميـــة ا 

اتااا الاياسا  الرامية إ  إنشاء مبتق ملة   ا  التناـيُ تلـك  مببـدأ إ ـراء  ااسـة       2011
استقصائية عن ا على أسـاس املبـا   الت  ي يـة املنقحـة. مبُعقـد  أملضـا ا تماعـا  جلمعيـا          

ا علـى املبـا   الت  ي يـة اجلدملـدة       ا  تناـيُ التنميـة مبالقضـاملا اجلناـانية إلاـالة أعضـائ       
 مبإِلقراا تدابري ترمي إ  تعزملز تنفيذ م ام ا.
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مبتداع الدمبلة الطر  التحدملا  اليت ت ا   ا   ا  التنايُ تلك ا تعمـيم مراعـاة    - 42
املنظــ ا اجلناــاين  ملــل ا ا ــة إ  تعزملــز كفاءااــا ا اعــاال  اجلناــانية  مبا ا ــة إ  تلقــي  

ل ا ما املات ملا  العليا  مبإ  التعجيل بتح ملـل أمب نقـل أعضـاء   ـا  تناـيُ       عم أق ى لعم
التنمية مبالقضاملا اجلناانية إ  حيث  كن م إىـا ة األعضـاء اجلـد    ـاااام  مبذنـ  اسـتمراا       
ضعجمل   ـ   التنميـة مبالقضـاملا اجلناـانية  مبتفـا ي ا ا ـة إ  تـدامل  األعضـاء اجلـد  علـى           

ــة    الكفــاءا  اجلناــانية األ ساســية ا هــذا اعــال. مباســتجابة لتلــك التحــدملا   مبضــعمل الدمبل
الطر  خططا مببرام  لرىع مات ى أ حاب الكفـاءا  ا هـذا اعـال مبقـدااام علـى التـأثري       

 ا منظماام.

مببدأ أملضا تعميم مراعاة املنظ ا اجلنااين ا لتلـجمل اللجـال املشـتركة بـني ال كـاال        - 43
ما تقره مبتاتعرض  تلـك اللجـال مـا سياسـا  مبخطـط لالعتبـااا         ا ك مية لتعزملز استجابة

اجلناانية. مبما األمللة على ذلك  اعم عة ال  ااملة املعنية بالتنميـة البشـرملة مبا ـد مـا الفقـر       
مباعلس املشـترع بـني ال كـاال  املعـ  بـالعنجمل ضـد الناـاء مباألافـال  مباعلـس املشـترع بـني            

ــاا  مب  ــة االذـ ــاال  ملكاىحـ ــة    ال كـ ــة للتنميـ ــلطة ال انيـ ــة للاـ ــة التابعـ ــة اال تماعيـ ــة التنميـ جلنـ
ــ        ــة مبجلــال ت  ي ــني ال كــاال  ال اني ــد مــا اللجــال األخــرى املشــتركة ب االقتصــا ملة  مبالعدمل

عضــ ملة اللجنــة املشــتركة بــني ال كــاال  التابعــة    - 1املشــااملع.  ملر ــى الر ــ ة إ  املرىــُ  
 للجنة الفلبينية املعنية باملرأة(.

لــل األمبســاط اإلحصــائية مصــداا آخــر للــدعم القــ ي الــذي تتلقــاه   ــ   تعمــيم    مب  - 44
مراعاة املنظ ا اجلنااين  ىتلك األمبسـاط تـ ا اهتمامـا خا ـا ا حتليالاـا اجلناـانية للبيانـا         
املصــنفة حباــ  نــ ة اجلــنس. مبتقــ م اللجنــة املشــتركة بــني ال كــاال  املعنيــة باإلحصــائيا     

ينا  اجلااملة ا اإلحصائيا  اجلناـانية ا البلـد مببر ـد تنفيـذ خطـط      اجلناانية بت  ي  التحا
العمل املتعلقة بإحصائيا  مشااكة اجلناني ا عملية التنمية  بطيـة سـد اللطـرا  امل  ـ  ة ا     
البيانا  األساسية عـا الفلـبني  مبمبىقـا ملـا ملـدع  إليـ  إعـالل مبمنـ اج عمـل بـيجني(  مبضـمال            

الال مــة لر ــد التقــدم احملــر  ا حالــة املــرأة الفلبينيــة. مبا عــام  تــ اىر البيانــا  مباإلحصــائيا  
  مُبضعمل من جيـة لقيـاس مةشـر التنميـة اجلناـاين علـى الصـعيد احمللـي. مبمبّلـد  هـذه           2008

 املن جية مةشرا  ناانيا للتنمية ا مبحدا  ا كم احمللي.

أعقــاب اعتمــا  مبجيــري حاليــا إعــا ة تنظــيم النظــام اإلحصــائي ا الدمبلــة الطــر  ا    - 45
  الـذي مبّحـد   2013أمب القان ل اإلحصائي للفلـبني لعـام    RA 10625قان ل  دملد  ه  القان ل 

بني ال كاال  اإلحصائية الرئياية املكلفة جبمع البيانا  األمبلية مببتجميع البيانا  اللان ملـة  ا  
 للتــدامل  مبكالــة  دملــدة تاــمى الاــلطة اإلحصــائية الفلبينيــة  مبمبضــع ا  مــع املع ــد الفلبــي    
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مبالبحث اإلحصائي  حتمل إشرا   الالطة ال انية للتنمية االقتصا ملة. مباللجنـة املشـتركة بـني    
جلنة مشتركة بني ال كـاال    13ال كاال  املعنية باإلحصائيا  اجلناانية هي مباحدة ما بني 

 معنيــة باإلحصــاء. مبهــذه اللجــال مكلفــة بتناــيُ   ــ   ال كــاال  مباتي ــا  القطاعيــة مبإجيــا 
حلـــ ل لشـــ ا ل ا اإلحصـــائية  مبالقيـــام بـــدمبا منتـــدى ملنـــاقش املاـــائل الـــيت مللريهـــا منتجـــ     
ــة      اإلحصــائيا  مبماــت،دم ها مب ريهــم ممــا تــم مصــلحة ا اســت،دام اإلحصــائيا  القطاعي

 مباملتعلقة ب كاال  معّينة.

مباملةساة ال انية  ق ا اإلناال ا الدمبلـة الطـر   مبهـي جلنـة حقـ ا اإلناـال ا        - 46
لفلبني  شرملك آخـر ا تعزملـز املاـامباة بـني اجلناـني  مبقـد ُعّينـمل    ـ  ميلـاا املـرأة أمينـا            ا

للمظا  معنيا باملاامباة بني اجلناني مبالتنمية. مبجلنة حقـ ا اإلناـال ا الفلـبني مكلفـة ب ضـع      
مبتنفيذ برام  مبأنشطة متصلة بتعزملز مبةاملـة حقـ ا اإلناـال للمـرأة   ـا ا ذلـك التحقيـُ ا        

شكامبى املتعلقة بالتمييز ضدها مبانت اع حق ق ا. مبمُلت قـع منـ ا أملضـا مبضـع مبـا   ت  ي يـة       ال
مبآليا  ما أ ل تياري مب  ل املرأة إ  سبل االنتصا  القان نية  مبحتاني ةاملة حق ا املـرأة  

ــا  امل مشــة  مبتقــدمي املاــاع    ــرا    مبتعزملزهــا  مبال ســيما ا الف  ــدعامبى ضــد األى ــع ال دة ا اى
  أمب املةساا  أمب املنشآ  اليت تنت ك أحكام القان ل  مبتقدمي املش اة إ  ائـيس  ال كاال أمب

الفلبني مبإ  جلنـة اخلدمـة املدنيـة بشـأل أي إ ـراء إ ااي ملتعلـُ بعـدم االمتلـال مليلـاا املـرأة أمب           
 عدم تنفيذ أحكام .  

 
  ملا ة ال عي العام بالعنجمل ضد املرأة   

ــم     ــدا اإلعــالل الر 2006ا عــام  - 47 ــا    1172ئاســي اق ــرة م ــا الفت ــذي ملعل  25ال
كان ل األمبل/ ملام  ا ملة الراميـة إ  إهنـاء العنـجمل ضـد املـرأة        12تشرملا اللاين/ن ىم  إ  

مل ما. مبتنظم الدمبلة الطر  سن ملا هذه ا ملة للت عيـة بضـرمباة مبضـع حـد      18مباليت تت ا ل 
ذا  الصـلة بـذلك العنـجمل مبأحكـام      للعنجمل ضد املرأة  مبتقدمي الـدعم مـا أ ـل تنفيـذ القـ انني     

  ُسـا قـان ل  دملـد ملعلـا     2010اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. مبا عام 
ملـ م الـ عي الـ ا  بالقضـاء علـى      “اخلامس مبالعشرملا ما تشرملا اللـاين/ن ىم  مـا كـل عـام     

للـاين/ن ىم   اليـ م   تشرملا ا 25  مبملربط بني ت ااملخ هامة  ملل ”العنجمل ضد النااء مباألافال
 10كـان ل األمبل/ ملاـم   اليـ م العـاملي ل(ملــد (  مب      1الـدمبا إلهنـاء العنـجمل ضـد املـرأة(  مب      

كــان ل األمبل/ ملاــم   ملــ م   12كــان ل األمبل/ ملاــم   اليــ م الــدمبا  قــ ا اإلناــال(  مب   
 مكاىحة االذاا باألش،اا(.

 انني مكاىحـة العنـجمل ضـد املـرأة        ملتجـ  االهتمـام إ  التعرملـجمل بقـ    2004مبمنذ عـام   - 48
مبتعزملز تنفيـذها علـى الصـعيدملا الـ ا  مباحمللـي  مببنـاء شـبكة مـا األنصـاا الـذك ا  ا إاـاا            
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علـى   2009-2008ا ملة العاملية مـا أ ـل إهنـاء العنـجمل ضـد املـرأة. مباكـز  ةلـة الفتـرة          
لمنظـ ا اجلناـاين   تكليجمل  ع ة ال حدا  ا ك مية احملليـة إ  تقـدمي خـدما  شـاملة مراعيـة ل     

إ  ضــحاملا العنــجمل ضــد املــرأة. مبمــا األنشــطة الــيت اضــطكلع اــا ا هــذا اعــال  البحــث عــا      
مبحـدا  حك ميـة مركزملـة مبحمليـة حققـمل اسـتجابا  ممتـا ة ا التصـدي للعنـجمل ضـد املـرأة             
ــيم متعمــُ لاياســااا مببرا  ــا        ــى إ ــراء تقي ــة عل ــة احمللي مبهــ  حبــث ةــل ال حــدا  ا ك مي

املتعلقة  كاىحة العنـجمل ضـد املـرأة  مبحتدملـد سـبل حتاـين ا  تعزملـزا للتصـدي لـذلك           مبخدمااا
 العنجمل ا منااق ا.

مبملعتر  اآلل باألشكال املاتجدة ما العنجمل ضد املرأة  ما قبيل اإلباحيـة ا الفضـاء    - 49
االلكتـــرمبين  العنـــجمل ضـــد املـــرأة ا الفضـــاء اإللكتـــرمبين أمب املتصـــل بتكن ل  يـــا املعل مـــا     

االتصاال (  مبالعنجمل ا الصراعا  املالحة  أمب أثناء الكـ اال مبامللمـا   أمب ضـد امللليـا      مب
ــجمل        ــا العن ــة اجلناــانية  مبهــي أشــكال م ــاملري ات مل ــل اجلناــي أمب مط  ناــيا أمب مز مب ــي املي

 أ بحمل ُتناقش علنا.  
 

 دور الرجل يف التصدي للعنف ضد املرأة  

ا خـالل اللجنـة الفلبينيـة املعنيـة بـاملرأة ا        سامهمل الدمبلة الطـر   مـ  2006ا عام  - 50
مبهـي منظمـة مةلفـة مـا      ”ا ـال ملناهضـ ل العنـجمل ضـد املـرأة ا كـل مكـال       “ إنشاء منظمـة 

ا ال ملتزمني بالقضاء على العنجمل ضد املرأة. مبمللتزم أعضاء هـذه املنظمـة بالـدع ة إ  اىـض     
 ا ا   ـ   القضـاء علـى    العنجمل ضد املرأة  مبحبث مباقتراح مب يا ة إ راءا  ملشـااكة الـذك  

العنجمل ضد املـرأة  مبتشـكيل شـراكا  مبامبابـط مـع األىرقـة املماثلـة العاملـة ا  ـال التصـدي           
للعنجمل ضد املرأة على الصعيدملا احمللي مبالـدمبا  مبتنظـيم مبإ ـراء األحبـال مبالدااسـا  مبعقـد       

ســا  مبالــ ام  احملاىــل الراميــة إ  ت ثيــُ اآلثــاا اال تماعيــة للعنــجمل ضــد املــرأة  مبمبضــع الايا  
ا ـال  “الرامية إ  القضاء علي   مبإنشاء شبكة م اا  بشأل العنجمل ضـد املـرأة. مبنظـم أعضـاء     

منـذ ذلـك ال قـمل نـدمبا  ت  ي يـة مبحماضــرا        ”ملناهضـ ل العنـجمل ضـد املـرأة ا كـل مكـال      
مبأنشطة  ع ملة للتصدي للعنجمل ضد املرأة ا ال كاال  ا ك مية ال انية مباحمللية  مبأملضا علـى  

مل مـا    18 ى القرى  مبخا ة ا ىترة ةلة القضاء علـى العنـجمل ضـد املـرأة الـيت تت ا ـل       مات
مبخالل االحتفال بش ر املرأة. مبا ا األعضاء شبكا  ما خـالل حضـ اهم مـة را  مبانيـة     

ىرعـا   29    كـال لتلـك املنظمـة    2014مب مبلية عا العنجمل ضد املرأة. مبإ  حد شـباط/ى املر  
 يع أعاء الفلبني.عض  ا مج 5 000مبأكلر ما 
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 تعدملل قان ل مكاىحة اال تصاب مبق انني أخرى تتعلُ بالعنجمل ضد املرأة   

مــا التشــرملعا  ذا  األمبل ملــة ا التصــدي للعنــجمل ضــد املــرأة  التعــدملل الــذي أك خــل   - 51
على قان ل مكاىحة اال تصاب. مبقد قكدم مشـرمبة القـان ل مبهـ  ملنـاقش منـذ الـدمباة ال ملانيـة        

. مبملعيـد مشـرمبة القـان ل تعرملـجمل  ر ـة اال تصـاب مـا خـالل إضـاىة عنصـر           4عشرةالرابعة 
ا  ل  ذلك التعرملجمل؛ مبه  مل ا  ستة  اال  ملفتـر  ىي ـا عـدم     ” ياب أمب عدم امل اىقة“

ــدمبل       ــ م ا ااتكــاب اتصــال  ناــي مــع الضــحية ب ــة علــى املت امل اىقــة  ممــا ملضــع عــ ء البّين
حكما كال ملقضي بـالعف  علـى املطتصـ  إذا مـا تـزمبج       م اىقت ا؛ مبمللطي مشرمبة القان ل هذا

ضحيت  ا مبقمل الحـُ  أمب إذا مـا حظـي املطتصـ /الزمبج بعفـ  مـا الضـحية/الزمب ة  مبملرىـع         
 سنة. 16إ   12نص املشرمبة سا اال تصاب القان نية ما 

ــّرم القــ      - 52 ــاء  جي ــُ  كاىحــة البط ــان ل ملتعل ــدم مشــرمبة ق ــائا   مبقك ــرملا مبالزب  ا ملا مبامليّا
 ما النااء املمااسا  للبطاء  ا اجلرائم  اجلناية اليت ملنص علي ا القان ل. البد

 تعزملز مجع البيانا  مبإ راء البح ل بشأل العنجمل ضد املرأة  

  أكنشــن نظــام الت ثيــُ الــ ا   ــاال  العنــجمل ضــد املــرأة. مبهــ  نظــام 2010ا عــام  - 53
لبني. مبستك ل تذا النظام عندما ملبلـغ  ت ثيُ شبكي ملقيس مدى انتشاا العنجمل ضد املرأة ا الف

مرحلة التشطيل الكامل القداة على إنتـاج تقـااملر تبـّيا عـد  ضـحاملا العنـجمل ضـد املـرأة مبعلـى          
ا ــد اخلــدما  الــيت تقــدم ا لتلــجمل اجل ــا  ا هــذا اعــال. مبُ ــّرب النظــام ا تاــعة م اقــع  

ة للتعـامبل اإلمنـائي الـدمبا     بدعم ماا ما  ندمبا األمم املتحـدة للاـكال  مبال كالـة اإلسـباني    
مببّينمل التجااب أل النظام قا ا على  م  البيانا  مـا لتلـجمل املصـا ا مبعلـى إ الـة اال  مباج      
ىي ا. مبكانمل املعل ما  اليت ُ معمل ما امل اقع التجرملبية مفيـدة ا حتاـني النظـام مبمـا ملنتجـ       

بـدعم مـا ال كالـة اإلسـبانية     ما تقااملر. مبجيري حاليا تطبيُ هذا النظام على نطاا املقااعا  
 للتعامبل اإلمنائي الدمبا  مبسُيعتمد النظام بعد ذلك على  عيد البلد بـأكمل .

