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  مقدمة
      ً   وفقـاً            ُ       والثقافية أُعـد                                                                   لق بتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                                 هذا التقرير األويل املتع     - ١

                      خبصوص تقدمي تقارير     ،                 جملس حقوق اإلنسان                 ، اليت أصبحت                        ا جلنة حقوق اإلنسان    هت                                      للمبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمد    
ّ                                                  ّرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي واليت يتعني علـى                                                    دورة اإلبالغ السابقة ثالثية املراحل اليت أق       ب     ً عمالً و  .                التنفيذ األولية 

                                                                              كل ثالث سنوات عن جمموعات خمتلفة من احلقوق، قدمت الفلبني ما يلي مـن                 ها                                   الدول األطراف مبوجبها تقدمي تقارير    
   :                                                            تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     بشأن        تقارير   ال

   )    ١٩٩٤      فرباير  /      شباط ٢ (  HRI/CORE/1/Add.37   ) أ (  

   ؛ )    ١٩٧٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٨   (E/1978/8/Add.4   ):  ٩      إىل ٦       واد من ـ   امل (     األويل    ) ب (  

   ؛ )    ١٩٨٤      فرباير  /      شباط ١   (E/1984/7/Add.4   ):  ٩     إىل  ٦         املواد من  (      الثاين    ) ج (  

   ؛ )    ١٩٨٨      يونيه  /        حزيران  ٢١   (E/1988/5/Add.2   ):   ١٥     إىل   ١٣         املواد من  (     األويل    ) د (  

   ؛ )    ١٩٩٢      فرباير  /      شباط  ٢٨   (E/1989/5/Add.7   ):   ١٥     إىل   ١٣         املواد من    (     اإلضايف   ) ه (  

    ). ٤   ١٩٩      سبتمرب  /       أيلول  ١٥   (E/1986/3/Add.17   ):   ١٢     إىل   ١٠         املواد من  (     األويل    ) و (  

                اجلـزء الثـاين         أما    .                                                          ويقدم اجلزء األول معلومات عن احلالة الراهنة يف الفلبني          .                   التقرير من جزأين       هذا          ويتألف    - ٢
   .     العهد      أحكام                   حمددة تتعلق بتنفيذ         معلومات       فيقدم 

                   تطـورات متعلقـة                ً      ما حدث مـؤخراً                                                                          وترد يف التقرير معلومات أساسية عن القوانني والسياسات والربامج و           - ٣
   .                                                                            باحلقوق الواردة يف العهد، والصعوبات واملشاكل النامجة عن تنفيذها، وتوقعات املستقبل

َ                                  وأعدت التقريَر جلنة التنسيق املعنية حبقوق اإل        - ٤     ١٠          املـؤرخ     ٣٧٠                                        نسان اليت أنشئت مبوجب األمر اإلداري رقم                 
         وزارة    ١٥                  كأعـضاء فيهـا                      وتضم اللجنة     ،         َ                                  وترأس جلنةَ التنسيق وزارة الشؤون اخلارجية       .     ١٩٩٧       ديسمرب   /           كانون األول 

    .              ووكالة حكومية



E/C.12/PHL/4 
Page 4 

 
   معلومات عامة-    ًأوال 
   األرض والسكان- ألف

  ف ـ    تأل ي    و  ، اـ                                         من الساحل اجلنويب الشرقي لقارة آسي               ً   كيلومتراً    ٩٦٦                                          الفلبني عبارة عن أرخبيل يقع على بعد          - ٥
   ،           وفيساياس  ؛      ً   مربعاً         ً كيلومتراً     ١٤١     ٣٩٥             ومساحتها    ،     لوزون  :      هي  ،                                 منها ثالث جمموعات جزر رئيسية      ،   جزر   ٧     ١٠٧    من  

   رة        حدى عش  إل             وتضم اجلزر ا    .       ً   مربعاً         ً كيلومتراً     ١٠١     ٩٩٩             ومساحتها    ،            ومينداناو  ،                كيلومترات مربعة     ٥٦     ٦٠٦          ومساحتها  
ّ    د مقّسم  ـ      والبل  .              كيلومتر مربع      ٣٠٠     ٠٠٠                           وتناهز مساحة أرض البلد       .                                   يف املائة من جمموع مساحة األرض          ٩٢,٣      األكرب       

    ).      رانغاي  با (     قرية     ٤١     ٩١١       بلدية و   ١     ٥٤٣         مدينة و  ٦٠          مقاطعة و  ٧٦                    منطقة إدارية تشمل   ١٥   إىل 

                 اليية والـصينية                      َ    مزيج من التأثريات املَ       هي         ألصلية             والثقافة ا   .     اليية                                          َ       ويتحدر اإلنسان الفلبيين من الساللة العرقية املَ        - ٦
   .                                       واليابانية والعربية واإلسبانية واألمريكية

                       وتوجد مثان لغات رئيسية،   .            لغة مسجلة  ٧٠                                               جمموعات لغوية عرقية يف البلد تتكلم ما ال يقل عن    ١١٠      وتوجد   - ٧
   .                                                                ولغتا العمل الرمسيتان مها الفلبينية، وهي اللغة الوطنية، واإلنكليزية

                     يف املائة بقليـل       ١٠           وأكثر من     .                                                                              ومخسة ومثانون يف املائة من الفلبينيني مسيحيون، أغلبهم من الروم الكاثوليك            - ٨
   .                                    والباقون ينتمون إىل طوائف وشيع أخرى ،                       من السكان يدينون باإلسالم

ـ                          وإذ ينمو عدد الـسكان      .               مليون نسمة      ٨٨,٥   ُ                                   ، قُدر عدد سكان الفلبني مبا يعادل            ٢٠٠٥         ويف عام     - ٩    ً اًـ          سنوي
   .    ٢٠١٥                     ماليني نسمة حبلول عام      ١٠٢,٨                  من املتوقع أن يبلغ  و           يف املائة،     ٢,١١     مبعدل 

                            يف املراكز احلضرية يف مجيع                                               ً        للكيلومتر املربع، ويتركز نصف السكان تقريباً       ة      نسم    ٢٤٦                          وتبلغ الكثافة السكانية      -  ١٠
   .                األرياف إىل املدن             عن اهلجرة من                                     ً وذلك نتيجة للتحضر السريع الناجم أساساً  .           أحناء البلد

  ةالعامالبنية السياسية  - باء

   .                                                     مجهورية الفلبني دولة دميقراطية ومجهورية ونظام حكمها رئاسي  -  ١١

  .          كـذلك                                            والرئيس هو رئيس الدولة ورئيس احلكومـة        .                                                  وميارس رئيس الفلبني السلطة مبساعدة جملس الوزراء        -  ١٢
    .                                                        ا جيوز تعيني نائب الرئيس رئيسا إلحدى إدارات اجلهاز التنفيذي    كم ،                                           ويساعده نائب الرئيس يف أداء مهامه ومسؤولياته

             ويـضم جملـس     .                                                                                     والسلطة التشريعية من اختصاص كونغرس الفلبني املكون من جملس الشيوخ وجملس النواب             -  ١٣
                                  ُ                                           بينما يتألف جملس النواب من أعضاء ُينتخبون من الـدوائر التـشريعية              ، ُ                     ُينتخبون كل ست سنوات       ً  عضواً      ٢٤        الشيوخ  

   .                           وبواسطة نظام القوائم احلزبية

                         وقرارات احملكمة العليـا      .                                                                                 أما السلطة التشريعية فمن اختصاص احملكمة العليا وغريها من احملاكم األدىن درجة             -  ١٤
    ٥١                   اليت تتألف من      ،              حمكمة االستئناف   :                                           واحملاكم األخرى األدىن من احملكمة العليا هي        .                               ملزمة جلميع احملاكم األدىن درجة    
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     ال          ، وهـي                                                                                                     ئيس للمحكمة؛ واحملاكم اإلقليمية؛ واحملاكم الدورية البلدية؛ واحملاكم البلدية املوجودة يف كل مدينة                 ور      ً قاضياً
   .                  من منطقة العاصمة         ً تشكل جزءاً

                                                                                                              ويزداد تعزيز اهليكل الدميقراطي والعمليات الدميقراطية عن طريق األحكام املتعلقة بالعدالة االجتماعية وحقوق               -  ١٥
                    قانون احلكم احمللـي          أسند و  .                                                                         ة العمال والنساء واألطفال، وتعزيز االستقالل الذايت لوحدات احلكم احمللي                      اإلنسان، ومحاي 