مبذري بعض املنظما   ري ا ك مية حاليا  حب ثا بشأل العنجمل ضد املـرأة  أمب سطـط    - 54
اام  إل رائ ا. مباقترح املشـرمبة الـدمبا للت،طـيط ا الفلـبني إ ـراء  ااسـة بشـأل  شـيال احملـ         

مبالعنجمل املـ ا  مبالعنـجمل القـائم علـى التكن ل  يـا. مبتقـ م منظمـة  ـري حك ميـة أخـرى  هـي            
مةساة مبسائط اإلعالم البدمللة  ببحـث عـا العنـجمل اإللكتـرمبين ضـد املـرأة  أمب العنـجمل ضـدها         

 ما خالل تكن ل  يا املعل ما  مباالتصاال .
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 نانيتطيري امل اقجمل األب ملة مبالق ال  النمطية أل مباا اجل  

ــبني مــا املناســبا  الرئياــية للــدع ة إ  تطــيري      - 55 ــ ا  ا الفل االحتفــال بشــ ر املــرأة ال
امل اقـجمل التقليدملـة مبالنظـرة إ  املـرأة. مبسطـط الدمبلـة الطـر   مـا خـالل األ  ـزة ا ك ميــة           
ــدع ة مب ريهــا مــا        ــام بأنشــطة ال ــدااس مبمبحــدا  ا كــم احمللــي  للقي ــة   ــا ا ذلــك امل املعني

شطة للت عية لدعم التدابري الراميـة إ  معاجلـة القضـاملا اجلناـانية ذا  األمبل ملـة. مبلاـن ا        األن
عدة   حـ ا  تلـك األنشـطة الدع ملـة حـ ل م اضـيع القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة  ملـل             
التصدي للعنجمل ضدها مب كين ا اقتصا ملا مبالن    باخلدما  الصحية املقدمـة تـا. ر اكـز     

ةخرا على التعرملجمل باالتفاقية مب يلاا املرأة مبأحكام ما   ا ىي ا ما ملتعلـُ بـأثر   تلك األنشطة م
     ا ا ملة مبمنش اااا(.2الك اال مبتطري املنا  على املرأة.  انظر املرىُ 

تكفل الدمبلة تنقيص الق ال  مبالص ا النمطية اجلناـانية ا  “ملنص ميلاا املرأة على أل  - 56
مية القائمة تنقيحا مناسبا؛ مباست،دام لطة تراعي املنظ ا اجلناـاين ا مجيـع   امل ا  مباملناه  التعلي

األمبقــا ؛ مبالاــعي ا حتقيــُ هــذه الطاملــة إ  بنــاء قــداا  اجلناــني علــى املشــااكة ا عمليــة   
ــيم حبقــ ا اإلناــال      ــع املشــااكني ا قطــاة التعل ــة مبالاــالم؛ مبتلقيــجمل املعلمــني مبمجي . ”التنمي

 ا  مبحدا  تعليمية  ناانية مبأك  مل ا املنـاه  الدااسـية األساسـية    مبحتقيقا لتلك الطاملة  اك
 ائرة تعليمية. مبككّمل ذلك النشاط بتقدمي تدامل  على االعتبااا  اجلناـانية   176ا مدااس 

إ  املاةمبلني عا التعليم باملدااس مبالدمبائر التعليميـة  مببإنشـاء مراكـز تناـيُ معنيـة  شـااكة       
 مية  مببإ ماج القضاملا اجلناانية ا أنشطة الفص ل الدااسية.اجلناني ا عملية التن

مبمبضعمل مةساا  التعلـيم العـاا اتفاقـا بشـأل مشـااكة اجلناـني ا عمليـة التنميـة           - 57
 عما مليلاا املرأة  مبلتنفيذ أحكام  املتعلقة بالتعليم. مبقبل ذلـك  شـكلمل  م عـة مـا أسـاتذة      

الناـائية  مبم متـ ا التـأثري علـى املنـاه  الدااسـية. مبقـد         اجلامعا  الرابطة الفلبينيـة للدااسـا   
أ ا مل املةساا  العضـ ة ا الرابطـة  ملـل شـبكة اجلامعـا  الفلبينيـة  مبعـد  مـا الكليـا           
اخلا ــة  القضــاملا اجلناــانية ا مقراااــا الدااســية  مبهــي تاــت،دم اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع  

  مـا أنشـطة إل ـالح املنـاه  الدااسـية  ـا ا       أشكال التمييز ضـد املـرأة مر عـا ىيمـا تقـ م بـ      
ذلــك منــاه  اإل ااة العامــة مبا  كمــة. مبأك ا ــمل  مباا   ااســية عــا القضــاملا اجلناــانية ا  
منـاه  العلـ م اال تماعيـة  مبتقـدم كليـة العمـل اال تمـاعي مبالتنميـة اعتمعيـة  التابعـة جلامعــة           

  ا قضاملا املرأة مبالتنمية.الفلبني   مباة  ااسية منتظمة لنيل ش ا ة املا اتري

ــة       - 58 ــة  مبالكلي ــة الفلبيني ــة الشــراة ال اني ــة الطــر   مــا خــالل أكا  ي مبأ ا ــمل الدمبل
الفلبينية للاالمة العامة  قضاملا املاـامباة بـني اجلناـني مبالعنـجمل ضـد املـرأة ا الـ ام  التعليميـة         

ملةساـة الرئياـية للتـدامل     مبالتداملبية املقدمة إ  أىرا  الشراة. مبا  اال  أخرى  مبضعمل ا
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امل   ا الدمبلة الطر  مبعمممل منـاذج تراعـي االعتبـااا  اجلناـانية السـت،دام ا ا  مباا       
 التدامل  امل  .

مبمبضــع الزعمــاء الــدملني ل املاــلم ل مبعّممــ ا  بــدعم مــا ال كالــة اإلســبانية للتعــامبل    - 59
ااا  اجلناـانية دتـ ي نص  ـا    اإلمنائي  مب ندمبا األمـم املتحـدة للاـكال  كتّيبـا عـا االعتبـ      

لياــت،دم ا األئمــة ا خطبــة اجلمعــة. مبتتضــما تلــك النصــ ا تفاســري مبتــأمبملال  لنصــ ا   
 قرآنية لتااة تراعي املنظ ا اجلنااين.  

 
 إشراك وسائط اإلعالم يف الدعوة اجلنسانية  

 جلنــة معنيــة ب ســائط اإلعــالم مباملاــامباة بــني   2012أنشــأ  الدمبلــة الطــر  ا عــام   - 60
ما ميلاا املرأة املتعلقة بعدم التمييز مبعدم تقدمي  ـ ا م ينـة عـا     16اجلناني  شيا مع املا ة 

املـرأة ا مبســائط اإلعــالم مباألىــالم. مبمبضــعمل هـذه اللجنــة مدمبنــة أخالقيــة ل ســائط اإلعــالم    
مبمبا   ت  ي ية بشأل املاامباة بني اجلناني  مبمبا   ت  ي ية ل سـائط اإلعـالم بشـأل ةاملـة     

علـى مبسـائط اإلعـالم     2013ملرأة ما التمييز ا اإلعالم مبا األىالم  ُعمممل ا آذاا/مااس ا
ــالم مباالتصــال  مباالحتــا ا         ــا  الصــحاىة مباإلع ــيم  مبكلي ــة التنظ ــا  الذاتي ــة  مباتي  ا ك مي
مبالرابطا  ال انية  بطية تعميُ مبعي مبسائط اإلعالم بالقضاملا اجلناانية مع احتـرام حـُ تلـك    

تطلـ  مـا مجيـع    “الـيت   48املذكرة اقم  2013ا التنظيم الذايف. مبُعمممل ا عام ال سائط 
ال كاال  ا ك مية املعنية إ ااج املبا   الت  ي ية املتعلقة باملاامباة بني اجلناـني ا سياسـااا   

 ”اإلعالمية مبا برا  ا  ما أ ل تعزملز تعميم مراعاة املنظ ا اجلنااين.

عالمية ا ك مية بنشاط ا التصدي للتص ملر الالت للمـرأة ا  مبتشترع املةساا  اإل - 61
 ” ـ   املـرأة  “ال نـام  التفـاعلي األسـب عي     2009مبسائط اإلعالم. مبمُلبـث منـذ أملاا/مـامل     

 Tinig Ng Kababaihan          لتعميـُ الـ عي العـام جب ـ   ا ك مـة الراميـة إ  تعزملـز املاـامباة بـني )
   ـا ا ذلـك ا قـ ا الـيت تكفلـ ا االتفاقيـة. مبأكنتجـمل        اجلناني مب عم حق ا اإلناـال للمـرأة  

مــ ا  إعالميــة مبتعليميــة مباتصــالية عــا قــ انني مكاىحــة العنــجمل ضــد املــرأة مبُعممــمل ا شــكل  
اس م هزلية مبنشرملا  مبكتيبا  مبمط ملا . مبُنظممل ا مبحدا  حك مية لتـااة ا تماعـا    

 ااء مباألافال.ت  ي ية مبإحااا  إعالمية عا قان ل مكاىحة العنجمل ضد الن

مبقامــمل الدمبلــة الطــر   مــا خــالل مبكاالاــا التنظيميــة ملــل  لــس مبســائط اإلعــالم   - 62
البصرملة  مب لس استعرا  مبتصنيجمل األىالم مبال ام  التلفزملة  أملضا بتعزملز اجل ـ   الراميـة إ    

سـيما   مكاىحة استطالل النااء مباألافال ا امل ا  اإلباحيـة  مبذلـك  صـا اة تلـك املـ ا   مبال     
أشراة الفيدمل  اجلناـية. مبأمبقـجمل  لـس اسـتعرا  مبتصـنيجمل األىـالم مبالـ ام  التلفزملـة بـرام           
تلفزملــة اعُتــ  أهنــا قــدممل املــرأة ب  ــف ا أ اة  ناــية. مبىــر  اعلــس مــةخرا علــى الشــبكا   
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التلفزملة الرئياـية تنظـيم حلقـا   ااسـية للت عيـة بالقضـاملا اجلناـانية. مبالـ   لـس النـ              
ة ما ال كاال  اإلش ااملة تنظيم ةـال  تاـ ملقية مبترمبجييـة تراعـي املنظـ ا اجلناـاين       بالاياح

مبال  ّيــز ضــد الر ــال أمب الناــاء ىيمــا تقدمــ  مــا نصــ ا أمب  ــ ا. مبأكبــرم اتفــاا بــني مب ااة   
التعليم  مباحتا  هي ا  البث الفلبينية  مبالرابطة الفلبينية لشركا  اإلشـ اا ال انيـة  اكـز علـى     

مجاعي لل ام  التلفزملة مباإلعالنا  التجااملـة مبتلقـي الشـكامبى املتعلقـة  ـا  كـا        القيام بر د
أمب مضــر باألافــال.  ” ــري مر ــ ب ىيــ “أل تتضــمن  تلــك الــ ام  مباإلعالنــا  مــا حمتــ ى  

مبأ رملــمل ا إاــاا ذلــك االتفــاا   لتــال مــا ا ــ اا حــ ل كيفيــة النــ    باللقاىــة امل اتيــة    
الـيت ُتقـدم عـا املـرأة مبالر ـل ا حـاال  معينـة  مبتضـمني         ل افال  مبتصـحيص بعـض الصـ ا    

الرمباملـــا  مباملشـــاهد مبتصـــر  الش،صـــيا  ا الـــ ام  التلفزملـــة الـــيت مُلقبـــل اجلم ـــ ا علـــى  
مشــاهداا  مبخا ــة مــا تبلــ  القنــ ا  الفلبينيــة ا مجيــع أعــاء البلــد  معل مــا  قّيمــة عــا           

مبل قـرااا بتم ملـل  ـائزة سـن ملة ا     امل ض ة. مبعلى الصـعيد احمللـي  اعتمـد  لـس مدملنـة كيـز      
 ال القضاملا اجلناانية مبالتنمية ُتمنص للفلم الذي ملتفـ ا ا مراعـاة املنظـ ا اجلناـاين مـا بـني       

 األىالم اليت ُتعر  ا امل ر ال الانيمائي ملدملنة مانيال.

ا مبت  د آلية  ع ملة ىرملدة ما ن ع ا هي  ائزة العدل اجلناـاين الـيت ُتمـنص  بداملـة مـ      - 63
تكر ا لقضاة لتلجمل احملاكم   ا ا ذلـك حمـاكم مقامبمـة الفاـا   سـاندملطانبيال(        2003عام 

مباحملاكم اليت تطبُ الشرملعة اإلسـالمية  ممـا أ ـدامبا أحكامـا تراعـي االعتبـااا  اجلناـانية ا        
قضــاملا العنــجمل ضــد املــرأة  أمب  ــا  ا قــرااام بلطــة ُمنصــفة  ناــانيا  أمب أظ ــرمبا تعاافــا مــع    

نظــ ا اجلناــاين أثنــاء نظــرهم ا الــدعامبى  أمب عّجلــ ا بالبــمل ا القضــاملا املعرمبضــة علــي م.   امل
مبمــا الشــركاء ا هــذا ال نــام    امعــة مركــز الدااســا  الناــائية التــابع للجامعــة الفلبينيــة   
مب ــندمبا األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة الــذي أك مــ  ا هي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  مبنــا ي  

مب  2003مبمجاعــا  قان نيــة مبناــائية. مبأ رملــمل البحــ ل مبُمنحــمل اجلــائزة ا عــامي   مبنتــا  
 . مب  ُتنظم ماابقة  ائزة العدل اجلنااين منذ ذلك التااملخ.2008

 
 االذاا باألش،اا   

شــط  التقرملــر الاــن ي اللالــث عشــر عــا االذــاا باألشــ،اا الــذي تصــداه مب ااة    - 64
 2ا قائمة البلدال اخلاضـعة للمراقبـة مبمبضـع ا ا اعم عـة     خاا ية ال الملا  املتحدة الفلبني م

ما البلـدال. مبإ ااج بلـد ا تلـك اعم عـة هـ  اعتـرا  امسـي باـعي  إ  التقيـد باملعـاملري الـيت            
حــد اا مب ااة خاا يــة ال الملــا  املتحــدة كحــد أ ال ملكاىحــة االذــاا باألشــ،اا.  مبكــال   

ملشــتب  ىــي م مبةاملــة الشــ    ا قضــاملا االذــاا  ذلــك اإلبــا  نتيجــة تكليــجمل أنشــطة مقاضــاة ا 
باألش،اا ما خالل اعلس املشترع بني ال كاال  املع   كاىحـة االذـاا. مبأنشـأ  الدمبلـة     
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الطر   عا ارملُ مب ااة العدل  آلية تعامبل بني احملققني مباملدعني العـامني أ خلـمل مزملـدا مـا     
 انـا  ا قضـاملا االذـاا. مبممـا أسـ م ا      التنظيم ا التحقيقا   مبااتفـع نتيجـة لـذلك عـد  اإل    

حتاــني نتــائ  مكاىحــة االذــاا باألشــ،اا  اخلطــ اُ  اتامــة الــيت اســذ  لتكليــجمل اكتشــا   
مرتكبي  مبمقاضاام مبىصلك امل ظفني من م عا عمل م  مباىُع قضينت ضد ماـةمبلني حكـ ميني   

 ملّارا مطا اة عمال إ  اخلااج بشكل  ري مشرمبة.

ة الطــر   مــا خــالل مب ااة اخلاا يــة  إ  التصــدملُ علــى برمبت كــ ل  مبتاــعى الدمبلــ - 65
بالريم  بشأل االذاا باألش،اا  مبالتنفيذ الكامل مبالفعـال خلطـة عمـل األمـم املتحـدة العامليـة       
ــيت تشــكل  م عــة األ ــدقاء        ــدال العشــرملا ال ملكاىحــة االذــاا باألشــ،اا. مبهــي أحــد البل

ي  م عة ا عية مب ري امسية مفت حـة العضـ ملة مـا  مبل    املتحدملا ملكاىحة االذاا بالبشر  مبه
أعضاء ا األمم املتحدة تعمل على إعا ة تنشيط ا ملـة العامليـة ملكاىحـة االذـاا باألشـ،اا.      
ــاا      ــة االذـ ــة ملكاىحـ ــة العمـــل العامليـ ــا إ  تشـــجيع تنفيـــذ خطـ ــة أساسـ ــعى هـــذه اعم عـ مبتاـ

ــا اجل ــا  الرئياــية     ــيت ُتشــرع ا     ه ــا     باألشــ،اا ال ــل ا ك م  ــاحبة املصــلحة مل
مباعتمع املدين  مبمبسائط اإلعـالم  مبالقطـاة اخلـاا. مبهـي أحـد املقـدميئا الرئياـيني ملشـرمبة         

 القراا الان ي بشأل االذاا باألش،اا  ا  لس األمم املتحدة  ق ا اإلناال.

اا بـني  مبتاعى الدمبلـة الطـر  أملضـا إ  تعزملـز التعـامبل ا مكاىحـة االذـاا باألشـ،         - 66
الدمبل األعضاء ا اابطة أمم  ن ب شرا آسيا. مبقـد سـبُ تـذه الرابطـة أل أ ـدا  إعالنـا       

  2004بشــأل مكاىحــة االذــاا باألشــ،اا مبال ســيما الناــاء مباألافــال  مُبّقــع عليــ  ا عــام  
 2012-2010مبُنّفذ برنام  خطة الرابطة ملكاىحة اجلر ة العابرة للحـدمب  ال انيـة ا الفتـرة    

التعامبل اإلقليمي مبالدمبا ا مكاىحة االذاا باألش،اا مبمنع . مبملات،دم تقيـيم نتـائ     لتعزملز
ــاا باألشــ،اا            ــة بشــأل االذ ــرام اتفاقي ــل كأســاس للمناقشــة املاــتمرة حــ ل إب ــة العم خط
مباالتفاا على خطة عمل إقليمية ا هذا اعـال. مباتفـُ  عمـاء الرابطـة ا بيـال مشـترع  ـدا        

مـ ا أخـرى  علـى أل ملعّجـل الـ  ااء املكّلفـ ل  كاىحـة اجلـرائم عـ             ضما أ2011ا عام 
 ال انية بالنظر ا مبضع اتفاقية للرابطة بشأل االذاا باألش،اا.

 
 اعتقال املّتجرملا مبمقاضاام   

ــة إ        - 67 ــتراتيجيا  الرامي ــ ا  لتحاــني الاياســا  مباالس ــة الطــر  خط اســذ  الدمبل
مبما الاياسا  الرئياية اليت اُتبعمل خالل الفتـرة املشـم لة   الكشجمل عا املّتجرملا مبمقاضاام. 

(  مـا خـالل   RA 9208  2003اذا التقرملر  تعدملل قـان ل مكاىحـة االذـاا باألشـ،اا لعـام      
أمب القــان ل امل ســع املتعلــُ  كاىحــة االذــاا باألشــ،اا  لعــام    10364القــان ل اجلم ــ اي 

 :. مبما أبر  أحكام القان ل اجلدملد ما مللي2012
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ــل تصــّيد        أ(    ــ  تشــجيعا علــى االذــاا بالبشــر مل ــيت ُتعت ت ســيع قائمــة األىعــال ال
األشــ،اا الســتطالتم  ناــيا حتــمل ســتاا تــ ظيف م حمليــا أمب ا اخلــااج  مبالعمــل القاــري    
مبعب  ملـــة الـــدملئا  مبإتـــال  األ لـــة أمب التالعـــ  اـــا  مبالتـــأثري علـــى الشـــ    ا التحقيقـــا    

 ا إعاقة التحقيقا  أمب إعاقة تنفيذ أمبامر مشرمبعة؛   مباست،دام ال ظائجمل العامة

تشدملد العق بـا :  كـا ا كـم علـى املـدانني باالذـاا باألشـ،اا بالاـجا           ب(   
مالملــني بياــ . مبمُلعاقــ  علــى   5مب  50 000ســنة مبتطــر  م  ــا بــني   40ســن ا  إ   6مــا 

  ل بيا ؛ملي 1مب  500 000سنة مببطرامة بني  15حمامبلة االذاا بالاجا مدة 

التش ري باألش،اا املت مني باالذـاا باألشـ،اا مبحتـذملر الضـحاملا احملـتملني        ج(   
 مبحظر الكشجمل عا أمساء الضحاملا مبظرمب  االذاا ام؛

تقــدمي خــدما  إاشــا ملة إ  الفلبينيــا  املتزمب ــا  بأ انــ  قبــل مطــا اام       (   
 مباج؛  الفلبني  تفا ملا ل ق ة املرأة ضحية االذاا حتمل  طاء الز

العاملـــة ا  ـــال مكاىحـــة   ملـــا ة التم ملـــل املقـــدم إ  ال كـــاال  ا ك ميـــة (ـ ه 
 بالبشر. االذاا

مبللدمبلة الطر   لس مشـترع بـني ال كـاال  معـ  باالذـاا باألشـ،اا  مبهـ  آليـة          - 68
امسية مبضعمل الاياسا  مباملبا   الت  ي ية التالية ما أ ـل تعزملـز التحقيـُ ا قضـاملا االذـاا      

ــاا     ب ــة االذـ ــرا مكاىحـ ــدة لفـ ــطيل م حـ ــراءا  تشـ ــا:  أ( إ ـ ــاة مرتكبي ـ ــ،اا مبمقاضـ األشـ
باألش،اا ا املطااا  الدمبلية؛  ب(  ليل بشأل إنفاذ القان ل مباملالحقـة القضـائية ا قضـاملا    

 االذاا باألش،اا؛  ج( قان ل حملي من ذ ي بشأل مكاىحة االذاا باألش،اا.