        الزراعة       جماالت                                             فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات األساسية يف                  َ   وامليزانيةَ                         َ    وحدات احلكم احمللي املسؤوليةَ       إىل        ١٩٩١             املعتمد عام   
    .                                العامة والبيئة واملوارد الطبيعية                                         والصحة والرفاه االجتماعي والتنمية واألشغال 

                                                                                            دون الوطين، تتوىل اإلدارة احمللية وحدات حكم حملي خمتصة يف كل منطقة إدارية، أي املقاطعة                       الصعيد        وعلى    -  ١٦
                         ويشمل املوظفون املنتخبون     .                                                  ّ           وتتألف كل هيئة حكم حملي من موظفني منتخبني وآخرين معّينني           .                           واملدينة والبلدية والقرية  

                                                                                                                   نائب الرئيس يف كل منطقة إدارية، أي احملافظ ونائب احملافظ يف املقاطعة، ورئيس البلدية ونائب رئيس البلدية يف                           الرئيس و 
   .                                                          عن أعضاء اجملالس، أي جملس املقاطعة، وجملس املدينة، وجملس القرية                                      ً املدينة والبلدية، والعمدة يف القرية؛ فضالً

                     ويوجد يف كل وحـدة       .                                    من اختصاص اجمللس على كل مستوى                                                 والسلطة التشريعية على الصعيد دون الوطين       -  ١٧
   .                               لتنمية الشاملة ومتعددة القطاعات       يف جمال ا                                                       حكم حملي جملس تنمية يساعد اجمللس على صياغة خطط تلك الوحدات 

   االجتماعية واالقتصاديةاألوضاع - جيم

                                       رات الواليات املتحدة باستخدام األسعار            من دوال    ١     ٠٢٦ ُ                                                   قُدر الناتج احمللي اإلمجايل السنوي للفرد مبا يعادل           -  ١٨
   .    ٢٠٠٤                    مسية وسعر الصرف لعام  ال ا

    يف     ٢٠٠١        سـبتمرب   /       أيلول  ١١                   ويشمل ذلك تفجريات     .                                                               ومنا االقتصاد الفلبيين رغم التأثريات السلبية لألزمات الدولية         -  ١٩
                            حة، واحلرب بـني الواليـات                                اليت كبحت منو قطاع السيا      )       السارز (                                                  نيويورك، وجائحة متالزمة االلتهاب التنفسي احلاد       

    .                                                                املتحدة والعراق اليت تسببت يف إهناء عقود عمال فلبينيني يف الشرق األوسط

                    يف املائة، بينما        ٥,٠٥               مبا متوسطه        ٢٠٠٤            إىل عام        ٢٠٠١                                                      وارتفع الناتج الوطين اإلمجايل احلقيقي للبلد من عام           -  ٢٠
        ما برح   و  .                              اهلدف احملدد خالل الفترة ذاهتا              يقع ضمن                       املائة، وهو ما         يف     ٤,٥٢                                             منا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبا متوسطه        

 ُ        ُ                 وُيمكن أن ُيعزى هذا النمـو    .            الفترة ذاهتا    خالل           يف املائة     ٥,٦٢                     وقد منا مبعدل متوسطه  ،         حمرك النمو      مبثابة              قطاع اخلدمات  
                    التوريـد اخلـارجي        إىل      و  ،    تصال                                االستثمارات اجلديدة يف مراكز اال        إىل   و                     السلكية والالسلكية،                          إىل منو قطاع االتصاالت     

ّ             للعمليات التجارية وتطّور الربجميات       ،                                نتيجة لقوة اإلنفاق االستهالكي         ً   أيضاً                                        ً        ويف اآلن ذاته، كان أداء قطاع التجارة جيداً         .                      
    .                                                                     عالوة على النمو املطرد يف قطاع الزراعة وحتويالت الفلبينيني العاملني يف اخلارج

    .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠١       الفترة   رب            يف املائة ع    ٤,٠٥   طه                           ومنا القطاع الزراعي مبا متوس  -  ٢١

                               والتخفيضات الكبرية يف أشـغال       .                               يف املائة خالل الفترة ذاهتا        ٣,٤              مل يتجاوز          ً   فاتراً                      ً    وسجل قطاع الصناعة منواً     -  ٢٢
        الـسوق            واكبة خطى                                                 عن الصعوبات اليت واجهتها بعض قطاعات التصنيع يف م                                    ً   البناء العام هبدف التحكم يف العجز، فضالً  

                                           االستثمارات األجنبية طفيفـة، إذ ارتفـع                                             وباإلضافة إىل ذلك، كانت الزيادة يف         .                                  ة، قد عملت على احلد من النمو        ملي    العا
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             وجنم اخنفـاض     .     ٢٠٠٣                     مليار دوالر يف عام           ١,٤٩       إىل       ٢٠٠٢                        مليار دوالر يف عام          ١,٤٣                          حجم تلك االستثمارات من     

                                                       ثقتهم بسبب اعتبارات متصلة باالسـتدامة املاليـة                 ِ  صني، وضعفِ                 املستثمرين لل                                     ِ     االستثمارات األجنبية املباشرة عن تفضيلِ    
    .              نظام اإلمدادات /                                      ومشاكل السلم واألمن وضعف البنية األساسية

     ٣,٢          اسـتحداث        رغم  ،    ٢٠٠٤       أكتوبر  /                          يف املائة يف تشرين األول        ١٠,٩                   إذ بلغ معدهلا      ،                      وبقيت البطالة مرتفعة    -  ٢٣
                        كان متوسـط معـدل          ٢٠٠٤       يوليه   /              يناير إىل متوز   /                من كانون الثاين             يف الفترة  و  .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠١           يف الفترة                 مليون وظيفة   

    .                                        الستيعاب تدفق العمال اجلدد إىل سوق العمل              ً ثة مل يكن كافياً                  َ عدد الوظائف املستحَد         ، حيث إن          يف املائة  ١٢        البطالة 

     يف      ١٦,٩                    دل نقص العمالـة   ـ             وقد بلغ مع    .                                      إذ فاقت حدته حدة معدل البطالة       ،                               وشكل نقص العمالة مشكلة أخطر      -  ٢٤
ُ      ، ُسجل       ٢٠٠٤        أكتوبر   /                     املائة يف تشرين األول      .  )    ٢٠٠٤                               جملس التنسيق اإلحـصائي الـوطين،    (                               يف املائة منه يف املناطق الريفية   ٦١  

    .                                  العمال إىل التماس ساعات عمل إضافية    دفع                             والطابع املومسي للعمل الزراعي 

              يف املائـة        ٥,٥٢                                    بلغ العجز العام للقطاع العمومي        وي  .                  لالقتصاد الكلي           َ   الرئيسيةَ       َ املشكلةَ    هو                  العجز املايل       بات و  -  ٢٥
  .     ٢٠٠٤                                                  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل يف عـام               ٣,٨                                                           من الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني ارتفع العجز احلكومي إىل           

   .    ٢٠٠٣      عام                                 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف   ١٠١                                                       ونتيجة لذلك، دفع العجز املتزايد مديونية القطاع العام إىل 

                                                                                                         وتقدم احلكومة اخلدمات االجتماعية يف جماالت الصحة والتغذية والتعليم واإلسكان وإمداد امليـاه الـصاحلة                 -  ٢٦
                       وتتخذ احلكومـة خطـوات     .                                                  وتشكل اخلدمات األساسية اخلاصة باألطفال حمور اهتمام خاص  .                       للشرب واملرافق الصحية  

                                                                   و متكامل، من خالل وضع إطار للتنمية االجتماعية سـيوجه أنـشطة                                                          حامسة للتصدي الهتمامات التنمية البشرية على حن      
   .                                      التخطيط والربجمة املتصلة بالتنمية البشرية

    ّ                                                                          ، ركّزت احلكومة بصورة أوضح على التخفيف من حدة الفقر كهدف من أهـداف                  ١٩٨٦                  وابتداء من عام      -  ٢٧
                   مما كان عليـه يف                 أي أقل     ،           يف املائة      ٤٥,٥        لبينيني                                      ، بلغ معدل انتشار الفقر بني الف          ١٩٨٨         ويف عام     .                       جهود التنمية الوطنية  

ّ                     ، كان معّدل الفقر قد تراجع إىل     ٢٠٠٣       ويف عام   .             نقاط مئوية   ٣,٨           مبا يعادل     ١٩٨٥    عام     .         يف املائة    ٣٠,٤        