ني مباعتقاتم  أنشأ  اعلس املشترع بـني ال كـاال  املعـ     مببطية حتاني اكتشا  اعرم - 69
باالذاا باألش،اا أىرقة عاملة مكلفة باالعترا  الف اي للعمليـا  الـيت تقـ م اـا عصـابا       
االذــاا املشــتب  ىي ــا ا املطــااا   مبنقــاط العبــ ا ال ملــة مباملائيــة  تصــدملا ألنشــطة االذــاا            

ــة  ىر    ــك األىرق ــني تل ــا ب ــاا      باألشــ،اا. مبم ــة باالذ ــدل مباملعني ــ  ااة الع ــة ل ــل التابع ــة العم ق
باألش،اا  مبهي مةلفة ما أعضاء ا املكت  املركزي للنيابة العامة مبمكات  إقليمية مببلدملـة  
تلق ا تداملبا خا ا على هذه األنشطة؛ مبىرقـة العمـل ملطـاا نينـ  أكينـ  الـدمبا املعنيـة باالذـاا         

إنفـاذ القـ انني ا املطـاا مبمراقبـة املشـتب  ا قيـام م       باألش،اا  املةلفة ما م ظفني مكلفـني ب 
بأنشــطة االذــاا باألشــ،اا  مباعتــرا  ســبيل الركــاب الــذملا ال دملــ ل مبثــائُ  مبتقــدمي         
املااعدة إ  العائدملا مـا ضـحاملا االذـاا باألشـ،اا مبماـاعدام علـى اىـع قضـاملا. مبأكنشـن          

ــاا الــدمبا أملضــا لتــ  لفحــص ال ثــائُ ىحصــا حتلي       ليــا  نائيــا للكشــجمل عــا مبثــائُ     ا املط
 املزمباة. الافر
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  بلغ عد  اإل انا  جبر ـة االذـاا باألشـ،اا ا    2014مبإ  حد كان ل اللاين/ملناملر  - 70
إ  كـان ل   2010ش،صـا. مبشـ د  الفتـرة مـا      137إ انة أك ملا ىي ـا   118الدمبلة الطر  
  مللمـا  2010-2005ترة  ملـا ة ملح ظـة ا عـد  اإل انـا  مقاانـة بـالف       2014اللاين/ملناملر 

 ملتبّيا ما األاقام التالية:
 

 عدد األشخاص املدانني عدد اإلدانات السنة

 30 29  ح  حزملرال/مل ني ( 2005-2010   

 107 89 2014كان ل اللاين/ملناملر  - 2010   /مل لي  

 137 118 اعم ة
  

 عم إىل الضحايااآلليات والربامج الرامية إىل حتسني االستجابة وتقدمي الد  

 لل اعلس املشترع بني ال كاال  املع   كاىحة االذاا باألش،اا اآلليـة الـيت تقـ م     - 71
الدمبلــة الطــر  مــا خالتــا بتناــيُ اجل ــ   الراميــة إ  مكاىحــة االذــاا باألشــ،اا مبا ــد    

قــان ل مكاىحــة  “أمب  9208تنفيــذها. مبقــد أكنشــن اعلــس    ــ  القــان ل اجلم ــ اي اقــم  
. مبملشـااع ا ائاسـت  كـل مـا مب ملـر العـدل مبمب ملـر الرعاملـة         ”2003االذاا باألش،اا لعـام  

اال تماعية مبالتنمية  إضاىة إ  ممللني عا مبكاال  معنية أخرى. مبملعمل اعلـس علـى الصـعيد    
 40 منطقـة  مب  17 مبل ال ا  ما خالل  الس إقليمية مب الس حملية. مبتططي تلـك اعـالس   

بلدملة.  مبم مـة هـذه اآلليـا  هـ  اإلشـرا  علـى تنفيـذ قـ انني          82ملنة  مب مد 38مقااعة  مب 
مكاىحة االذاا باألش،اا على الصعيد احمللي  مبتعزملـز قـداا  الشـركاء احمللـيني علـى مبضـع       

 مبتنفيذ سياسا  مببرام  مكاىحة العنجمل ضد املرأة.

 ا ة إ  إنشـاء نظـام   مبأكنش مل قاعدة البيانا  الفلبينية عا االذاا باألش،اا لتلبية ا - 72
ــة           ــع ضــحاملا االذــاا إ  مصــا ا اخلــدما  املالئم ــة مجي ــة إحال ــُ بصــ اة من جي ــابع مبمل ّث ملت

. مبقاعــدة البيانــا  الفلبينيــة عــا  9208مبعمليــا  التحــري مبمقاضــاة منتــ كي القــان ل اقــم   
ناسـ   االذاا باألش،اا هي قاعدة البيانا  ال انية املعتمدة ا كفالة التصـدي ا ال قـمل امل  

مببشكل مناُ مبىعال  اال  االذاا باألشـ،اا. مبهـي مك نـة مـا ثالثـة عنا ـر: خـدما         
 التعاا مبإعا ة إ ماج ضحاملا االذاا؛ مبالتحقيُ؛ مبمقاضاة مرتكت االذاا باألش،اا.

مبأكشن أملضا نظام إحالة إلعا ة تأهيل مبإ مـاج األشـ،اا ضـحيا االذـاا. مبهـ  نظـام        - 73
اإلحالـة املةلفـة مـا ال كـاال  املعنيـة بضـحاملا االذـاا  مبإنشـاء إاـاا           مل د  إ  تعزملـز شـبكة  

للتدخل مبتقدمي اخلدما  تم. مبه  ملات،دم استمااا  ل(بالغ مبالت ثيُ تكفـل مبحـدة شـكل    
ال ثــائُ  تفا ملــا لتكــراا إ ــراء املقــابال  مــع الضــحاملا. كمــا ملتضــما البيانــا  األساســية           
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ة عـا التعـاا مبإعـا ة اإل مـاج  مبهـي قاعـدة بيانـا  عـا         املات،دمة ا قاعدة البيانـا  ال انيـ  
االذاا باألش،اا أعداا مب ااة الرعاملة اال تماعية مبالتنمية. مبقد أكنش مل أساسـا لتنظـيم مجـع    
البيانــا  مبإعــدا  التقــااملر عــا ا الــة الراهنــة مباالذاهــا  املت قعــة  مبعــا احتيا ــا  ضــحاملا    

 تقـدمي اخلـدما  تـم. مبُ ـمممل قاعـدة البيانـا        االذاا باألش،اا  مبالنـا ني منـ   مبحتاـني   
هذه لتك ل آلية لر د مبتتبع التدخال  مباخلدما  املقدمة إ  األش،اا ضحاملا االذاا  مـا  
أ ل ضمال النجاح ا حتقيُ تعاىي م مبإعا ة إ ما  م. مبقاعـدة البيانـا  ال انيـة عـا التعـاا      

 عا االذاا باألش،اا. مبإعا ة اإل ماج مرتبطة بقاعدة البيانا  الفلبينية

ــة     - 74 ــ م الدمبلـــة الطـــر  مـــا خـــالل مب ااة الرعاملـ مبإ   انـــ  اخلـــدما  ال قائيـــة  تقـ
اال تماعية مبالتنمية بتنفيذ برنام  شامل خلدما  تعاا ضحاملا االذاا مبإعا ة إ ما  م  مبهـ   

نـام  هنجـا   ال نام  املع  بتعاا ضحاملا االذاا باألشـ،اا مبإعـا ة إ مـا  م. مبملتبـع هـذا ال      
متعد  القطاعا   مبملقـدم  م عـة كاملـة مـا اخلـدما  الراميـة إ  تلبيـة احتيا ـا  الضـحاملا          
علــى الصــعيد النفاــي مباال تمــاعي مباالقتصــا ي. مبتشــمل هــذه اخلــدما  الت عيــة  مبحتاــني   
امل ااا  مبالقداا  لدى أسر النا ني ما االذاا  مباعتمعا  احمللية اليت ستحتضـن م. مبجيـري   

منطقـة بالبلـد     17يذ ال نام  املع  بتعاا ضحاملا االذاا باألش،اا مبإعا ة إ مـا  م ا  تنف
 من ا منطقة ميندانامب اإلسالمية املتمتعة با كم الذايف.

ــام  - 75 ــدممل الدمبلــة الطــر  خــدما  إ     2012مبا ع ــا ضــحاملا    949  ق ش،صــا م
ــ،اا ا   ــاا باألشـ ــا إ     17االذـ ــا   ملليـ ــدممل  عمـ ــة  مبقـ ــزا   32منطقـ ــة تعزملـ ــدة حمليـ مبحـ

للمااعدة االقتصا ملة املقدمة إ  ضـحاملا االذـاا مبلتحاـني م ـاااام  مبللقيـام بإ ـالحا  ا       
  قكـدممل ماـاعدا    2013سمل ما مراكز تقدمي تلك اخلدما   ا العـام املاضـي. مبا عـام    

ام  مــا ضــحاملا االذــاا. مبكانــمل الف ــا  الــلالل األكلــر اســتفا ة مــا هــذا ال نــ 1 979إ  
 هي: ضحاملا العمل القاري  مبالبطاء  مباالستطالل اجلناي.

مبىيما ملتعلُ حتدملدا بالفلبينيني ا اخلااج  مبالعمال الفلبينيني امل ا رملا الذملا ملعيشـ ل   - 76
حالة عار أمب أ مة  مبال سيما املرّحلني مب/أمب العائدملا مـا ضـحاملا االذـاا باألشـ،اا أمب  ـري      

الدمبلة الطر   ما خالل مب ااة الرعاملـة اال تماعيـة مبالتنميـة     ذلك ما أشكال اإلملذاء  تق م 
ــ اانني الفلبينــيني. مبتنشــر هــذه اخلــدما           ــدمي خــدما  الرعاملــة اال تماعيــة الدمبليــة للم بتق

تدابني ما نظام الرعاملة اال تماعية أمب العمل اال تماعي ا البلدال األ نبية اليت ت  ـد ىي ـا   م
أعدا  كبرية ما الفلبينيني ا اخلااج أمب العمال الفلبينـيني امل ـا رملا مـا أ ـل تقـدمي خـدما        

 م.الرعاملة اال تماعية مبا ماملة للف ا  الضعيفة أمب احملرمبمة من م   ا ا ذلك أىرا  أسره
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 التعامل مع الضحايا  

ــاذ  مبمجــع          - 77 ــة  مباإلنق ــام باملراقب ــع الضــحاملا  مبالقي ــل م ــة التعام ــعيا إ  حتاــني ارملق س
البيانا  مبا دها  تق م الدمبلة الطر   عـا ارملـُ ال كـاال  التابعـة للمجلـس املشـترع بـني        

ئــدة مقــدمي ال كــاال  املعــ   كاىحــة االذــاا باألشــ،اا  بتنفيــذ أنشــطة بنــاء القــداا  لفا 
ــة مبحلقــا   ااســية لفائــدة مــ ظفي إنفــاذ القــان ل     104اخلــدما . مبُنظمــمل   مباا  تداملبي

 عمالء امل،ابرا   مبم ظف  اتجرة  مبضباط الشراة  مبح  أىرا  الق ا  البحرملـة( مباملـدعني   
العــامني  مبالقضــاة  مباألخصــائيني اال تمــاعيني  مبمــ ظفي ا كــم احمللــي  ىضــال عــا أعضــاء     

ري ا ك مية مبمنظما  اعتمع املـدين. مبقـدممل مب ااتـا العـدل مبالشـةمبل اخلاا يـة       املنظما   
ذلــك التــدامل  أملضــا إ  مــ ظفي الاــلك الدبل ماســي امل ىــدملا إ  البلــدال الــيت ملنتشــر ىي ــا    

 االذاا باألش،اا.

 مبنظممل الدمبلة  ما خالل األكا  ية القضائية الفلبينية التابعة للمحكمـة العليـا   مباة   - 78
تداملبية إلزامية مل ظفي إنفاذ القان ل مباملدعني العامني مبالقضاة عا تشـرملعا  مكاىحـة االذـاا    

ة حـ ل القـان ل   ـــــ  مباة تداملبي 36  ُنظمـمل  2013إ   2008رة مـا  ــباألش،اا. مبا الفت
RA 9208   التـــدامل  علــى حتاــني كفـــاءا  قضــاة حمــاكم األســـرة     “ مباة حــ ل   24منــ ا

.  ”مــع قضــاملا االعتــداء علــى األافــال مبقضــاملا االذــاا باألشــ،اا        مبم ظفي ــا ا التعامــل 
مبمل د  هذا التدامل  إ  حتاني كفـاءة القضـاة  مباملـدعني العـامني  مبمـ ظفي حمـاكم األسـرة        
 مباحملاكم االبتدائية ا التعامل مع قضاملا االعتداء اجلناي مباالستطالل اجلناي أل را  ذااملة.

ني ال كـاال  املعـ   كاىحـة االذـاا باألشـ،اا مبـا         مبقد مبضع اعلس املشترع بـ  - 79
ت  ي ية لتعامل ال كاال  املعنية باالذاا باألش،اا مع ضـحاملا ذلـك االذـاا. مبتشـمل هـذه      
املبا    ليال عا مااعدة الضحاملا النا ني مـا االذـاا علـى التعـاا مباالنـدماج مـا  دملـد ا        

ل مــا الضــحاملا مــا األافــال مبالناــاء. مبأعــد  اعتمــع  مب م عــة مــا املبــا   الت  ي يــة لكــ
مب ااة الرعاملـــة اال تماعيـــة مبالتنميـــة  لـــيال آخـــر عـــا إ ااة القضـــاملا بشـــكل ملراعـــي املنظـــ ا 
اجلنااين  مبه  جيمع  ا كتّي  مباحد( بني الت  ي  املتعلُ باملمااسـا   مباملبـا   اإلاشـا ملة     

 التعامل مع قضاملا العنجمل ضد املرأة.مبإااا العمل مبأ مبات . مبملات،دم هذا الدليل ا حتاني 

ــة إ ااة      - 80 ــة الطــر  ا تنظــيم مبحتاــني ىعالي ــجمل للدمبل مبتاــت،دم مب ااة العمــل مبالت ظي
القضــاملا املتعلقــة باالذــاا باألشــ،اا  مبالت ظيــجمل  ــري القــان ين  مبعمــل األافــال  مبا إنفــاذ   

مع تلك القضاملا معن نـا   أحكام قان ل العمل مبالق انني ذا  الصلة   ليال دد  أشكال التعامل
  مبقــان ل مكاىحــة االذــاا   ”ا ماملــة اخلا ــة ل افــال مــا اإلملــذاء مباالســتطالل مبالتمييــز      “
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  مبقان ل العمـال امل ـا رملا. مبتبـّيا اإل ـراءا  التفصـيلية الـ اا ة ا       2003باألش،اا لعام 
  مبخاا  ا.الدليل مل ظفي مب ااة العمل مبالت ظيجمل ارملقة التعامل مع الشكامبى  اخل الفلبني

مب لل      الدع ة  انبا ثابلا ا سعي الدمبلة الطر  إ  مكاىحة االذـاا. مبنظمـمل    - 81
مب ااة العدل ق اىل إعالمية للتعرملجمل بالق انني مبلتحذملر الضـحاملا احملـتملني مـا لـاار االذـاا.      

 م عــة   تــنظم اللجنــة املعنيــة بــالفلبينيني ا اخلــااج بــرام  تعليميــة  اخــل 2007مبمنــذ عــام 
لتــااة مــا اعتمعــا  احملليــة عــا قــ انني مكاىحــة االذــاا باألشــ،اا مبمكاىحــة العنــجمل ضــد  
املرأة  مب ري ذلك ما امل اضيع املتصلة باتجرة. مبترأس اللجنة املعنية بالفلبينيني ا اخلـااج منـذ   

كاىحـة  جلنة الدع ة مباالتصاال  التابعة للمجلس املشترع بـني ال كـاال  املعـ       2010عام 
االذــاا باألشــ،اا  مبهــي تقــدم تــداملبا إ  اإلعالمــيني لتحاــني قــدااام علــى تططيــة أخبــاا   

اخلـاا  كاىحـة    1343مكاىحة االذاا باألش،اا. كما تشر  على إ ااة اخلـط الاـاخا   
 االذاا  ا شراكة مع أحد كيانا  القطاة اخلاا.

 
 امل ا رملا  االتفاقا  اللنائية مع البلدال املاتقبلة للعمال  

 ّلل الدمبلة الطر  مصـا  العمـال الفلبينـيني ا اخلـااج مبتضـما مصـا  م ا بلـدال         - 82
  مـا خـالل اإل ااة الفلبينيـة    2013املقصد  ما خالل اتفاقا  عمل ثنائية. مبأ ـر  ا عـام   
ا بلدا تاتضـيجمل عمـاال م ـا رمل    20للعمالة ا اخلااج  استعراضا التفاقا  العمل اللنائية مع 

ىلبينيني. مبا أملاا/مامل  ما نفس العام  مبقعمل اتفاا عمل مع اململكـة العربيـة الاـع  ملة ملـنظم     
استحقاقا  العمال امل ليني  ملل اإل ا ة األسب عية بي م مباحد  مبعدم خصـم ا مـا املرتـ .    
مبهل ذلك االتفاا أملضـا قيـام اب العمـل بفـتص حاـابا  مصـرىية باسـم العامـل لر ـد  ىـع           

عمال  مبإنشاء آلية لتقدمي الشكامبى تتضـما خطـا سـاخنا ملعمـل علـى مـداا الاـاعة        مرتبا  ال
 مبالا مـا  مبالاا  ال الملـا  املتحـدة. مبمـا املت قـع       400 ل اخلالىا   مبمرتبـا أ ال قـداه   

 ما العمال امل ليني ا اململكة العربية الاع  ملة ما هذا االتفاا. 60 000أل ملاتفيد ح اا 

ا إمكانية إبرام اتفاقا  عمل مع بلـدال مقصـد أخـرى  تعزملـزا للرعاملـة      مبجيري النظر  - 83
املقدمة إ  العمال الفلبينيني ا اخلااج مب  نا لكرامت م. مبجيري أملضا لـنفس الطـر  التعـامبل    
مع حك مـا  مبمنظمـا   ـري حك ميـة أخـرى مبمـع منظمـا  مدنيـة عاملـة ا  ـال الـدع ة            

عقـ   العمـل. مبتضـما     ”إعـا ة  ـيا ة  “األشـ،اا  مب  مباخلدما  املتصـلة  كاىحـة االذـاا ب   
العق   اجلدملدة للعمال تأمينا  حيا  مبتأمينا علـى ا يـاة  مبسـكنا  مبضـمانا ا تماعيـا. مبتبـذل       
اللجنة املعنية بالفلبينيني ا اخلااج     ا مماثلة إلقامة امبابط مبشراكا  مـع اعتمعـا  احملليـة    

مبأسـتراليا مبآسـيا مب ريهــا  للحصـ ل علـى ماــاعداا ا      الفلبينيـة ا أمرملكـا الشـمالية مبأمبامببــا   
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ضمال إ ماج امل ا رملا ال اىدملا حدمللا. مبتذه اللجنة أملضـا شـراكا  مـع مةساـا  تاـاعد      
 امل ا رملا املتزمب ني حدمللا على إجيا  ماكا  مبعلى التكيجمل  مبالتعامل مع  ع با  التأقلم.

 
 التدابري الرامية إ  ةاملة العمال امل ا رملا   

أ خلمل الدمبلة الطر  تعدملال  على سياسة إملفا  العمـال امل لـيني إ  اخلـااج  بطيـة      - 84
ا د مـا لتلـجمل أشـكال سـ ء املعاملـة مبالتمييـز ضـدهم. مبقـد اّىعـمل الاياسـة املنقحـة الاـا             

ســنة  مبمنعــمل ىــر  اســ م علــى الت ظيــجمل   23إ   18الــدنيا لت ظيــجمل أمبل ــك العمــال مــا 
مل ااا  مبتلقي م تـداملبا لط ملـا  مبحـد   األ ـر الشـ ري األ ال ا       مباشترامل امتالع العمال

 مبالا ما  مبالاا  ال الملـا  املتحـدة. مبعمـال اـذه الاياسـة  ُتـداج مكاتـ          400مات ى 
العمــل الفلبينيــة ا اخلــااج  مباإل ااة الفلبينيــة للعمالــة ا اخلــااج ا قائمتــ ا الاــ  اء أابــاب    

تداء أمب س ء املعاملة ضد العمـال الفلبينـيني  أمب انتـ اع شـرمبط     العمل الذملا تلبمل إ انت م باالع
 عق   عمل م  مبال سيما عدم  ىع أ  اهم أمب عدم  ىع ا بالكامل.

ــ اي       - 85 ــان ل اجلم ـ ــنقص  القـ ــا رملا املـ ــال امل ـ ــان ل العمـ ــ  قـ ــنص عليـ ــا ملـ ــ  مـ مبحاـ
اا مبالملتـ ا بأهنـا   (   تصّنجمل الدمبائر املعنيـة بالعمـل ا اخلـااج البلـدالد الداخلـة ا نطـ      10022

ممتللة أمب  ري ممتللـة  أمب أهنـا نفـذ  أمب   تنفـذ تـدابري إجيابيـة مبملم سـة  ماملـة حقـ ا العمـال           
امل ا رملا الفلبينيني. مبعلى أساس تصنيجمل تلك الدمبائر مل،تلـجمل البلـدال  مل اىـُ  لـس اإل ااة     

 اانني ىلبينـيني للعمـل   الفلبينية للعمالة ا اخلااج أمب ال مل اىُ  ما  ان  مباحد  على إملفـا  مـ  
ا بلد معّيا.  مبسضع عمليـة التصـنيجمل هـذه الستعراضـا   مباملـة  مبملطلـ  مـا البلـدال  ـري          

 املمتللة إبرام اتفاقا  عمل ثنائية.

الفرملــُ القطــري  “( علــى اتبــاة هنــ    RA 8042مبملــنص قــان ل العمــال امل ــا رملا      - 86
كــل مــا امللحقــني املعنــيني بالرعاملــة   ا تنــامبل شــ ا ل العمــال امل ــا رملا. مبملتعــامبل  ”امل حــد

اال تماعية  مببالعمل  مبم ظفـ  الاـلك الدبل ماسـي ا بلـدال لتـااة  ال سـيما حيـث ت  ـد         
أعدا  كبرية ما العمال  ا االستجابة لش ا ل العمال الفلبينـيني ا اخلـااج املتعلقـة بـأح اتم     

الاــفااا  مبالقنصـــليا    اال تماعيــة مبعملــ م مب ريهـــا مــا الشــ ا ل. مبملقـــ م املناــق ل ا     
بالتعامبل مع امللحقني املكلفني بشةمبل العمل ا لتلجمل املنااُ بإنشاء مراكز العمال الفلبينـيني  
امل ا رملا مب ريها ما مراكز امل اا  ا اخلااج مبتشطيل ا. مباشـتركمل مب ااة اخلاا يـة مبمب ااة   

اانني  مبمبـا   ت  ي يـة   العمل مبالت ظيجمل ا إعدا   ليل مشترع عـا تقـدمي املاـاعدة إ  املـ     
عــا إ ااة تلــك املراكــز بطيــة تباــيط إ ااة عمليااــا مب ملــا ة ىعاليتــ ا. مب ا   مب ااة اخلاا يــة  
مبمب ااة العمل مبالت ظيجمل ما عد  النااء العامال  ا مكات  العمل الفلبينية ا اخلـااج  مبا  

مـال الفلبينـيني ا اخلـااج     ال تقدمي املاـاعدة إ  املـ اانني  لتكـ ل اخلـدما  املقدمـة إ  الع     
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أكلر مراعاة لالعتبااا  اجلناـانية. مبتعـّيا مب ااة اخلاا يـة ا سـفااااا   ـا  اتصـال معنيـة        
 شااكة اجلناني ا عملية التنمية  مبهي ت ا ل تلقيجمل م ظفي ا  اخل البلد مبخاا    اـائل  

 العنجمل مبالتحري اجلناي.

ا اخلااج مراكـز إملـ اء للعـامال  ا اخلـااج     مبتدملر الدمبلة الطر   ما خالل بعلااا  - 87
الاليف مل ا  ا مشاكل  مبتقدم تا لتلـجمل أشـكال املاـاعدة القنصـلية مبالقان نيـة مباالناـانية.       
مبت ىر تلك البعلا   على سبيل امللال  إ  ما ملعان ل ما مشاكل  ـحية اخلـدما  الطبيـة أمب    

ــإ     ــ م ب ــع املاتشــفيا ؛ مبتق ــامبل م ــة  بالتع ــة الال م ــ م   املالي ــا رملا حبالت ــال امل  بالغ أســر العم
الصــحية  مبترتــ   ملــااام ا املاتشــفيا   عنــد ا ا ــة؛ كمــا ترتــ  إعــا ام إ  الــ اا إذا  

 تطلبمل حالت م الصحية ذلك.

ــة ا اخلــاا    - 88 ــة الطــر  مكاتــ  عمــل ىلبيني ج ا البلــدال الــيت ملعمــل ىي ــا  مبتقــيم الدمبل
مـا ملتعلـُ بالعمالـة  مبللت سـط ا منا عـاام مـع       ىلبي  أمب أكلر  مبذلك إلاشا هم ىي 10 000

أاباب العمل  مبإ باا مبكاال  الت ظيجمل على التقيد بأحكام مبشرمبط عق   عمل م  مبلتنظـيم  
 مباا  تداملبــة لتطــ ملر م ــاااام   ــا ا ذلــك تلقــيف م باملاــائل املاليــة مب ريهــا مــا املعــاا    

مبلـة الطـر  أملضـا ملحقـني معنـيني بالرعاملـة       الال مة الندما  م ا  تمعاام احمللية. مبتعـّيا الد 
اال تماعيـــة ا ك االملبـــ ا  اليزملـــا  مبالرملـــا  باململكـــة العربيـــة الاـــع  ملة  لتقـــدمي املشـــ اة  
ــة         ــا اجلن بي ــة ا ك امل ــة اال تماعي ــ ل بالرعامل ــ ل معني ــر ملحق ــة. مبسينشل ــة اال تماعي مبالرعامل

 مل  مبا بريمب  بلبنال.مباإلمااا  العربية املتحدة  مبقطر  مبه نغ ك نغ  مبالك مل

مبخصصمل الدمبلة الطر  أم اال حك ميـة تقدملرملـة للفلبينـيني العـاملني ا اخلـااج  ا       - 89
شـــكل  ــــندمبا ملقـــدم املاــــاعدة أل ــــرا  العـــ  ة إ  الــــ اا  مبنقـــل اىــــا  املتــــ ىني      
ا مبالدىا/ا را  مباإلقامة املةقتة  مبالطذاء  مباإلمدا ا  األساسية  مباإل الء الطـت  مبالعـالج   

املاتشفيا   مببعلا  املااعدة  مبالطراما  املفرمبضة علـى اتجـرة  ـري الشـرعية  مب ريهـا مـا       
ــة         ــة الســت،دام  ا القضــاملا اجلنائي الرســ م ذا  الصــلة. مبأنشــن  ــندمبا املاــاعدة القان ني
مبمنا عــا  العمــل  مباســت نا  أحكــام عق بــة اإلعــدام أمب الاــجا مــدى ا يــاة  مبالــتظلم مــا   

تقـــدمي املاـــاعدة إ  ضـــحاملا اال تصـــاب. مبجيـــري أملضـــا تشـــجيع ضـــحاملا  أابـــاب العمـــل  مب
ــة        ــك بتططي ــة ا ذل ــاة  مبملاــاعدهم  ــندمبا املاــاعدة القان ني ــى مقاضــاة اجلن اال تصــاب عل

 تكاليجمل االستعانة  حامني أكفاء.

مبمبضعمل الدمبلة الطر   ما خالل اللجنة املعنية بالفلبينيني ا اخلااج قائمـة بأابـاب    - 90
( امل اانـــ ل الفلبينيـــ ل املتزمب ـــ ل 1أل انـــ   مبقاعـــدة بيانـــا  بالف ـــا  التاليـــة:   العمـــل ا

( الرعاملا األ ان  مبالفلبيني ل املدا  ل ا قائمة املراقبة اليت أعداا اللجنة املعنيـة  2بأ ان ؛  
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( الفلبيني ل الذملا حضرمبا  مباا  الت  ي  مباإلاشا  أكلـر مـا مـرة؛    3بالفلبينيني ا اخلااج؛  
( الرعاملا األ ان  الذملا كفل ا عماال أكلر ما مرة  س اء ااتكب ا لالفـا  أم   ملرتكبـ ا.   4 

مبهــي تــ ا اهتمامــا خا ــا إ  مــا ملق مــ ل باســت،دام الفلبينيــا  بشــكل متعــد  أمب متكــرا.   
مبحتذا قائمة املراقبة مبقاعدة البيانا  الفلبينيني/ الفلبينيا  ا حالة مب    شب ا  بشـأل ه ملـة   

  أمب الــزمبج أمب العشــري  أمب تاالــ  الزمبا ــي  أمب ســ ابق   ملاــاعدام علــى اســاذ قــراا    اخلطيــ
أكلر استنااة  مبذن  ما  كا أل ملة ي إ  االذـاا باألشـ،اا  أمب الـرا  أمب العنـجمل املـ ا       

 حتمل ستاا الزمباج.
 

 التدابري الرامية إ  القضاء على استطالل بطاء املرأة  

مـا قـان ل    202تشـرملعية الرابعـة عشـرة الـدع ة إ  تعـدملل املـا ة       بدأ  منـذ الاـنة ال   - 91
العق بـا  املـنقص  باعتمـا  مشــرمبة القـان ل املتعلـُ بإهنـاء ذــرمي البطـاء. مبإ   انـ  مشــرمبة         
القان ل نفا   مبه  قان ل قائم بذاتـ   اقُتـرح إهنـاء ذـرمي البطـاء ا الصـيطة املنقحـة للقـان ل ا         

ض مبحدا  ا كم احمللي الق انني ال انية باساذهـا م قفـا أكلـر حزمـا     اعلد اللاين. مبسبقمل بع
ا مكاىحة البطاء مبمرتكبي  بإ داا ق انني خا ة اا ملكاىحة البطاء  مللما ه  ا ال ا بعـض  

 املدل ملل ك ملزمبل  مبنا ا  مب اىامب  مبأمبل نطاب .
 

 ا برامج تأهيل ضحايا البغاء، ودجمهم اجتماعيا ومتكينهم اقتصادي  

تقدم الدمبلة الطر   ما خالل مب ااة الرعاملة اال تماعيـة مبالتنميـة  خـدما  ا ماملـة      - 92
لضحاملا االعتداء مباالسـتطالل   ـا ا ذلـك البطـاء  ا املراكـز مبا اعتمعـا  احملليـة  لتأهيلـ ا         
مباندما  ا اال تماعي مب كين ا اقتصا ملا.  مبتقدم تلك املراىُ خدما  مببرام  معـدة لـذلك   

تقدم الرعاملة إ  النااء ضحاملا العنـجمل اجلناـاين ممـا     ”مالذا “لطر . مباملراكز األمبلية هي ا
لرعاملــة الفتيــا   مبل  ”مــااملالع هيلــز“ســنة.  مبمل  ــد مركــز  59مب  18تتــرامبح ســن ا بــني 

اللامنة عشـرة  امل،الفـا  للقـان ل  أمب الـاليف تعرضـا ل(ملـذاء مباالسـتطالل. مبت  ـد أملضـا  اا          
مرىُ لرعاملة الفتيا  ا سا الطف لة. مبتشمل الـ ام  مباخلـدما  الـيت تقـدم ا     الفتيا   مبهي 

هذه املراىُ العالج مبإعا ة التأهيل  مبالرعاملة امل لية اجلماعية  مباخلـدما  الصـحية  مبالطذائيـة     
 مبالتدامل  على امل ااا  ا ياتية مباإلنتا ية.

  مبخدما  تقدم بعد ىترة الرعاملـة  مبتشمل اخلدما  اعتمعية العالج  مبالتعاا  مببرام - 93
مبتنط ي على مشااكة كليفة ا أنشـطة اعتمعـا  احملليـة. مبتتضـما تلـك اخلـدما  اسـتجابة        
سرملعة ملقدم ا ىرملُ لصص لذلك  مبتـ ىري امل ـااا  مبماـاعدة ا ا صـ ل علـى اأس مـال؛       
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اـّرحا  مـا   مبتيار خدما  ما بعـد الرعاملـة إعـا ة إ مـاج النـا ني مبتفـا ي تعـّر  الناـاء امل        
 املراىُ الاكنية مبأافاتا لنفس املشاكل ما  دملد.

مركـز إملـ اء    42مبت ىر الدمبلة الطر   ما خالل مب ااة الرعاملة اال تماعية مبالتنميـة    - 94
مةقمل لضحاملا االذاا مبالعنـجمل  مبتقـدم تـم خـدما  اإلقامـة املةقتـة  مباإلعفـاء مـا الترحيـل           

ــة مبالقان ن  ــة مبالنفاــية.  مبا عــام  مبال  ــ ل إ  اخلــدما  الطبي ــدممل مــا خــالل  2013ي   ق
 ضحية ما ضحاملا البطاء.   118مراكزها مبهي ااا اعتمعية خدما  إ  

 
معاجلة األسباب اجلذاملة لالذاا باألشـ،اا مباتجـرة  مـا خـالل  عـم األعمـال ا ـرة           

 مبت سيع نطاا ىرا العمل  مبت ىري شبكا  األمال اال تماعي للفقراء 

دمبلة الطر  ملتزمة بإنشاء املزملد ما ىرا العمل  اخل البلد مـا خـالل التنميـة    إل ال - 95
االقتصا ملة الشاملة للجميع. مبأحد االلتزاما  اليت قطع ا الـرئيس ا ـاا للدمبلـة الطـر  علـى      

ليك ل العمل ا اخلااج خيااا مبلـيس  “نفا   ه  إجيا  مزملد ما ىرا العمل ا  اخل البلد  
تكــــ ل اعاملتـــــ  مبةاملتــــ  مـــــا    اا املـــــ ااا العمــــل ا اخلـــــااج  ضــــرمباة؛ مبعنـــــدما لتــــ  

 .”ا ك مة أمبل ملا 

مب لل ا د ما الفقر مب ملا ة ىرا العمل ك سـيلة للنمـ  االقتصـا ي الشـامل للجميـع       - 96
  الــيت تعكــس 2016-2011هــدىني مــا أهــدا  اخلطــة اإلمنائيــة الفلبينيــة اخلماــية للفتــرة    

خلطة اإلمنائيـة الفلبينيـة إ  حتقيـُ أهـداى ا مـا خـالل ثـالل        أهدا  البد االقتصا ملة. مباد  ا
اســتراتيجيا  عامــة  هــي حتقيــُ منــ  اقتصــا ي  يــد مبمت ا ــل  مبتكــاىة ىــرا ال  ــ ل إ     
مق ما  التنميـة  مبإقامـة شـبكا  ةاملـة ا تماعيـة ىعالـة مبماـتجيبة. مبتعـّر  اخلطـة اإلمنائيـة           

ملاتدام الذي مل ىر ىرا العمل على نطـاا مباسـع    النم  ا“الفلبينية النم  الشامل للجميع بأن  
مبملشــرع الطالبيــة العظمــى مــا الشــع  ا ا يــاة االقتصــا ملة مباال تماعيــة. مبحاــ  تقــدملرا   

 مباخنفضــمل تلــك  2009ا املائــة مــا الاــكال ا عــام   26.5اخلطــة  كــال الفقــراء  للــ ل  
هـدا  اإلمنائيـة ل لفيـة(.    ا املائة  حا  آخر تقرملر عا األ 24.9إ   2013النابة ا عام 

ما خالل لتلجمل اخلطـط   2015ا املائة ا عام  16.6مباتد  ه  ال مبل بنابة الفقراء إ  
مبال ام  ا ك مية الراميـة  ا مجلـة أمـ ا  إ   ملـا ة االسـتلماا ا تنميـة اأس املـال البشـري          

. مبملركـز االسـتلماا   مبإجيا  ىرا العمل لكل ما أ ـحاب األ ـ ا مبالعـاملني  اـاام اخلـاا     
ا اأس املال البشـري علـى التطـ ملر النـ عي للمـ اا  البشـرملة مـا حيـث التعلـيم  مبامل ـااا             
مبالصحة  مبما إ  ذلك مـا اجل انـ  الـيت تزملـد مـا ىـرا ال  ـ ل إ  العمالـة املنتجـة  مبمـا           

 اإلنتا ية مبالدخل.
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 دعم قيام املرأة باألعمال احلرة  

ــة   - 97 ــزال حتاــني بي  ــز منــ  املةساــا  الصــطرى مبالصــطرية    ال مل ــة مبتعزمل األعمــال التجاامل
مباملت سطة ملشكل أحد الع امل االقتصا ملة ا امسة. مبتشـري تقـدملرا  مب ااة التجـااة مبالصـناعة     

ــا      ــل ع ــا ال ملق ــذا القطــاة ملاــ م   ــع      60إ  أل ه ــيت أنشــأاا مجي ــائجمل ال ــا ال ظ ــة م ا املائ
ةساــا  الصــطرى مبالصــطرية مباملت ســطة هــي  املةساــا . مبا الكــلري مــا األحيــال تكــ ل امل 

املصدا ال حيد للعمالة اجلدملدة  مب لل شبكة أمال  ليس ىقط بالنابة لفقراء املنااُ ا ضـرملة   
 10مـا بـني كـل     4مبإمنا أملضـا للمـرأة الرملفيـة الـيت ال ذـد عمـال ا القطـاة الرمسـي. مبملعمـل          

مــال التجااملــة  مبملشــكل ل نصــجمل ســنة ا األع 64مب  18ىلبينــيني ممــا تتــرامبح أعمــااهم بــني 
 الق ة العاملة الفلبينية.

إ  تعزملـز   2008مبمل د  ميلاا املشااملع الصطرى مبالصطرية مباملت سـطة ا جـم لعـام     - 98
مباشرة األعمـال ا ـرة مب عـم تنميـة املنشـآ  الصـطرى مبالصـطرية مباملت سـطة. مب عمـا ملباشـرة           

  تـنص خطـة  عـم تلـك املةساـا  للفتـرة       املرأة ل عمال ا رة الصطرى مبالصطرية مباملت سـطة 
علـى تعمــيم مراعــاة املنظــ ا اجلناــاين ب  ــف  هــدىا ائياــيا ملرمــي إ  تياــري   2011-2016

مب ــ ل املــرأة إ  املــ اا  اإلنتا يــة. مباــد  اخلطــة إ  معاجلــة بعــض القضــاملا اجلناــانية الــيت   
  املـ اا   مبعـدم القـداة    تع ا منـ  األعمـال التجااملـة الناـائية  مـا قبيـل حمدمب ملـة ال  ـ ل إ        

 على م ا لة األعمال مبت سيع نطاق ا.