             ، واللجنـة    )    ١٩٩٣ (                                    ، واللجنة الرئاسية حملاربة الفقر       )    ١٩٨٦ (                                                وأنشأت احلكومة اللجنة الرئاسية لفقراء احلضر         -  ٢٨
   .                                                          بصفتها وكاالت تشارك يف التخفيف من حدة الفقرة ومساعدة الناس ، )    ٢٠٠٠ (             اء على الفقر             الوطنية للقض

   فيه محاية حقوق اإلنسانم اإلطار القانوين العام الذي تت–دال 

                 الولوس املعتمـد   ـ      ور م ـ                ذلك أن دست    ،                                 ال يتجزأ من الدستور الفلبيين                                  ً     تشكل حقوق اإلنسان األساسية جزءاً      -  ٢٩
ـ  ـ        ودست  ، )                بدستور احلرية           ً  يعرف أيضاً    (    ١٩٨٦    و     ١٩٧٣    و     ١٩٣٥                    ري املعتمدة يف عام               والدسات  ،    ١٨٩٨     عام      بني ـ           ور الفل
                                                                       ويشمل الدستور سياستني حكوميتني تتمثالن يف احترام كرامة كل إنـسان             .                         تضمن مجيعها وثيقة حقوق    ت   ،    ١٩٨٧      لعام  

                                    ظر وثيقة احلقوق بوجـه التحديـد         وحت  .                                                                             ومحاية حقوق الشعب املدنية والسياسية األساسية من تعديات الدولة وإساءاهتا         
َ  ِّ  َخوِّل                                                                                                       ُ        استعمال التعذيب أو القوة أو التهديد أو التخويف أو أية وسيلة أخرى من شأهنا أن تبطل اإلرادة احلرة للشخص، وتُ       

   .                                 اعتماد قوانني لتعويض ضحايا التعذيب     َ صالحيةَ          الكونغرس 
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  يف                                                          السلطات القضائية واإلدارية وغريها من السلطات املختصة          - ١
             حبقوق اإلنسان               ملسائل املتعلقة ا

   ً اً ن              ذه احلقوق وحص   هل                        ً     السلطة القضائية حاميةً      تقف                         حقوق اإلنسان األساسية، و        على        ١٩٨٧               دستور عام      نص ي  -  ٣٠
ّ           ً            والقوات املسلحة للفلبني والشرطة الوطنية وغريها من وكاالت إنفاذ القانون مفّوضة دستورياً             .  ا هل                 حقوق اإلنسان        َ   محايةَ                                                                      

   .                       وضمان أمن الدولة وشعبها               وحريات املواطنني 

          ، سـواء                                       َ      وهي هيئة دستورية مستقلة تتوىل التحقيقَ       .                                   اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان        ١٩٨٧                   وأنشأ دستور عام      -  ٣١
                                                                                                                    من تلقاء ذاهتا أو بناء على شكوى أي طرف من األطراف، يف مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنـسان فيمـا يتـصل                      

َ     نظامها الداخلي وطلَب        و        تنفيذية                التوجيهية ال    ها        مبادئ   َ اَد                                 باحلقوق املدنية والسياسية؛ واعتم      ؛                             املقاضاة على اإلخالل بأحكامه                     
                                   تدابري وقائية وتقـدمي خـدمات                                                                        َ            تدابري قانونية حلماية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص داخل الفلبني؛ واعتمادَ                 َ واعتماَد

                                          صالحيات زيارة السجون وأماكن االعتقال             َ   وممارسةَ           احلماية؛                       حقوقهم أو احملتاجني إىل       من                                املساعدة القانونية للمحرومني    
                                  برنامج مستمر للبحـث والتعلـيم                     َ أداء وظائفها؛ ووضَع    على                                   املساعدة من أية وكالة حكومية                         َ   ومرافق االحتجاز؛ وطلبَ  

        َ  ؛ ورصدَ                        ّ                               الكونغرس باختاذ تدابري فّعالة لتعزيز حقوق اإلنسان                                                         َ        واإلعالم هبدف تعزيز احترام أولوية حقوق اإلنسان؛ وتوصيةَ       
                         ُ                     احلصانة من احملاكمة ألي شخص ُتعترب شهادته،                                                                        َ         وفاء احلكومة بالتزامات املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ ومنحَ        