 سـبل الـر ا(    ”كاب هاملال“مبما التدابري األخرى اليت تدعم تنظيم املشااملع  برنام   - 99
الذي مبضعت  مب ااة العمل مبالت ظيجمل  مبهـ  برنـام  لبنـاء القـداا  مبإنشـاء مشـااملع األعمـال        

ي  مبللف ــا  الضــعيفة مــا العمــال كالناــاء مبالشــباب  ا ــرة للعــاملني ا االقتصــا   ــري الرمســ
ــرة       ــة. مبا الفت ــال  مبالاــكال األ ــليني  مبذمبي اإلعاق ــال العم ــاء األاف   2013-2009مبآب

ا املائـة منـ م ناـاء     27عامال ا االقتصا   ري الرمسي   413 513استفا  ما هذا ال نام  
 026 112.) 
 

 زيادة فرص العمل    

لطر  أملضا بتنفيذ برام  اامية إ  ت سيع ىرا العمل ما خالل تياـري  تق م الدمبلة ا - 100
ت ظيجمل العاالني عا العمل ما الفقراء مبامل مشني مباملشر ملا ا لتلجمل املنااُ الرملفية بالبلـد   
ملل ال نام  اخلاا لت ظيجمل الطالب  بتنظيم معاا  لفرا العمل مبلل،ـدما  الـيت تقـدم ا    

 مكات  خدما  الت ظيجمل العام.
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مبُتنظم معاا  ىرا العمل ا ال الانة   ا ا ذلك ا الي م الان ي للعمـل. مبهـي     - 101
ذمع  بني البـاحلني عـا عمـل مببـني مبكـاال  الت ظيـجمل مبأابـاب العمـل احمللـيني مباخلـاا يني            
حتمل سقجمل مباحد مبا نفس ال قمل  ت ىريا للتكاليجمل مبال قمل مباجل ـد. مبتـدعم هـذه املعـاا      

لقان ين بتا يل ال  ـ ل إ  مبكـاال  الت ظيـجمل مبأابـاب العمـل املـرخص       ةلة الت ظيجمل  ري ا
تم. مبتقدم ا هذه املعـاا  معل مـا  تاـاعد ا الت ظيـجمل  ملـل املعل مـا  املتعلقـة  صـا ا         
التــدامل   مبباملاــاعدة علــى العمــل للحاــاب اخلــاا  مب ــدما  الرعاملــة اال تماعيــة للعمــال 

 امل ا رملا الفلبينيني.  

شـبكة مكاتــ  خـدما  الت ظيـجمل العــام أملضـا خـدما  تياــر الت ظيـجمل علــى       مبتقـدم   - 102
الصعيد ال ا  للعمال  ناـاء مبا ـاال. مب لـل هـذه املكاتـ  مرىقـا خلـدما  العمـل املتعـد ة           
مبهي ال تفر  اس ما مبتقدم اخلدما  التالية: معـاا  ىـرا العمـل  مبمعـاا  سـبل الـر ا       

ــى اال    ــاملني ا اخلــااج  مباملاــاعدة ا   مبالعمــل ا ــر  مباملاــاعدة ا ا صــ ل عل ــا  للع ئتمان
ت ظيجمل الطالب مبالشباب مما انقطع ا عا الدااسة  مببرام  للتعرملـجمل بـبعض أشـكال العمـل      

  بلـغ عـد  مكاتـ  خـدما      2013مبالت ظيجمل ا مشااملع البنية التحتية. مبإ  حـد أملاا/مـامل    
 .مكتبا 1 835الت ظيجمل العام اليت أكنش مل ا لتلجمل أعاء البلد 

 
 برامج إعادة إدماج العمال الفلبينيني العائدين من اخلارج  

باليكبينــاي  “أالقــمل الدمبلــة الطــر   مــا خــالل مب ااة العمــل مبالت ظيــجمل ةلــة         - 103
 عـ  مبا إ  الفلـبني  عـ  مبا ا  بلـد ملطيـ  ىيـ  العـيش ( مبهـ  مشـرمبة           ”هاناب هاي -باليك

ملي ل بيـزمب   24مبملعمل املشرمبة  يزانية قداها إلعا ة إ ماج الفلبينيا  العامال  ا اخلااج. 
امــرأة ملـتلقني تــداملبا   2 400 مبالا(  مبتاـتفيد منــ  علـى ســبيل األمبل ملـة     571 000ىلبـي    

قصــريا علــى مباشــرة األعمــال ا ــرة  مبإحــاال  لفــرا العمــل   ــا ا ذلــك خــدما  خا ــة  
 للحماملة اال تماعية ملل الضمال اال تماعي مبالتأمني الصحي.

مبتنفذ الدمبلة الطر  أملضا برنا ا إل ماج العمال الفلبينيني العائدملا مـا اخلـااج  مـا     - 104
ــا االحتيا ــا           ــة كــل م ــام  إ  تلبي ــذا ال ن ــي ه ــال. مبملرم ــك العم ــة أمبل  خــالل إ ااة اعامل

اال تماعية مباالقتصا ملة للعمال الفلبينيني مبأسـرهم العائـدملا مـا اخلـااج  مـا خـالل       -النفاية
ة ا  ال األعمال التجااملة مبتنمية امل ااا  التكن ل  ية  مبالتـدامل  علـى تنظـيم    تقدمي املش ا

 املشااملع  مبمااعدة أمبل ك العمال مبأسرهم بت ىري  م عا  ما اخلدما  االقتصا ملة.  
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 حتسني شبكات األمان االجتماعي واحلماية االجتماعية  

الاياسا  مبال ام  الـيت تاـعى إ  ا ـد     “ُتعّر  ا ماملة اال تماعية ا الفلبني بأهنا  - 105
ما الفقر مبما الضعجمل أمام امل،اار  مبإ  تعزملز املركز اال تماعي للم مشـني مبحقـ ق م مـا    
خالل الن    بابل كا  الر ا مبالعمالة مبا فاظ علي ا  مبا ماملـة مـا امل،ـاار الـيت اـد       

نا ــر األابعــة للحماملــة . مبالع”بفقــدال الــدخل  مبحتاــني قــداة النــاس علــى م ا  ــة امل،ــاار  
( التنميـــة  3( التـــأمني اال تمـــاعي؛ مب   2( بـــرام  ســـ ا العمـــل؛ مب    1اال تماعيـــة هـــي   
( شــبكا  الضــمال اال تمـاعي. مبملعتــ  العــامل ل ا االقتصـا   ــري الرمســي   4اال تماعيـة؛ مب   

ام  ى ة ائياية متميزة ملـتعني تلبيـة احتيا ااـا مبالنظـر ا شـ ا ل ا مـا خـالل  م عـة مـا بـر          
مـا   2007مبخدما  ا ماملة اال تماعية الكليفـة مباملعـز ة. مبأنشـأ  الدمبلـة الطـر  ا عـام       

خالل مب ااة العمل مبالت ظيجمل إااا عمل معنيا باملرأة العاملة  مبمبضعمل تص اا للمـرأة العاملـة   
. مبملرمــي إاــاا العمــل إ  حتقيــُ مــا مللــي:   2010املتمتعــة با ماملــة اال تماعيــة  حبلــ ل عــام  

مــاكا عمــل املــرأة؛ مبحتاــني حيااــا مبحيــاة أســراا؛ مبتكليــجمل مشــااكت ا ا أنشــطة    حتاــني أ
 اعتمع احمللي.

ــا         - 106 ــني برا   ــُ االتاــاا ب ــاا الاــعي إ  حتقي ــةخرا  ا إا ــة الطــر  م ــمل الدمبل مبقام
الرئياية للحد ما الفقر  ما خالل تطبيُ استراتيجية متعد ة اجل ان  مبضـعت ا مب ااة الرعاملـة   

ة مبالتنمية    اءمة تلك ال ام  مبمن ا برنـام  التح ملـل النقـدي املشـرمبط  مبالـ ام       اال تماعي
ــة       ــ ا  للتنمي ــام  ال ــمل مــةخرا إ  ال ن ــيت حتّ ل ــة ال ــة لل،ــدما  اال تماعي الشــاملة مباملتكامل
القائمة على اعتمعا  احمللية  مببرنام  الن    بابل العيش املاتدامة الذي ملرمـي إ  معاجلـة   

ب اجلذاملــة للــ جرة. مبملاــمص النظــام الــ ا  للدااســا  االستقصــائية ل ســر املعيشــية   األســبا
الــذي دــد  الفقــراء مبأملــا ملعيشــ ل  بــالنظر ا كيفيــة تــ ىري املــ اا  بشــكل ىعــال مبا ال قــمل   

 املناس  لت ىري اخلدما  للف ا  امل مشة.

ماا ا اأس املـال  مببرنام  التح ملـل النقـدي املشـرمبط هـ  برنـام  ملركـز علـى االسـتل         - 107
البشري ما خـالل تـ ىري اخلـدما  الصـحية مباملـنص التعليميـة ل سـر املعيشـية الفقـرية املةهلـة.           
مبه  ملاعى إ   كني األسر املعيشية الفقرية مـا تلبيـة بعـض أهـدا  التنميـة البشـرملة  مبكاـر        

ة مب كنـ ا مـا   حلقة الفقر بني األ يال. مبملقدم منحا نقدملة تكّمل  خـل األسـر املعيشـية الفقـري    
 تلبية احتيا ااا مبىُ الشرمبط التالية:  

 ألغراض الصحة والتغذية  

ملنبطي أل تتلقى ا  امل عند ال ضع مبقبل  مببعده اعاملة  حية ما أخصـائيني  ـحيني    • 
 ذمبي م ااا ؛  
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ملنبطــي أل لضــع األافــال منــذ مبال اــم مبحــ  ســا اخلاماــة ىح  ــا  ــحية مبقائيــة     • 
 مبلقاحا ؛

ل ملتلقى األافال منذ مبال اـم مبحـ  سـا الرابعـة عشـرة أقـراا الـت،لص مـا         ملنبطي أ • 
 أش ر. 5الدملدال  كل 

 ألغراض التعليم

ملنبطي أل دضر األافال بني اللاللة مباخلاماة ما العمر اعاملة هنااملة بنابة ال تقل عـا   • 
 ا املائة ما ال قمل؛ 85

ــني ســا     •  ــال ب ــي أل ملكــ ل األاف ــنة  18مب  6ملنبط ــة   ماــجلنيس ــدااس االبتدائي ا امل
 ا املائة ما ال قمل. 85اللان ملة مبأل دضرمبا  امبس ا بنابة ال تقل عا  أمب

 
 حضور دورات التنمية األسرية  

ملنبطي ل ب ملا مبألمبلياء األم ا أل دضرمبا  مباا  األم مة املاةمبلة مباألب ة املاـةمبلة    • 
علـى ىعاليـة  مبا األم أمب   مبالدامبس امل،صصة ل م ا   مبالدمباا  الدااسية للتدامل  

 األب  مرة ا الش ر على األقل.

مبدُ ل سرة املعيشية الفقرية اليت تا افل  مبل اللامنة عشرة  مبقـد ُاىعـمل الاـا بعـد      - 108
لتشــمل مجيــع ســن ا  التعلــيم اللــان ي( مبللح امــل    2013أل كانــمل الرابعــة عشــرة ا عــام  

يـزمب ىلبــي   حـ اا عشــرة  مبالاا (   ب 500مباملرضـعا  ا صـ ل علــى منحـة  ــحية قـداها     
 مبالاا ( ش رملا مـدة عشـرة شـ  ا     6بيزمب ىلبي   ح اا  300ش رملا.  مبتبلغ منحة التعليم 

 مبالاا ا الاــنة( لعــد  أقصــاه ثالثــة أافــال   62بيــزمب ىلبــي   حــ اا   3 000ا الاــنة أي 
ــام    هلــمل تططيــة هــذا ال  2013لكــل أســرة. مبإ  حــد كــان ل األمبل/ ملاــم      1 484ن

أسـرة معيشـية     3 841 147مقااعة ا البلد مباستفا   منـ ا   79مدملنة  مب  143بلدملة  مب 
ــ ا  أي   3 91 ــة من ــرأة هــي املاــتفيدة    أســرة معيشــية( ك  3 505 703ا املائ ــا امل ــمل ىي  ان
 املنحة. ما

ــية ل ســر        - 109 ــرا ا  إضــاىية لتلبيــة االحتيا ــا  األساس ــام  إ  املــرأة إمل ــدم ال ن ة  مبملق
مبملعطي ا قداا مـا االسـتقاللية املاليـة عـا  مب  ـا. مبقـد أ ى تطبيقـ  إ   ملـا ة معـدل التحـاا           
األافال باملدااس  مب ملا ة عد  النااء الاليف ملتلقني اعاملة  حية قبل ال ال ة مببعدها  مبالـاليف  
ــة املــرأة حبق ق ــا        ــيم م. كمــا ا  ا   معرى ــاتا مبتعل أ ــبحا أقــدا علــى متابعــة  ــحة أاف

اــائل املتعلقــة بالعالقــا  بــني اجلناــني  مبباإلبــاب  مبحتاــنمل قــداااا االتصــالية بفضــل    مببامل
  مباا  تنمية األسرة.
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ــام   - 110 الــذي ملتبــع هنــ  اإلبــا  الشــامل مباملتكامــل لل،ــدما     ”كــاالهي“مبملاــعى برن
ا  اال تماعية إ   كني اعتمعا  احمللية ما خالل تعزملز مشـااكة أىرا هـا  مبخا ـة الناـاء     

ا كــم احمللــي مباملشــااملع اعتمعيــة. مبمل ــد  ال نــام  إ   عــل عمليــا  مبنظــم ا كــم احمللــي  
قائمة بدا ـة أكـ  علـى املشـااكة مبالشـفاىية مباملاـاءلة. مبملقـ م أعضـاء اعتمـع احمللـي ا هـذا            
 ال نـام  بتحدملـد املشـااملع  مبإعـدا  املقترحـا   مباملشـااكة ا ا ـد التنفيـذ  تعزملـزا لاللتــزام         
مباملااءلة مباالستدامة. مبملفرلج عا أم ال املشااملع املعتمدة ما حاـابا  املشـااملع األهليـة الـيت     
ــك املشــااملع الطــرا  مبشــبكا  الصــر  الصــحي         ــ ل.  مبتشــمل تل ــدملرها متط عــ ل حملي مل
مبمراكز الرعاملة الن ااملة  مباملراكز الصحية  مبمراىـُ أنشـطة مـا بعـد  ـ  احملا ـيل  مبمشـااملع        

 ىُ الصحية.املياه مباملرا

مشـرمبعا ىرعيـا    2 243  مّ ل مشرمبة كـاالهي  2014مبإ  حد كان ل اللاين/ملناملر  - 111
 368مليــ ل  مبالا( اســتفا   منــ ا  117بليــ ل بيــزمب  مــا ملزملــد علــى   4 952أهليــا بقيمــة 

بلدة. مباستفا   ما هذا ال نام  الناـاء مبالر ـال علـى حـد      4 337أسرة معيشية ا  959
نام  بشكل خاا عـا  ملـا ة مشـااكة األهـاا ا القـ ة العاملـة  مبا اسـاذ        س اء. مبأسفر ال 

 القرااا  املتعلقة بالتنمية احمللية  ما خالل مشااملع تلت احتيا ااا مبسضع للمااءلة.

مبملقــ م برنــام  أســباب املعيشــة املاــتدامة ببنــاء قــداا  املشــااكني ىيــ  علــى حتاــني     - 112
ملة  مبملنتــ   ا ذلــك اســتراتيجية ذا  ماــااملا. أمبال  ملــدعم االقتصــا -أمبضــاع م اال تماعيــة

ال نام  املشااملع البالطة الصطر لكي تصبص  دملة تنظيميا مباقتصا ملا  ما خـالل بنـاء القـداا     
مع التركيز على التنمية اعتمعية  مبحتاني امل ااا   مبإقامة الشبكا   مباملاـاعدة بتقـدمي اأس   

 ــة ا النظــام الــ ا  للحــد مــا ىقــر األســر املعيشــية  مبإعطــاء     املــال إ  األســر الفقــرية املدا 
األمبل ملة للماتفيدملا ما برنام  التح ملل النقدي املشرمبط ما أ ـل حتاـني اسـتدامة املشـااملع     
ــُ تقــدمي         ــني ىــرا العمــل عــا ارمل ــني املشــااكني مبب ــام  ب ــربط ال ن ــا  مل البالطــة الصــطر. ثاني

الفقرية املدا ة ا قـ ائم النظـام الـ ا  للحـد مـا       املااعدة إ  العاالني عا العمل ما األسر
ىقر األسر املعيشية  مع حتدملد امل ااا  املطل بة  مبمطابقت ا بال ظائجمل  مبتقـدمي الت  يـ  امل ـ     

 مباملش اة مبالترشيحا  لل ظائجمل.  

أسـرة   340 163  استفا   ما هـذه اخلـدما    2014مبإ  حد كان ل اللاين/ملناملر  - 113
ــاملر    معيشــية ىقــرية  ــاا: مــا كــان ل اللاين/ملن ــ بر   2011كالت : 2013إ  تشــرملا األمبل/أكت

ــة( أســرة معيشــية ماــجلة ا   74 94  288 601 ــة املشــااملع الصــطرى    ا املائ  ماــاا تنمي
ا املائة( ماجلة ا مااا تياري العمل. مبملاتفيد ما ال نـام  كـل مـا     40 5  16 488 مب
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لـى الفقـر مباجلـ ة مبا حتقيـُ املاـامباة بـني اجلناـني        النااء مبالر ـال  ممـا ملاـ م ا القضـاء ع    
 مب كني املرأة.

مبىيما ملتعلُ بت ىري ا ماملة اال تماعيـة للناـاء مبأسـرها  اسـتحدثمل الدمبلـة الطـر          - 114
عا ارملُ شركة التأمني الصحي الفلبينيـة   م عـة مـا االسـتحقاقا  الصـحية تيّاـر مب ـ ل        

لرعاملة الصحية اجليدة بتكاليجمل معق لة. مبمباىقـمل شـركة   العامال  ا القطاة  ري الرمسي إ  ا
التأمني الصحي الفلبينية على تنفيذ خطة تقدمي  عم  زئي لتططية املشااملع الصـطرى الناـائية    
مبالعامال   اااا اخلاا ا مشااملع  طرية  مبى ا  أخرى ما عمال االقتصا   ـري الرمسـي   

 ذمبمب الدخل املن،فض.
 

 ليم املهينتنمية القدرات والتع  

تقــدم  مبلــة الطــر  إ  الناــاء مبالر ــال  مــا خــالل مبكاالاــا املعنيــة  خــدما  بنــاء   - 115
القداا  اليت تفضي إ  العمالة أمب إ  مباشرة األعمال ا ـرة. مبهـي تاـعى مـا خـالل مركـز       

ــرأة      ــة احتيا ــا  امل ــتق  مبتطــ ملر امل ــااا   إ  تلبي ــالتعليم ال ــة ب ــة املعني مــا  املــرأة  مبهــ  اتي 
التدامل  امل  /التق   مبخا ة ا اعاال  الـيت مل ـيما علي ـا الـذك ا ا العـا ة.  مبقـد تطـ ا        
عد  اإلنال ببطء ليتف ا على عد  الذك ا ا بعـض الـدمباا  الدااسـية  مبهـ  مـا ملزملـد مـا        
ىرا عمل املرأة ا م ا مب اال  ملـل اللحـام  مبمعـدا  الت ملـد  مبإ ـالح الاـيااا . كمـا        

  النااء املاجال  ا  مباا  التدامل  اعتمعية أمب  ري املداسية  الـيت ُتـنظم اـد     ملتزاملد عد
 إعطاء املرأة مرمبنة أك  على حض ا التدامل .

مبمل ــد  مشــرمبة اإل ــراءا  االقتصــا ملة املراعيــة للمنظــ ا اجلناــاين مبالراميــة إ           - 116
كندملــة إ  تعزملــز ا  كمــة النــ    بــاملرأة  مشــرمبة املــرأة الكــبري( الــذي تدعمــ  ا ك مــة ال  

ــة الصــطر. مبملشــجع هــذا        املاــتجيبة الحتيا ــا  اجلناــني  مبتشــجيع املشــااملع الناــائية البالط
املشرمبة على اي ة بي ة تااعد على  كني املرأة اقتصـا ملا علـى الصـعيدملا الـ ا  مباحمللـي   ـا       

شــن مشــرمبة املــرأة ا ذلــك مبــا اا  بنــاء قــداا  املــرأة علــى تنظــيم املشــااملع الصــطرية. مبأكن 
الكبري  ااعدة  م عة ما املةساا  اال تماعية. مبه  أحـد املشـااملع الرئياـية الـيت أنتجتـ ا      
سيدا  األعمال التجااملة الصطرية مما تلقني التدامل  ا  ال تط ملر املنتجـا  مبتعب تـ ا  مبمـا    
ــااا  اجلــ  ة مبأ ــبحمل متاحــة       شــاب  ذلــك  مبأنــتجا منتجــا  بحــمل ا سلاــلة مــا اختب

   م  ز عا مشرمبة املرأة الكبري(.3ذااملا.  انظر املرىُ 
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الدعم املاا املقدم إ  املنظمـا   ـري ا ك ميـة الـيت تـدملر مراكـز إملـ اء مبمراكـز إلعـا ة            
 تأهيل النااء مبالفتيا  البطاملا 

تعتــر  الدمبلــة الطــر  بأمهيــة عمــل املنظمــا  ا ك ميــة مب    هــا اإلمنائيــة  مبلكــا   - 117
البلد  نع ا ما است،دام األمـ ال العامـة ا أ ـرا  خا ـة  مبلـذلك ىإنـ  ال  كنـ ا أل         ق انني

تقـدم  عمـا ماليـا مباشـرا للمنظمـا   ـري ا ك ميــة الـيت تـدملر مال ـن أمب مراكـز إملـ اء. مبمــع            
ذلك  تقدم الدمبلة الطر  مزاملا مبامتيا ا  ا شكل تاجيل مبترخيص مباعتما  إ  املنظمـا   

املة ا  ال الرعاملة اال تماعية مبالتنمية  مبالـيت تـدملر مال ـن مبمراكـز إملـ اء        ري ا ك مية الع
مبالــيت ملشــاا إلي ــا باســم مبكــاال  تنميــة الرعاملــة اال تماعيــة. مبمــا األمللــة علــى هــذه املزاملــا     
مباالمتيــا ا  إ ااج تلــك املنظمــا  ســجال  مب ااة الرعاملــة اال تماعيــة مبالتنميــة  مبتاــليم ا  

 نمية اال تماعية  أمب تزمبملدها  ااعدة تقنية ا تنفيذ برا  ا.تراخيص ك كاال  للت
 

 التعجيل  شااكة املرأة ا ا ياة الاياسية   

تت،ذ الدمبلـة تـدابري خا ـة مةقتـة للتعجيـل      “ما ميلاا املرأة على أل  11تنص املا ة  - 118
ــا  اســم الا       ــراا مبعملي ــا ل .... ا  ــنع الق ــ ا بشــكل ع ــرأة مب ليل . ”ياســا  شــااكة امل

مبتنفيــذا تــذا ا كــم  ككلفــمل جلنــة االنت،ابــا  بــأل ُتــداج ا شــرمبط إقرااهــا ل حــزاب           
الاياســية   ــا ا ذلــك املنظمــا  ا زبيــة  أحكامــا خا ــة تعــز  مشــااكة املــرأة ا املنا ــ    
القيا ملة  مباتياكل الداخلية لرسم الاياسا   مبإ راءا  الترشيص مبالتعيني ا تلـك األحـزاب.   

الدمبلــة الطــر  األحــزاب الاياســية علــى مبضــع بــرام  تتضــما إســ ام أعضــائ ا ا   مبتشــجع 
 الدع ة ا  تعزملز تلك املشااكة  مبماامهة املرأة ماامهة ىعلية ا أنشطة ا زب.

باملائــة لكــل مــا   50مبمل ــد  ميلــاا املــرأة إ  حتقيــُ ت  ملــع متعــا ل بــني اجلناــني     - 119
مــا املنا ـ  اإل ااملــة  ــا ا ذلــك منا ــ  ماــاعدي  الر ـال مبالناــاء(  ا املاــت ى اللالــث  

مدملري املكات  مبمبكالء ال  ااا . مببالنابة ملشااكة املرأة على الصعيد احمللي  ملنص القـان ل  
ا املائـة مـا عضـ ملة  ـالس التنميـة احملليـة. كمـا         40على أل ُت،صص تـا ناـبة ال تقـل عـا     

املتاحـة للر ـل لتمليـل ا ك مـة علـى      ملنص علـى  كـني املـرأة مـا ىـرا متكاى ـة مـع الفـرا         
 الصعيد الدمبا  مبا أعمال املنظما  الدمبلية.

مب عــم مشــااكة املــرأة ا ا كــم احمللــي تــدع  لــ  املبــا   الت  ي يــة الراميــة إ  تنفيــذ   - 120
تكفـل مبحـدا  ا كـم احمللـي تعمـيم       “ميلاا املرأة ا مجيع أعاء البلـد  مبالـيت تـنص علـى أل     

ــاة املنظــ  ــة        مراع ــالس احمللي ــك ا أنشــطة اللجال/اع ــى ذل ــا خــالل ا ــرا عل  ا اجلناــاين م
اإلقليميــة  مبال كــاال  ا ك ميــة ال انيــة مباحملليــة  مباألمبســاط األكا  يــة  مبالقطــاة اخلــاا     

 .  ”مبمنظما  اعتمع املدين  العاملة على الصعيد احمللي
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مقعــدا ا  لــس الشــي     24مقاعــد مــا بــني  6مبحتتــل املــرأة ا الكــ نطرس ا ــاا  - 121
ا املائــة(. مبُســجلمل علــى   64 25ا املائــة( مبحــ اا نفــس الناــبة ا  لــس النــ اب     25 

ا املائـة ا عـام    4 15الصعيد احمللي  ملا ة ا النابة امل  ملة للنااء حاكما  املقااعا   مـا  
  الناــاء ا . مبعلــى ماــت ى البلــدملا  ااتفــع عــد2013ا املائــة ا عــام  5 22إ   1998

 .2013ا املائة ا عام  86 20إ   2004ا املائة ا عام  26 15منص  العمدة ما 

مبا الك نطرس الفلبي   بحمل قائمة ناائية حزبية  هـي حـزب  ابرملـاال الناـائي ا      - 122
البقاء ا الك نطرس ا الفترا  االنت،ابية األابع املاضية. مبملـدع  هـذا ا ـزب إ  سـا قـ انني      

 تراعي املنظ ا اجلنااين   ا ا ذلك مشرمبة قان ل متعلُ بالطالا.

ا املائـة ا املنا ـ     50    ملتحقُ هد  التمليل الناـائي  بناـبة   2013مبإ  حد  - 123
ا  5اإل ااملة  مبال تزال النابة اليت حققت ا املرأة ا منا   الدا ة اللاللـة تقـل عـا ذلـك بــ      

ذلـك  عـّيا الـرئيس ناـاء ا منا ـ  مب ااملـة مبمنا ـ  حك ميـة          ا املائـة(. مبمـع   45املائة  
هامة  من ا منص  كبرية قضاة احملكمة العليا  مبمب ملـرة العـدل  مبائياـة جلنـة حقـ ا اإلناـال       
ا الفلبني  مبأمينة املظا   مبكل ا منا   هامة ىيمـا ملتعلـُ بتحقيـُ العدالـة للمـرأة. مبمـا بـني        

العمل مبالت ظيجمل  مبماتشااة الرئيس املعنية بعملية الاـالم   املنا   اليت تشطل ا املرأة  مب ملرة 
ــة       ــة مبالتنمي ــة اال تماعي ــة املعنيــة  فامبضــا  الاــالم  مبمب ملــرة الرعامل ــة ا ك مي مبائياــة اللجن
مبائياة جلنة التعليم العاا بالفلبني  مبائياة اللجنة املعنية بالفلبينيني ا اخلااج. مبعـّيا الـرئيس   

ة أخرى خااج ا ك مة  من ا ائاسـة مكتـ  اإلملـرا ا  الداخليـة      أملضا نااء ا منا   هام
مبائاسة  ندمبا اإلسكال. مبتشـ د مشـااكة املـرأة ا الاـلك الدبل ماسـي حتاـنا أملضـا. ىقـد         
ااتفعـمل الناــبة امل  ملــة للمــرأة ا املنا ــ  الكـ ى لــذلك الاــلك  منصــ  الاــفري مبالقنصــل   

 ا املائة. 35ئة إ  ا املا 28ما   2010مب  2002العام( بني عامي 

ــا  اخلا ــة احملل    - 124 ــرأة ا اتي  ــل امل ــث  لي ــام مشــجعة    مبمــا حي ــة  ُســجلمل أملضــا أاق ي
ا املائــة مــا  48ســيما مــع  ملــا ة مبعــي ا ك مــة بأحكــام ميلــاا املــرأة. مبتشــكل الناــاء   مبال

ملائـة مـا اعـالس    ا ا 30ا املائة ما اعالس الصحية احمللية  مب  50اعالس املداسية احمللية  مب 
ا املائة ما اعـالس احملليـة ل(سـكال  مبلكـا ناـبت ا ا  ـالس        31احمللية للاالم مبالنظام  مب 

 ا املائة.   16التنمية احمللية من،فضة مبال تتجامب  

مبتشااع املنظما  الناائية  ري ا ك ميـة ا تنفيـذ  ـدمبل أعمـال ا ك مـة ملكاىحـة        - 125
خالل اللجنة ال انية ملكاىحة الفقر. مبتتألجمل اللجنة ال انيـة ملكاىحـة   الفقر مشااكة امسية ما 

ــا     ــية مبمـ ــة الرئياـ ــاال  ا ك ميـ ــا ال كـ ــر مـ ــ ل     14الفقـ ــيا  الفالحـ ــا ائياـ ــا قطاعيـ  لاـ
مبالصيا مبل  مبقطاة العمل الرمسي  مبالقطاة  ري الرمسي  مبالعمال امل ا رمبل  مبىقـراء املنـااُ   
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ــاء  مبالشــباب     ا ضــرملة  مبالشــع ب األ ــلية  مباألشــ،    ــة  مباملاــن ل  مبالنا اا ذمبمب اإلعاق
مبالطــالب  مباألافــال  مبضــحاملا الكــ اال مبامللمــا   مبمــا إ  ذلــك(. مبإ   انــ  مشــااكة   

ا املائــة ا كــل  لــس مــا اعــالس القطاعيــة  مل  ــد  لــس قطــاعي ناــائي  30املــرأة بناــبة 
ــ  املــرأة بناــبة   ــة. مبتلقــمل ممــلال   لــس ا  100تشــااع ىي ــة  ا املائ ــ اب مباعــالس القطاعي لن

األساسية تداملبا على امليلـاا مل ـد  إ  كفالـة إ ااج املنظـ اا  اجلناـانية مبحقـ ا املـرأة ا        
مجيع   دامبل أعمال اعالس القطاعية. مبتاـاعد العضـ ا  ا ا ـد تنفيـذ ميلـاا املـرأة علـى        

 الصعيد احمللي مبملشااكا ا اساذ القرااا  احمللية.  
 

   خدما  الصحة اإلبابية مب  ل املرأة إ  

 مبادرات السياسة العامة يف جمال حقوق ا ملرأة وصحتها اإلجنابية

ملــنص ميلــاا املــرأة علــى تــ ىري اخلــدما  الصــحية الشــاملة للمــرأة  مباملعل مــا  عــا      - 126
 حت ا  مبإتاحة التلقيجمل الصحي تا ا مجيع مراحل حيااا. كما ملكّلجمل ال كاال  ا ك ميـة  

مبحدا  ا كم احمللي ب ضع بـرام  شـاملة تقـدم الت عيـة باملاـائل الصـحية اجلناـانية         املعنية مب
 مباملعل ما   الدقيقة عن ا مبالتلقيجمل اا  حا  االقتضاء  ا ال قمل املناس  مببشكل كامل.

مبقبــل ســا قــان ل ال الدملــة املاــةمبلة مبالصــحة اإلبابيــة  أ ــدا  ا ك مــة الاياســة    - 127
ــذ اإل ــ  ــة بتنفي ــد.     املتعلق ــا  النفــاس مبامل الي ــل  فــض معــدال  مبىي الحا  الصــحية مبالتعجي

مبتدع  هذه الاياسة إ  الت،طيط ل(باب مبذن  ا مـل  ـري املر ـ ب ىيـ   مبإ  الـ ال ة ا      
مراىُ الت ليد  بطيـة حتقيـُ سفيضـا  كـبرية ا معـدال  ال ىيـا  النفاسـية مبمبىيـا  األافـال          

 .2015 مبل سا اخلاماة  حبل ل عام 

أمب  RA 10028مبمــا الاياســا  اتامــة األخــرى املتعلقــة بالصــحة  مــا ملتنامبلــ  القــان ل  - 128
ــام       ــان ل التشــجيع علــى الرضــاعة الطبيعيــة لع   الــذي نقــص قــان ل اجلمــع بــني األم     2008ق

. مبملعتمـد هـذا القـان ل الاياسـة     1992مباضيع ا ا  رىـة مباحـدة  مبالرضـاعة الطبيعيـة  لعـام      
ة مب عــم الرضــاعة الطبيعيــة مــع التركيــز علــى ىــتص مراكــز للرضــاعة ا ال انيــة لتشــجيع مبةاملــ

 مكال العمل  مبت ىري ال قمل لفترا  الرضاعة الطبيعية.

مبمللمــا مبا  أعــاله  مبضــعمل عــدة مبحــدا  حك ميــة حمليــة بالفعــل ق انينــ ا اخلا ــة     - 129
ــان ل ال الدملــة املاــة         ــل  ــدمبا ميلــاا املــرأة  مبق ــة بالصــحة اإلبابيــة  قب مبلة مبالصــحة املتعلق

اإلبابية. مبت  د إ  حد اآلل ثالث ل مبحـدة حك ميـة حمليـة ا البلـد تـا ق انينـ ا أمب ل ائح ـا        
اخلا ـة بالصـحة اإلبابيـة. مبتـ ىر مبحـدا  حك ميــة حمليـة أخـرى متطلبـا  الصـحة اإلبابيــة          

 للمرأة ما خالل ق انني مبضعت ا لكفالة مشااكة اجلناني ا عملية التنمية.



CEDAW/C/PHL/7-8 
 

 

15-03079 43/52 

 

ناــبة للطائفــة املاــلمة  تبــذل ال كــاال  اإلمنائيــة الدمبليــة  مبا ك مــة ال انيــة         مببال - 130
مبمبحدا  ا كم احمللي  ا شراكة مع اجلماعا  الدملنية اإلسالمية    دا مشـتركا أسـفر عـا    
إ داا ىت ى تق ل إل تنظيم األسرة دمي حق ا املـرأة مبالطفـل. مبتاـمص هـذه الفتـ ى أملضـا       

سرة اليت تقّرها الشرملعة اإلسـالمية مبملشـري اـا ابيـ  ذمب مصـداقية       باست،دام مبسائل تنظيم األ
مبملفضــل أل ملكــ ل ابيبــا ماــلما. مبســّنمل منطقــة مينــدانامب اإلســالمية املتمتعــة بــا كم الــذايف    

ملنطقـة مينـدان  اإلسـالمية(     2921 القان ل اقـم   2012قان هنا اخلاا بالصحة اإلبابية لعام 
اء مباألافال مباعاملتـ م  مبالـذي ملطلـ  مـا حك مـة املنطقـة       الذي ملرمي إ  ةاملة حق ا النا

  عـا تلـك الـ ام  للفقـراء      ليس ىقط مبضـع بـرام  لتنظـيم األسـرة مبضـمال إتاحـة املعل مـا       
أملضـا تـ ىري مـا مللـزم لتنفيـذها. مبملضـما ذلـك القـان ل حرملـة املعل مـا   لـيس ىقـط عـا               مبإمنا

سـالي  اال ـطناعية  كمـا ملكفـل احتـرام      األسالي  الطبيعية لتنظيم األسرة  بل مبأملضـا عـا األ  
 حرملة االختياا مباملعتقدا  ا إعمال ا ُ ا الصحة اإلبابية.

 
 سن قانون الوالدية املسؤولة والصحة اإلجنابية

ــة لعــام      - 131 ــة املاــةمبلة مبالصــحة اإلبابي ــة املطــا  قــان ل ال الدمل اعتمــد املشــّرع ل ا هنامل
ية اإلبابيـة  ـا ا ذلـك مجيـع مبسـائل منـع ا مـل         الذي ملكفل للجميع الرعاملة الصـح  2012

مبالتلقيجمل جب ان  ا ياة اجلناية مبالصحة اإلبابية  مب حة األم ـا  مبالرضـع  مب ـحة الطفـل     
ــدمي خــدما  الصــحة         ــ ا تق ــيت تع ــان ل إ  التصــدي للمشــاكل ال ــذا الق ــي ه ــ . مبملرم مبتطذملت

ــ       ــان ل  هــ  إحــدى املاــةمبليا  الرئياــية ل ــذا الق ــة. مبه ــذه مراكــز   اإلبابي  ااة الصــحة  تنف
الن    بالصحة  بالتنايُ مع ال حـدا  ا ك ميـة احملليـة  مـا خـالل شـبكة  اخلـدما  الـيت         
تشــمل املةساــا  الصــحية العامــة مباخلا ــة مبمقــدمي اخلــدما  الصــحية. مبخــدما  الصــحة  

انيـة الاـن ملة   اإلبابية   ا ا ذلك ميزانية الشةمبل اجلناانية مبالتنمية  مم لـة مـا اعتمـا ا  امليز   
العامة. مبككلـجمل برنـام  الفلـبني الـ ا  للتـأمني الصـحي ب ضـع مبـا   ت  ي يـة بشـأل   ملـل            
الرعاملة الصـحة اإلبابيـة   ـا ا ذلـك تقـدمي إعانـا  ملـا ملعـان ل مـا حـاال   ـحية خطـرية             
 تتعلُ بصحت م اإلبابيـة مباـد  حيـاام  ملـل اإل ـابة بفـريمبس نقـص املناعـة البشـرملة/اإلملد           

  أعلنـمل احملكمـة العليـا أل    2014نياـال/أبرملل   8مبسراال اللـدي مباملاـالك التناسـلية.  مبا    
قان ل الصحة اإلبابية ال ملتعاا  مع الدست ا  مبلكنـ ا ألطـمل بعـض أحكامـ   ملـل األحكـام       

 اليت تعاق  املراىُ الصحية اخلا ة اليت ترىض القان ل.