   .      سلطتها ل                                                                                                أوما يف حوزته من مستندات أو أدلة أخرى، ضرورية أو مالئمة للتوصل إىل احلقيقة يف أي حتقيق تقوم به أو خيضع 

  .                                  عاجلة الشكاوى املقدمة ضـد اجملنـدين        ً  قضائياً مب                                 يل العام للقوات املسلحة للفلبني خمتص                    ومكتب املشاور العد    -  ٣٢
                                        وهو قانون يعزز السيادة املدنية على اجلهاز  "  ،     ٧٠٥٥                                                              لكن احملاكم املدنية املختصة باتت خمولة، مبقتضى القانون اجلمهوري      

                ، حملاكمة أفراد    "                                           تكبها أفراد من القوات املسلحة الفلبينية                                                                     العسكري بإعادة االختصاص إىل احملاكم املدنية يف جرائم معينة ير         
                                                                                                               القوات املسلحة وغريهم من األشخاص اخلاضعني للقانون العسكري، مبا يف ذلك أعضاء الوحدات اجلغرافية للمـواطنني                

                 وقوانني العقوبات                                                      ُ                                                     التابعة للقوات املسلحة الذين يرتكبون جرائم أو خمالفات ُيعاقب عليها مبقتضى قانون العقوبات املنقح               
    .                                                                              اخلاصة األخرى، بصرف النظر عما إذا كان املدنيون من املتهمني أو الضحايا أو اجملين عليهم

       وميكـن    .                             ّ                                      اآللية التأديبية اإلدارية املطّبقة على موظفي الشرطة الوطنية للفلبني      ٦٩٧٥                        وحيدد القانون اجلمهوري      -  ٣٣
                                 ب على املخالفة يف هذه احلالـة                    َ  الشرطة، ويعاقَ       قادة    )  أ   : (            هات التالية                                                  تقدمي الشكاوى ضد موظفي الشرطة الوطنية إىل اجل       

                             املدن ورؤساء البلـديات،      و    حمافظ  )  ب (    ؛ و      ً   يوماً   ١٥                                                                    بسحب امتيازات وفرض قيود حمددة وتعليق دفع الراتب ملدة أقصاها           
                     جملس الـشعب املعـين       )  ج (    و  ؛     ً   يوماً   ٣٠       تجاوز        وال ت       ً   يوماً   ١٦                    ملدة ال تقل عن                                    ً       ب على املخالفة يف هذه احلالة أيضاً           َ ويعاقَ

    .                     أو بالفصل من العمل     ً  يوماً  ٣٠                                     ب على املخالفة يف هذه احلالة ملدة تتجاوز                      َ بإنفاذ القانون، ويعاقَ

َ سبل االنتصاف املتاحة لألفراد الذين تنته  -٢   ك حقوق اإلنسان اخلاصة هبم                                   

                                              ن حريته بأي طريقة أخرى أن يقدم إىل أية                                                                              جتيز الئحة احملاكم الفلبينية ملن حيتجز بصورة غري قانونية أو حيرم م             -  ٣٤
                                                       ، طلب إصدار أمر قضائي باملثول أمام احملكمة للحصول                                   ً       أو إىل احملكمة العليا مباشرةً      ،                                 حمكمة إقليمية أو حمكمة االستئناف    

   .              على إفراج مؤقت



E/C.12/PHL/4 
Page 8 

 
             ف الوكـاالت                                                                                               وجيوز ملن يعترب أن حقوق اإلنسان اخلاصة به قد انتهكت أن يطلب املساعدة العاجلة من خمتل                 -  ٣٥

  ؛           الوطنية                                                اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان؛ وشرطة الفلبني       :                                                               احلكومية املعنية، كالوكاالت التالية على سبيل الذكر ال احلصر        
ّ                        ووزارة الرفاه االجتماعي والتنمية االجتماعية؛ ومكتب التحقيقات الوطين؛ ومكتب النائب العام؛ ومكتب املّدعي العام؛                                                                                                             

                             ؛ واللجنة الرئاسية ملناهضة     )Tanodbayan (                                                      يل؛ ومكتب مساعد النائب العام؛ ومكتب أمني املظامل                             ومكتب اهلجرة والترح  
   .                                                                    اجلرمية؛ ومكتب إدارة السجون ومعاملة السجناء؛ وغري ذلك من الوكاالت املشاهبة