ة مباإلعالمية الشاملة  ملشـد   هـذا القـان ل    مبإ   ان  التشدملد على اخلدما  الصحي - 132
ــ  اســائل تناســ  ســا اجلم ــ ا            ــى ت  ي ــيم اجلناــي  مبعل ــى أمهيــة الصــحة مبالتعل أملضــا عل
املات د   مباالستراتيجيا  اليت ملنبطي إ اا  ا ا برام  التلقيجمل الصحي ا كل مـا التعلـيم   
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ــيم العــاا  كمــا ملشــترط تلقــي مقــدمي املعل مــا  الصــح     ية التــدامل  الــال م األساســي مبالتعل
 لذلك  مباالستفا ة ما برام  تنمية القداا .

 
 التدابري الرامية إىل دعم أهداف الصحة اإلجنابية

مبتنفذ الدمبلة الطر   ما خالل مب ااة الصحة  االستراتيجية الصحية مبالتطذمبملـة لـ م    - 133
ما  إ  املــرأة مبالرضــيع مبالطفــل الــيت  ت ّ ــ  مبضــع مبتنفيــذ مبتقيــيم لتلــجمل بــرام  تقــدمي اخلــد 

مباألم مبالطفل  اد  هنائي ملتملل ا خفض معدل ال ىيا  النفاسـية مبامل اليـد. مبتقـ م األىرقـة     
الصــحية اعتمعيــة الــيت ترأســ ا ممرضــة أمب قابلــة بتنفيــذ االســتراتيجية الصــحية مبالتطذمبملــة لــ م    

ــام بز    ــة مبالرضــيع مبالطفــل  مببالــدع ة إ  املباعــدة الاــليمة بــني الــ ال ا   مبالقي ــااا  الرعامل مل
الاابقة لل ال ة  مببعمليا  الت ليد ا املراىُ امل،صصـة لـذلك  مبتقـدمي الرعاملـة التاليـة لل ضـع       
مبالـــ ال ة  مبضـــمال االنتقـــال الاـــلس إ  بـــرام  الرعاملـــة الصـــحية األخـــرى املتاحـــة للناـــاء 

ــة      ــيت تشــمل ا االســتراتيجية الصــحية مبالتطذمبمل ــة ال ــل اخلــدما  املتكامل ــال. مبتتمل ــ م  مباألاف ل
ــة لفا     ــدخال  الاــرملرملة مبالصــحية العام ــل ا الت ــع   مبالرضــيع مبالطف ــل ا مجي ــرأة مبالطف ــدة امل ئ

 العمر. مراحل

ــة          - 134 ــة املأم ن ــ ا  ل م م ــام  ال ــدملرها مب ااة الصــحة  ال ن ــيت ت ــ ام  ال ــني ال ــا ب مبم
كـز ال نـام    مبال نام  ال ا  لتنظيم األسرة  مبال نام  املع  بصحة املـراهقني مبالشـباب. مبملر  

ال ا  ل م مة املأم نة على  عل ا مل مبال ال ة أكلر أمانا مبعلى تطـيري الـدملناميا  اعتمعيـة    
األساســية الــيت تــةثر ا  ــنع القــرااا  املتعلقــة با مــل مبالــ ال ة  مــع حتاــني  ــ  ة الرعاملــة   

لـاين مباللالـث الـيت    املقدمة ا ا اال  االستعجالية مبإ  حـدمللي الـ ال ة ا مراىـُ املاـت مبملا ال    
مرىقــا  مبا مراىــُ املاــت ى األمبل األقــرب إ  معظــم الاــكال مبالــيت ملبلــغ  252ملبلـغ عــد ها  

مرىقــا. مبملكفــل ذلــك ســ  لة مب ــ ل مــا هــم ا أمــس ا ا ــة إ  الرعاملــة     1 824عــد ها 
  حقـُ ال نـام    2012الصحية اجليـدة إ  تلـك اخلـدما . مبإ  حـد كـان ل األمبل/ ملاـم        

ائة ما أهداى  ا  ال الرعاملة الاابقة لل ال ة  مبالت ليد ا املراىـُ امل،صصـة لـذلك     ا امل 65
ا املائة ما األهدا  إ  ع امل تتعلـُ   100مبالرعاملة بعد ال ال ة. مبمُلعزى القص ا عا حتقيُ 

 باملشترملا  مب ريها ما الع امل املتصلة اياكل مبأمبل ملا  مبحدا  ا كم احمللي.

دامل  علــى الرعاملـة األساســية مبالشــاملة ا ا ـاال  االســتعجالية مب ــدمللي   مبملقـدم التــ  - 135
 ال ال ة إ  األاباء مبالقابال  ا املراىُ الصحية امل،صصة للت ليد ا ا اال  االستعجالية.

ــة املاــةمبلة         - 136 ــان ل ال الدمل ــإل ق ــك  ى ــع ذل ــبني باإل  ــا . مبم ــ انني الفل مبال تاــمص ق
تقـدمي اائفـة مـا خـدما  الصـحة اإلبابيـة الـيت تتعلـُ بتفـا ي          مبالصحة اإلبابيـة ملـنص علـى    

ــة اإل  ــا   ــري        ــرأة ا حال ــ ا امل ــيت  كــا أل تاــتفيد من مبإ ااة مضــاعفا  اإل  ــا   مبال
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املأم ل أمب عند التماس العـالج الطـت باـب  املضـاعفا . مبتـنص الق اعـد مباألنظمـة التنفيذملـة         
ا حــني تعتــ  هــذه الق اعــد  “اإلبابيــة علــى أنــ  املتعلقــة بــ ام  ال الدملــة املاــةمبلة مبالصــحة  

ــالج          ــدمي الع ــة تق ــى ا ك م ــتعني عل ــ  مل ــان ل  ىإن ــ  الق ــ  علي ــري مشــرمبة مبملعاق اإل  ــا   
مباملش اة إ  مجيع ما دتاج ما النااء إ  الرعاملة بعد اإل  ا  مبباب  املضاعفا  النامجـة  

الصـلة  مبذلـك بشـكل إناـاين     عا ا مل  أمب امل،ـا  أمب ال ضـع  مب ريهـا مـا ا ـاال  ذا       
 .”مببدمبل إ داا أحكام  مبمبىقا ل خالقيا  الطبية

مبتتملــل اجل ـــ   الرئياـــية الــيت تبـــذتا الدمبلـــة الطــر  ا  ـــال الصـــحة ا برنـــام      - 137
ــع  “ ــة الصــحية للجمي ــة      ”التططي ــذي ملاــعى إ  ضــمال اعامل ــال( ال  كال ســ  ال بانطكاالهات

جميـع مبال سـيما الفقـراء. مبملرمـي ال نـام  إ  الت،فيـجمل        حية عالية اجل  ة بتكلفة معق لة لل
ما الع ء املاا الذي ملتحمل  امل ااا ما خـالل إتاحـة التـأمني الصـحي اال تمـاعي للفقـراء        
مبحتاني املراىُ الصحية مبتياري ال   ل إ  املاتشـفيا  مبإ  مراىـُ املاـت ى األمبل  مبتقـدمي     

ــدا  ا    ــُ األه ــة  مبحتقي ــة عالي ــة املتصــلة بالصــحة. مبتاــعى    خــدما  ذا  ن عي ــة ل لفي إلمنائي
ا املائــة مــا األســر الفقــرية مــا خــالل برنــام     100ا ك مــة إ  حتقيــُ تططيــة مدع مــة لـــ  

 الفلبني ال ا  للتأمني الصحي.

  ما خالل برنام  الفلبني ال ا  للتـأمني  2011مببدأ  الدمبلة الطر  أملضا ا عام  - 138
لفقراء تامص بتقاسم التكاليجمل الاـن ملة مـع ال حـدا  ا ك ميـة     الصحي  تقدمي إعانة  زئية ل

احمللية  مببتبايط تلقـي اخلـدما  الصـحية  السـيما لاـكال املنـااُ النائيـة مبالرملفيـة  مببت سـيع          
نطاا اخلدما  الطبية  مبتعطي للمرأة األمبل ملة ا تلقي تلك اخلدما . مبأ لبيـة حـاملي بطاقـة    

 لصحي هم اآلل نااء.برنام  الفلبني ال ا  للتأمني ا

مبملقدم برنام  الفلبني ال ا  للتأمني الصحي  م عة مـا خـدما  اعاملـة األم مـة ا      - 139
عمليا  ال ال ة الطبيعية مبالقيصرملة   ا ا ذلك خدما  الرعاملة قبل ال ال ة مببعدها. مبملتلقـى  

 ال نـام  تشـمل   امل اليد اجلد  أملضا اعاملـة خا ـة اـم ا املاتشـفيا  مبالعيـا ا  املعتمـدة ا      
الفحص البـدين  مبمبقاملـة عـي  ال ليـد مـا االلتـ اب بعـد الـ ال ة  مبالتطعـيم بالفيتـامني كـا              

ضــد الاــل  مباجلرعــة األمب  مــا التحصــني ضــد التــ اب الكبــد          ”  ســي  ــي “مبلقــاح 
مباختبااا  ىحص حدمللي ال ال ة  مبتقدمي املشـ اة إ  األم بشـأل الرضـاعة الطبيعيـة. مبملاـد       

م  بالكامل تكاليجمل عمليا  ابط قنايف ىال ب  مبقطع القن ا  املن ملـة بـدمبل  راحـة ا    ال نا
مــــا   2005مب ااة الصــــحة ا عــــام  املراىــــُ املعتمــــدة لــــذلك الطــــر  مبالــــيت خففــــمل      

 اعتما ها. شرمبط
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مببرنام  التح ملل النقدي املشـرمبط الـذي نـ قش أعـاله هـ  اسـتلماا ا  ـحة األسـر          - 140
يم ا. مبتشمل أشـكال االسـتفا ة مـا ال نـام  إ ـراء ا  امـل ىح  ـا         املعيشية الفقرية مبتعل

ســابقة للــ ال ة  مبمنحــة نقدملــة لتططيــة تكــاليجمل الصــحة مبالتطذملــة مبالتعلــيم  مبحضــ ا  مباا    
ــيت تتضــما م اضــيع تنظــيم األســرة  مبالعالقــا  بــني الــزمب ني مباملاــائل       النــ    باألســرة ال

. مبتفيد تقدملرا  أ راهـا البنـك الـدمبا مبنشـرها ا     اجلناانية  مبتربية األافال مباعاملة الشباب
أل إقـراا تلـك املنحـة بشـكل امسـي أسـفر عـا  ملـا ة ا عـد            2013كان ل اللاين/ملنـاملر   23

 النااء الاليف ملتلقني اعاملة  حية قبل ال ال ة مببعدها.

مـرأة   مباعتراىا بأمهية مشااكة الر ال ا تعزملز  حت م اإلبابية مبالصـحة اإلبابيـة لل   - 141
أ دا  الدمبلة الاياسة ال انية مباإلااا االسـتراتيجي ملشـااكة الـذك ا ا الصـحة اإلبابيـة.      
مبُنقحمل املبا   الت  ي ية املتعلقة بصحة األم مبالطفل بشكل ملدعم مشااكة الر ـل ا اعاملـة   
 حة األم مبالطفل  مبملشري بشكل  رملص إ  ىرا تنظيم األسرة خـالل ىتـرة مـا قبـل الـ ال ة      

 (.  2007اع مبآخرمبل   كال
 

 التدابري املتعلقة بالصحة اجلناية مباإلبابية ا سا املراهقة   

عا اخلص بة مبالنشاط اجلناي للبالطني الشبال أل عـد    2013تبّيا نتائ   ااسة عام  - 142
األم ا  الشابا  ا  ا  بأكلر ما الضعجمل خالل العقد املاضي. ىقـد ااتفعـمل ناـبة األم ـا      

ا  6 13إ   2002ا املائة ا املاص الذي أ ـري عـام    3 6ما  19-15مرملة ا الف ة الع
شابة. مبملفار الباحل ل هذه الزملا ة امللرية للجـزة بانتشـاا ممااسـة     700 000املائة أمب ح اا 

اجلنس قبل الزمباج بني البالطني الشبال. مبتبلغ نابة الشبال الـذملا مااسـ ا اجلـنس قبـل الـزمباج      
مليـ ل شـاب مبشـابة      19.2ئة  أي ح ال ثلث الشبال الذي ملبلـغ عـد هم    ا املا 32ح اا 

ـــ   ــة ب ــام   2 23مقاان ــة ا ع ـــ 2002ا املائ ــام   8 17  مبب ــة ا ع ــني  1994ا املائ ــا ب . مبم
ا املائــة مــا االتصــاال  اجلناــية األمب  قبــل   78النتــائ  األخــرى الــيت تــدع  إ  القلــُ  أل  

 مبما األمرا  املنق لة باالتصال اجلناي.الزمباج حتدل بدمبل ةاملة ما ا مل 

مبملنص كل ما برنام  ال الدملة املاةمبلة مبالصحة اإلبابية  مبميلاا املرأة على التعـامبل   - 143
بني األسرة مبالدمبلة ا  ال تقدمي اخلدما  اجلناية مبالصحية إ  الشـباب   ـا ا ذلـك تـ ىري     

اجلناـــية مبالتلقيـــجمل الصـــحي ا املنـــاه  املعل مـــا  مبالقيـــام حبمـــال  ت عيـــة مبإ ااج التربيـــة 
ــة مباألمبســاط       ــدع  إلي ــا ا ك م ــيت ت ــة ال ــدخال  الاياســاتية مبال نا ي الدااســية. مبتشــمل الت
األكا  ية مباملنظما   ري ا ك مية  مبمبحدا  ا كم احمللي ا مجلة أمـ ا   أ( مبضـع املعـاملري     

ربيـة اجلناـية مبالصـحية ا املـدااس     مبتط ملر املعل ما  مبالتعليم مببرام  الدع ة؛  ب( تقـدمي الت 
ــى ملــد معلمــني مــدابني؛       العامــة مباخلا ــة علــى الاــ اء ملــا هــم ا الاــا املالئمــة لــذلك  عل
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ــ اة      ج( ــجمل مباملشـ ــدم التلقيـ ــراهقني تقـ ــز للمـ ــاء مراكـ ــي؛    إنشـ ــحي مباجلناـ ــالني الصـ ا اعـ
ــة القائمــة         ( ــة تراعــي املنظــ ا اجلناــاين  مباللقاى ــ انني حملي ــذ ق ــ ا    ــيا ة مبتنفي ــى ا ق عل

 مبتا م ا الن    الشامل بصحة الفتيا  مباملراهقا  مبالنااء مباملانا .

    ما خالل إ ااة الصـحة  تنفيـذ برنـام     2001مبقد بدأ  الدمبلة الطر  منذ عام  - 144
ــة       ــحة املــراهقني مبالشــباب اــد  التصــدي للشــ ا ل الصــحية الــيت ت ا ــ  الشــباب ا الف 

ا مـل مبال ىيـا  النفاسـية لـدى املراهقـا  مبالشـابا . مبملضـع        سـنة  مبمنـ ا    24-10العمرملة 
ال نام  سياسـا  مبمعـاملري تتعلـُ بتطـ ملر اخلـدما  الصـحية املالئمـة للمـراهقني مبملـدا  ا ا          

   دا  سياسة  دملدة لاد اللطرا  امل    ة  مـا  2013النظام الصحي. مبا آذاا/مااس 
ــل إ ــداا ت  ي ــا  مباضــحة إ  مبحــدا  ا كــم احمل    ــا    قبي ــي ا حــاال  الطــ اا   مبآلي ل

ــة       ــى الف  ــد اكــز  تلــك  الاياســة أملضــا عل ــيم  مبأ مباا لتلــجمل ال كــاال . مبق الر ــد مبالتقي
حر ا على معاجلة القضاملا اجلدملدة مبالناش ة اليت ت ا   املـراهقني الفلبينـيني.    19-10العمرملة 

صحية مبحتاني كفـاءاام  مبما اجل    األخرى املبذمبلة ا هذا اعال  تدامل  مقدمي الرعاملة ال
ا  ال التعامـل مـع املـراهقني. مبقكـدم التـدامل  أملضـا إ  مرشـدملا  ـحيني أقـرال ا املـدااس           
مبقا ة مب عـاة ا  ـال الصـحة لت  يـ  املـراهقني  ـري امللـتحقني باملـدااس اـد  حتاـني تـ اىر            

تيجية أخـرى  اخلدما  الصحية اجليدة للشباب مبىرا ال   ل إلي ا. مببدأ أملضـا تطبيـُ اسـترا   
مبهي اابطـة   ”باتانغ إملنا“ترمي إ  العناملة بصحة املراهقني مبتتملل ا إنشاء ىرقة عمل تامى 

تعىن بالطفال  األم ا   مبتناقش ماائل  ـحة مبحقـ ا املـراهقني اجلناـية مباإلبابيـة  مبهـي       
 تتألجمل ما ا ك مة مباألمبساط األكا  ية مبمنظما  اعتمع املدين.

الطر  أملضا سلالة ما حلقـا  العمـل عـا التربيـة اجلناـية الشـاملة        مبنظممل الدمبلة - 145
بطيـة مبضـع إاــاا م حـد للتلقيـجمل اجلناــي الشـامل الــذي ملناسـ  بي ـة الفلــبني مبثقاىتـ ا مبمللــت         
احتيا ا  لتلجمل الف ا  العمرملة. مبترمي مشامباا  التعليم اجلناـي الشـامل إ  تعزملـز اخلـ ة     

قيــجمل اجلناــي لــدى الشــباب  مبإ  مناقشــة التحــدملا  الــيت  القائمــة علــى األ لــة بشــأل أثــر التل
ت ا   املعلمني ا لتلجمل الاـياقا  مببشـأل ماـائل مـا قبيـل ا مـل بـني املراهقـا   مبانتقـال          
ــجمل اجلناــي  مباالذــاا باألشــ،اا  مبال  ــم         ــريمبس نقــص املناعــة البشــرملة  مبأشــكال العن ى

 بابية للمراهقني.مبالتمييز  مبال   ل إ  املعل ما  مباخلدما  الصحية اإل
 

 ق انني الطالا

ال تاــمص قــ انني الفلــبني بــالطالا. مب كــا للمتــزمب ني إهنــاء عالقتــ ما الزمب يــة مــا    - 146
خالل االنفصال القان ين أمب ما خالل إعالل بطالل الـزمباج أمب إلطائـ   علـى النحـ  املنصـ ا      

لرعاملـا الفلبينـيني بـالزمباج    علي  ا قان ل األسرة للدمبلة الطر . مبملامص قـان ل األسـرة أملضـا ل   
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مــا  دملــد إذا مــا حصــل الــزمبج األ ــنت أمب الزمب ــة األ نبيــة علــى اــالا ملاــمص لــ  أمب تــا     
 بالزمباج ما  دملد.

ــة احملــامني امل حــدة للفلــبني  مب امعــة الفلــبني  مباملركــز الفلبــي  للقــان ل       - 147 مبتقــدم نقاب
  ا  أخرى  خدما  قان نيـة  انيـة   مبمركز أتيني   ق ا اإلناال  مبمكت  النيابة العامة  مب

 ل  مباج الذملا لتاامبل إلطاء  مبا  م مبىُ أحكام قان ل األسرة.