      مثل  ،             ألحوال الشخصية                                 حة العامة، إال فيما يتصل جبرائم ا   ل              يتعلق باملص       ً   عاماً                                  ً     ويعترب قانون العقوبات املنقح قانوناً      -  ٣٦
                                        وبالنسبة إىل االنتهاكات األخرى اليت يعاقـب    .       عليه                                     اليت تستلزم تدخل الطرف اخلاص اجملين      ،                            الزنا واملعاشرة غري الشرعية   

ّ           ويقدم الطرف اجملين عليه شكوى إىل مكتب املّدعي العام    .                                                                عليها قانون العقوبات املنقح، ترفع الدعوى باسم شعب الفلبني                                             
                           جري اجلهة املعنية عندئـذ        ُ   وتُ  .                                                         لمدعي العام، إىل حمكمة املنطقة اليت ارتكبت فيها اجلرمية         ل      مكتب            دم وجود            يف حال ع       أو،  
                                                                                                                    لتقرر ما إذا كان هناك سبب وجيه يدعو إىل اعتقاد أن اجلرمية اليت يعاقب مرتكبها مبقتـضى القـانون قـد                            ً   أولياً      ً حتقيقاً

ّ                            وحيال استنتاج املّدعي العام أو القاضي إىل        .       ارتكبت                                       الذي يقدم املعلومات ذات الصلة إىل      ،                                املكتب اإلقليمي للمدعي العام                   
   .                     عليه العقوبة الالزمة   فرض                                اليت تبت بدورها يف إدانة اجلاين وت ،             احملاكم العادية

                                                                                                            وينظم القانون املدين للفلبني العالقات اخلاصة ألفراد اجملتمع املدين، وحيدد حقوق كل منهم وواجباتـه فيمـا                   -  ٣٧
                         هلـذا القـانون، أن                                   ً       لدى ممارسة حقوقه واجباته طبقاً      ،                 وجيب على كل فرد     .                                ألشخاص واألشياء واألفعال املدنية            يتعلق با 

   .                                                                    يتصرف برتاهة، وأن يعطي كل فرد ما يستحقه، وأن يتحلى باألمانة وحسن النية

                    رار على أي مسؤول                                          إذ يفرض مسؤولية التعويض عن األض       ،                                          ً       ويوفر القانون املدين احلماية حلقوق اإلنسان أيضاً        -  ٣٨
                                                                                       م بصورة مباشرة أو غري مباشرة على اعتراض حقوق أو حريات الغري املنصوص عليها يف                ِ ِد ْ قْ                        ُ       أو موظف عام، أو أي فرد يُ      

  .                                                                                                                   من القانون املدين، أو اإلضرار بتلك احلقوق واحلريات أو انتهاكها أو عرقلتها أو االنتقاص منها على أي حنو                    ٣٢       املادة  
                                                                                               اليت يعاقب عليها مبوجب القانون املدين، يقدم اجملين عليه شكواه إىل احملكمة العاديـة املختـصة يف                                  ويف حالة االنتهاكات    

   .                                   اليت تتطلب التسوية الودية والتحكيم    ٧١٦٠                                                      املوضوع، يف ما عدا احلاالت املشمولة بأحكام القانون اجلمهوري 

  نسانجلنة حقوق اإل: املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -٣

                        للمبادئ اليت يكفلها                                                                                   ً            وضعت اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان تدابري قانونية محائية لضمان حقوق الفلبينيني وفقاً             -  ٣٩
                                                                         وتتناول هذه اللجنة بصفة مباشرة أي نوع حمدد من انتـهاكات حقـوق               .                                               الدستور الفلبيين والتزامات املعاهدات الدولية    

                         وجه التحديد، الـشكاوى         على                    وتتناول اللجنة،     .                                متس احلقوق املدنية والسياسية                                        اإلنسان، وعلى رأسها االنتهاكات اليت    
                                          عن االنتهاكات األخرى حلقـوق اإلنـسان                                                                     ً        املتعلقة باإلعدام وحاالت االختفاء واالعتقال واالحتجاز والتعذيب، فضالً       

    .                ى يف أداء واليتها                                              كما جيوز هلا أن تطلب مساعدة الوكاالت احلكومية األخر  .                       املتصلة بالرتاعات املسلحة