ــز       - 148 ــان ل جيي ــاال الناــائي إ  الكــ نطرس اخلــامس عشــر مشــرمبة ق ــدم حــزب  ابرمل مبق
( مبلكنــ    مُلعتمــد  مبأعيــد تقد ــ  إ  الكــ نطرس الاــا س عشــر. مبملــدع   HB 1799الطــالا  

 ـري قابـل ل( ـالح     ح إ  قب ل الطـالا عنـد اهنيـاا العالقـا  الزمب يـة بشـكل       التشرملع املقتر
 عدم االمتلال لاللتزاما  الزمب ية. أمب

 مبأعضاء الك نطرس مب لس الشي   منقام ل بشأل ماألة الطالا.   - 149

 نااء األاملا   مبنااء الشع ب األ لية  مبالنااء املالما   

 ا  امل مشة ما النااء مباألافـال  ملـل ناـاء األاملـا       ملعطي ميلاا املرأة أمبل ملة للف - 150
مبنااء الشع ب األ لية  مبالنااء املالما . مبملعز  القان ل حقـ ا املـرأة الرملفيـة ا ال  ـ ل     

ــة  مباخلــدما  األساســية ا  ــاال  الصــ    ــ اا  اإلنتا ي ــا إ   إ  امل ــيم مبالاــكا  مبم حة مبالتعل
البشرملة. مبملشد  على أن  ملنبطي املاامباة ا املركـز     مبىاء باحتيا ااا ما متطلبا  التنميةذلك

القــان ين بــني الناــاء مبالر ــال  ســ اء كــان ا متــزمب ني أم  ــري متــزمب ني  مبا ا صــ ل علــى   
سندا  ملكية األااضي  مبإ ااة العق    مبش ا ا  التحـّرا  مـا االلتزامـا  بعـد ال ىـاء اـا(        

 مبش ا ا  ملكية األااضي.

املــرأة “( علــى أل RA 8371  1997الشــع ب األ ــلية  لعــام  مبملــنص قــان ل حقــ ا - 151
ــة     ــاة اال تماعيـ ــا ق ا مبالفـــرا ا  ـــاال  ا يـ ــع الر ـــل بـ ــامباة مـ تتمتـــع علـــى قـــدم املاـ
مباالقتصــا ملة مبالاياســية مباللقاىيــة. مبُتعطــى مشــااكة ناــاء الشــع ب األ ــلية ا عمليــة  ــنع  

تاــتحق  مــا احتــرام مباعتــرا . مبتتــيص القــراا علــى مجيــع املاــت ملا   مبا تنميــة اعتمــع  مــا  
الدمبلة لناـاء الشـع ب األ ـلية ال  ـ ل الكامـل إ  خـدما  التعلـيم  مباعاملـة األم مبالطفـل           
مبالصحة  مبالتطذملة  مباإلسكال. كمـا ملقـد م إلـي ا التـدامل  امل ـ  مبالـتق  مب ـريه مـا أشـكال          

 تماعيـة. مبتكفـل الدمبلـة    التدامل  لتمكين ا ما املشااكة الكاملة ا مجيـع   انـ  ا يـاة اال   
 .”قدا اإلمكال لنااء الشع ب األ لية إمكانية ا ص ل على اخلدما  بلطااا

مبتشد  الدمبلة الطر  مةخرا على العناملة  نطقـة مينـدانامب اإلسـالمية املتمتعـة بـا كم       - 152
الـذايف  مببالعدملــد مــا  م عــا  الاــكال األ ــليني. مبمـا بــني مجيــع منــااُ الفلــبني  تاــجل   
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ــة      ــدا ا  ا املةشــرا  اال تماعي ــا كم الــذايف أ ال ال ــدانامب اإلســالمية املتمتعــة ب منطقــة مين
ل  تتطلــع الدمبلــة الطــر  اآلل إ  مباالقتصــا ملة. مببعــد الت  ــل إ  اتفــاا بانطاــام امب الشــام 

إهناء ال اة املاـلص مبالقيـام باملزملـد مـا التـدخال  اإلمنائيـة لـتمكني املنطقـة مـا اللحـاا ببقيـة            
عاء البلد. مبال نام  الرئياي لتحقيُ ذلك ه  برنام  بامانا  برنام  اعتمعا  احمللية املاـاملة  أ

مبالقــا اة علــى التكيــجمل( مبالــذي  لــل أاــاا الاــالم مبالتنميــة الــذي مبضــعت  ا ك مــة ال انيــة    
امب لتمكني املنااُ املتضـراة مـا الـ اة ا البلـد مـا حتقيـُ التنميـة. مبإ   انـ  منطقـة مينـدان          

اإلسالمية املتمتعة با كم الذايف  ملطبُ هذا ال نام  أملضـا ا سـمل منـااُ أخـرى ا الفلـبني.      
مبه  ملرمي أساسا إ   ملا ة م اا  الر ا مبىرا العمل  مبتعزملز قداا  مبحدا  ا كم احمللـي  

يـة ا  على تنفيذ برا  ا اإلمنائية  مبكفالـة الشـفاىية مباملاـاءلة  مب ملـا ة مشـااكة اعتمعـا  احملل      
ــة. مبا عــام     أىــا   مب ااة الصــحة بــأل اخلــدما  الصــحية ا   2013حتقيــُ الاــالم مبالتنمي

مل إ ــراء ىحـــ ا قبــل الـــ ال ة   منطقــة مينــدانامب اإلســـالمية املتمتعــة بـــا كم الــذايف تضـــمن    
 14 179امــرأة  مبىح  ــا لـــ  36 876امــرأة  مبىح  ــا أثنــاء ىتــرة ا مــل لـــ   45 659 لـــ

بلغ عد  املاتفيدملا ما برنام  التح ملل النقـدي املشـرمبط ا منطقـة    اضيعا حدملث ال ال ة. مب
 ش،صا. 389 656ميندانامب اإلسالمية املتمتعة با كم الذايف 

مببدأ  ا ك مة اإلقليمية ملنطقـة مينـدانامب اإلسـالمية املتمتعـة بـا كم الـذايف برنا  ـا         - 153
ــيم  مبســبل الــر ا  مبالاــالم  مبا     ــام  املتعلــُ بالصــحة مبالتعل كمــة مبالتــآ ا  مبالرامــي إ  القي

بتدخال  ها ىة على الصـعيد احمللـي تتاـم بـالتركيز مباالتاـاا. مبمـع تزاملـد الـدعم املقـدم إ           
املشااملع اإلمنائية ا تلك املنطقة  مبق ة الـدع ة إ  ا كـم الرشـيد ىي ـا  تأمـل الدمبلـة الطـر         

ــة مباالق    ــام  ا حتاــني الظــرمب  اال تماعي ــة   أل ملاــ م هــذا ال ن ــدم اللجن ــا. مبتق تصــا ملة ىي 
الفلبينية املعنية باملرأة مااعدة تقنيـة إ  نظرياـا ا منطقـة مينـدانامب اإلسـالمية املتمتعـة بـا كم        
الــذايف  مبهــي اللجنــة االقليميــة املعنيــة بــاملرأة ا بانطاــام امب  ا  ــال تعمــيم مراعــاة املنظــ ا   

 اجلناانية ا منطقة ميندانامب. اجلنااين  مبتعزملز قدااا على ا د مبتنفيذ برا  ا

مبتقــ م مةساــة ما باســا كيتــا  مبهــي منظمــة  ــري حك ميــة   بــا اة تركــز علــى حمــ   - 154
األميــة ا منطقــة مينــدانامب املاــلمة. مببــدأ  املةساــة مشــرمبة حمــ  األميــة مــا أ ــل الاــالم     

ل ظيفيــة   اســتجابة الســتنتا ا   ااســة استقصــائية عــا حمــ  األميــة ا 2010مبالتنميــة ا عــام 
مبمبسائط اإلعالم  اليت جيرمل ا املكت  ال ا  ل(حصاء كـل  ـس سـن ا   مبالـيت أظ ـر  أل      
منطقة ميندانامب سجلمل أ ال معدال  اإلملام بالقراءة مبالكتابة ا ىترتني استقصـائيتني متتـاليتني   

ما األمـيني الكبـاا    62 500(. مبمل د  املشرمبة إ  تعليم ما ال ملقل عا 2008مب  2003 
. مبهــ  مل ــد  أملضــا إ  تعزملــز   ــ   الاــالم مبالتنميــة مــا خــالل  مــ     2013لــ ل عــام حب

م اضيع الاالم مبالتنمية ا املناه  الدااسية. مبأ اج ال نـام  مـةخرا ا مـ ا ه ماـائل تتعلـُ      
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بــاملنظ ا اجلناــاين  مــا قبيــل حقــ ا اإلناــال للمــرأة. مبملعتــزم مشــرمبة حمــ  األميــة مــا أ ــل  
معّلما حمل  األمية ا مجيع أعاء تلك املنطقة. مبقد أنت  مـ ا  حملـ     1 250الاالم مبالتنمية نشر 

ــة مبترمج ــا إ  اللــ جا  الرئياــية اخلمــس ا املنطقــة. مبإ  حــد نياــال/أبرملل       2013األمي
بلـدة ا   619بلدملـة  مب  42ما البالطني ا أكلـر مـا    46 000سرج ما هذا ال نام  ح اا 

 منطقة ميندانامب.

لناــبة للمــرأة الرملفيــة  تقــ م الدمبلــة الطــر  بتنفيــذ عــد  مــا الــ ام  الــيت اــد    مببا - 155
أساسا إ  تياري مب  تا إ  م اا  الر ا  مبالتعليم  مبالصحة  مبىـرا القيـا ة. مبتعـىن لتلـجمل     
ال كاال  ا ك ميـة  كـل ا  ـال اختصا ـ ا  بالقطاعـا  الـيت اـم املـرأة الرملفيـة. مبتشـمل           

لـــى التكن ل  يـــا   ا اإلنتـــاج  مبالتج يـــز  مبمرحلـــة مـــا بعـــد  ـــ  تـــدخالاا  التـــدامل  ع
ــة(؛        ــ ا  النباتيـ ــذمبا  مباملـ ــدة  مبالبـ ــة  األمسـ ــدخال  الزااعيـ ــك(؛ مباملـ ــا إ  ذلـ ــيل  مبمـ احملا ـ
مبالقرمب /االئتمال؛ مباملااعدة الاـ قية الـيت تقـدم ا ا ك مـا  احملليـة للمـزااعني مبالصـيا ملا        

نـــ ا ي حتاـــني ا يـــاة الرملفيـــة  مب ريهـــا مـــا املنظمـــا   مباعم عـــا  الناـــائية احملليـــة  ملـــل 
 األخرى. لرملفيةا

مبأ دا  مب ااة اإل ـالح الزااعـي مبـا   ت  ي يـة بشـأل املاـامباة بـني اجلناـني ا          - 156
تنفيذ ق انني إ الح الزااعة مبتعميم املنظ ا اجلنااين ا أنشطة تنميت ا  مبذلك تعزملـزا  قـ ا   

حيا ة األااضي. مبتكفل هـذه املبـا   الت  ي يـة املاـامباة ا      املاتفيدملا ما ذلك اإل الح ا
ا قــ ا بــني الــزمب ني   مبا ــا مــدنيا أمب عرىيــا( ا عمليــا  حتدملــد املاــتفيدملا مــا اإل ــالح  
الزااعي أمب ىر هم أمب تعيين م. مبضمانا لالعترا  حبق ا الزمب ني املزااعني  تصـدا شـ ا ا    

. مبا حالـة العالقـة العرىيـة  تتضـما     ”الزمب ال“عبااة امللكية الزااعية بامس ما معا  تابق ما 
الش ا ة أملضا امسي املرأة مبالر ل معا. مباد  هذه الاياسـة أملضـا إ  تعزملـز مبتطـ ملر اآلليـا       
مبال ام  مبالاياسا  مبالنظم مباإل ـراءا  التمكينيـة ليكـ ل تنفيـذ القـ انني الزااعيـة ماـتجيبا        

 لالعتبااا  اجلناانية.

برنـام  اإل ـالح الزااعـي    “م  اإل الح الزااعي الشـامل املـنقص املاـمى    مبملضع برنا - 157
( ا  ــدااة اهتماماتــ  اعاملــة املــزااعني  ــري املــالكني RA 9700أمب القــان ل   ”الشــامل امل ســع

ألاا   مبالعمال الزااعيني. مبه  ملعتر  حبق ا املرأة الرملفية ا امتالع األااضـي مباسـتطالتا    
ة بــني الر ــال مبالناــاء املــةهلني ا ملكيــة األا  الــيت ملعملــ ل ىي ــا   مبملكفــل املاــامباة الفعليــ

بشــكل مباشــر أمب مجــاعي  أمب ا ا صــ ل علــى حصــة عا لــة مــا إنتا  ــا. مب عمــا للمشــااملع 
الرملفية  تنفذ الدمبلة الطر   ما خالل مب ااة التجااة مبالصـناعة مبمبكـاال  حك ميـة أخـرى      

 فيدملا من ا نااء ملنظما مشااملع  طرية.برام  مبمشااملع املفية  طرية  البية املات
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مبمبضعمل الدمبلة الطر  برنا ا آخر للعمال الرملفيني ه  برنام  التحاني اال تمـاعي   - 158
ــم         ــا  م  مبملقــدم ت ــا إنت ــة م ــاملني ا  ــناعة الاــكر ا حصــة عا ل ــز  حقــ ا الع ــذي ملع ال

مـا التمتـع حبيـاة     استحقاقا  إضاىية نقدملة مبا شكل اعاملة ا تماعية  لتمكين م هم مبأسرهم
كر ة. مبتتضما تلك االستحقاقا  برنام  مكاىـآ  نقدملـة مـدع ما باـبة مـا الـرها قـداها        

ــام  اســتحقاقا          80 ــزااة  مببرن ــال املصــنع مبامل ــى عم ــة عل ــ  ة كمنحــة نقدمل ــة   ت ا املائ
األم مة املقدمة إ  مجيع العامال  ا قطاة الاـكر  مببرنـام  اسـتحقاقا  ال ىـاة  مباملشـااملع      

 االقتصا ملة أمب برنام  سبل كا  العيش للعمال.  -ال تماعيةا
 

 املشاركة يف احلكم احمللي ويف هيئات صنع القرار

 لل مشااكة املرأة ا اساذ القرااا  احمللية أحد األهدا  الـيت ملرمـي ميلـاا املـرأة إ       - 159
اخلا ـة احملليـة. مبجيـري     ا املائـة مـا اتي ـا     40حتقيق ا. ىالقان ل ملنص علـى  ليـل املـرأة ا    

ت سيع نطاا هذا التمليل ليشمل اعالس احمللية ا قطاعا  حمـد ة. ىعلـى سـبيل امللـال  ت  ـد      
ا املائة(  ـللا  ـيا ي    20امرأة   129ا  لس إ ااة مصائد األمساع ال انية مبامل اا  املائية 

الح الزااعـي  مبهـي م  ـ  ة    ا املائـة مـا منظمـا  اإل ـ     43األمساع. مباملرأة ممللـة أملضـا ا   
أملضــا ا  ــالس الزااعــة مبمصــائد األمســاع احملليــة. مبهنــاع أملضــا حتــالجمل مباــ  للمــرأة الرملفيــة   
ملتــألجمل مــا منظمــا  مباحتــا ا  مبمجعيــا  ناــائية مــا العــامال  ا  ــاال   ــيد األمســاع      

العمـل   مبالزااعة  مبما نااء الشع ب األ لية   ا ا ذلك نااء املفيا  عامال  ا قطاعـا  
ــدع  هــذا       ــة. مبمل  ــري الرمســي  مبماــنا  مبشــابا   مبناــاء معاقــا   مبمنظمــا   ــري حك مي

ـــ   ــا  الرملفيــ ــة احتيا ـــ ــالجمل إ  العمـــــل علـــــى تلبيـــ ــلية  التحـــ ــاء الشـــــع ب األ ـــ ا  مبناـــ
 املالما . مبالنااء

  كال أكلر ما ابع املاتفيدملا مـا اإل ـالح   2010مبإ  حد كان ل األمبل/ ملام   - 160
ماـتفيدا  مـا  الناـاء. مباسـت،دممل املـرأة       1 143 914ملائـة(  مبعـد هم   ا ا 27الزااعي  

الرملفيــة مــا ملقــرب مــا نصــجمل  مــ ة االئتمانــا  الزااعيــة الــيت أتاحتــ ا ا ك مــة  مبمةساــة   
ضمال االئتمال الرملفية. مبتاتفيد النااء الرملفيا  أملضا ما اإل ـالح الزااعـي با صـ ل علـى     

 لبالغ الصطر.  خدما  االئتمال الزااعي مبالتم ملل ا
 

 رأة مباألهدا  اإلمنائية ل لفيةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل  

تاعى الدمبلـة الطـر   ائمـا إ  إ مـاج املاـامباة بـني اجلناـني مب كـني املـرأة ا مجيـع            - 161
مباة بـني   املاـا  3الطاملا  اإلمنائية ل لفية  مبإ  ت سيع قائمة املةشرا  اجلناـانية لل ـد  اقـم    

اجلناــني(  مــا خــالل اللجنــة الفلبينيــة املعنيــة بــاملرأة مبال كــاال  ا ك ميــة األخــرى. مبنتيجــة 
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لذلك  ا  ا  ال عي بالبعد اجلنااين ا كل هد  ما األهدا  اإلمنائية ل لفية مبما ملتصـل اـا   
لــيم  مــا مةشــرا   مبا  ا  أملضــا ا ــرا علــى تلبيــة احتيا ــا  املــرأة مبالفتــاة ا  ــاال  التع

مبالقضاء على الفقـر  مبالصـحة  مبالبي ـة. مبا التقـااملر الدمباملـة عـا األهـدا  اإلمنائيـة ل لفيـة           
 .  3ُتناقش مةشرا  العنجمل ضد املرأة حتمل اتد  

 
 تعميم التعليقا  اخلتامية   

ــرملا املــرحليني اخلــامس مبالاــا س ا عــام       - 162 ــى التقرمل ــة عل ــر تلقــي التعليقــا  اخلتامي إث
الدمبلــة الطــر  منتــدملا  مبمــة را  ا لتلــجمل املنــااُ ملناقشــة تعليقــا           عقــد  2006

اللجنة. مبقد ُعمممل تلك املناقشـا  مبُترمجـمل إ  اللطـا  اإلقليميـة الاـمل.  ملر ـى الر ـ ة        
 الذي مل ا  امل ا  اليت أكنتجمل ملناقشة التعليقا  اخلتامية( 4إ  املرىُ 

القضاء على التمييـز ضـد املـرأة ا    “ا معن نا مبنشر  هي ة األمم املتحدة للمرأة منش ا - 163
ــبني ــذتا ا ك مــة مباملنظمــا   ــري      200مبهــي مبثيقــة مــا   ”الفل ــيت تب  ــفحة عــا اجل ــ   ال

ا ك ميــة لتنفيـــذ اتفاقيـــة القضـــاء علــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضــد املـــرأة  أنتجتـــ ا خدمـــة    
ني مبالعدملد مـا املنظمـا    التحقيقا  الناائية . مبُعمممل ال ثيقة على مبسائط اإلعالم مباملشرع

مقـاال عـا ذربـة بلـدال  نـ ب شـرا        14مباألىرا . مبانتجمل خدمة التحقيقا  الناائية أملضا 
آسيا ا تنفيذ االتفاقية  أعيد نشر  اـة منـ ا ا مبسـائط اإلعـالم ال انيـة  مبُنشـر ثالثـة منـ ا         

 على امل قع الشبكي لصندمبا األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة.

ــمل      مبأقيمــ - 164 ــة ا مراكــز التاــ ا  ر ُنقل ــا  اخلتامي ــر  التعليق مل منصــا  خا ــة لع
لعرض ا ا املدااس مبا لتلجمل ال كاال  ا ك مية مباألحدال الـيت نظمتـ ا تلـك ال كـاال .     

 مبتعامبنمل ا ك مة مع املنظما   ري ا ك مية ا النظر ا تلك التعليقا  اخلتامية.
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