               واملراد بـذلك     .                                                                        بالتمثيل لدى وزارة العدل، وهي املسؤولة عن مالحقة مرتكيب اجلرائم                            ً   وتضطلع اللجنة أيضاً    -  ٤٠
                                                           لذلك تراقب وزارة العدل عن كثب املدعني العامني الـذين            .                                                        إعطاء األولوية لالستماع إىل احملتجزين والبت يف قضاياهم       

                         وبالتوازي مع ذلك، حثت      .      ً   يوماً   ٦٠                                                       إكمال التحقيقات يف غضون الفترة املطلوبة وقدرها                                    يتناولون تلك احلاالت لضمان   
    .                                                                            احملكمة العليا القضاة على اإلسراع يف تسوية القضايا عن طريق نظام احملاكمات املستمرة
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           ويـشمل    .                                                                                                ووضع برنامج حلماية الشهود بغية منح الشهود الشجاعة والثقة الالزمتني خلدمة أهداف العدالـة               -  ٤١
   .          أو التهديد        املضايقة                                                                           الربنامج تأمني حياة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم ومحايتهم من أي شكل من أشكال 

                                          ال غىن عنه يف إعمال حقـوق اإلنـسان                                                                  ً          ووزارة العدل هي إحدى وزارات اجلهاز التنفيذي اليت تؤدي دوراً           -  ٤٢
   .                      اإلقليمي ودون اإلقليمي                                                   وتعزيزها عن طريق مكاتبها وجلاهنا املختلفة على الصعيدين

                                      وتتمثل مهمتـه الرئيـسية يف منـع          .                                                               ومكتب أمني املظامل مكتب مستقل آخر يعىن بإعمال حقوق اإلنسان           -  ٤٣
ّ         ويتعاون جناح االّدعـاء      .                     على احلقوق اخلاصة                       ً     طة، وهو ما يؤثر سلباً     ل                                             املسؤولني احلكوميني من التعسف يف استعمال الس                      

ّ        تب أمني املظامل ومكتب املّدعي اخلاص                              بوزارة العدل بصورة وثيقة مع مك                      .   

                                       سلطات مكتب أمني املظامل جبعلـه آليـة             يعزز    )     ٦٧٧٠                  القانون اجلمهوري      (    ١٩٨٩                          وقانون أمني املظامل لعام       -  ٤٤
   .                   للمساءلة أمام الشعب      خاضعني                                               إدارية أكثر فعالية لضمان بقاء املسؤولني احلكوميني 

          تنفيـذ             بصفة أساسية     تتوىل     فهي   .                           إعمال حقوق اإلنسان وتعزيزها                                    عدد من الوكاالت اإلدارية األخرى         توىل  وي  -  ٤٥
  .                                                                ما تفرض وتعزز حقوق املواطنني اإلجيابية اليت تؤثر يف حياهتم اليوميـة       ً وغالباً  .                             للقوانني واألوامر اإلدارية                ً  السياسات وفقاً 

ّ                             وعلى سبيل املثال، تسهر وزارة العمل والعمالة على محاية حقوق العّمال والنهوض برفاه                                     وتنفـذ وزارة اإلصـالح       .   هم                                                            
                             وفيما يتعلق حبقوق األطفـال       .                                                                                   الزراعي القانون الشامل لإلصالح الزراعي هبدف النهوض باحلقوق االقتصادية للمزارعني         

          وجملـس    ،                                                   واللجنة الوطنية املعنية بدور املرأة الفلبينية       ،                                                                   والنساء واملعوقني الفلبينيني، أنشئ على التوايل جملس رعاية األطفال        
                                                                                                                         املعوقني، وذلك هبدف التنسيق بني وزارات اجلهاز التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ وإنفاذ مجيع القوانني املتصلة بتعزيـز                       رعاية

   .                  رفاه الفئات املعنية

   محاية احلقوق املنصوص عليها يف الدستور-٤

        ؛ وحـق   )               ن املادة الثالثة   م ١       الفقرة  (                           احلق يف احلياة واحلرية وامللكية   :           من بينها      ً   حقوقاً     ١٩٨٧                 حيمي دستور عام      -  ٤٦
   ٢         الفقـرة   (             بال سبب معقول                                                                                   الناس يف األمن الشخصي وأمن بيوهتم وأوراقهم ومتاعهم من شىت أنواع التفتيش واملصادرة      

                                                                                                   ؛ واحلق يف حرمة االتصاالت واملراسالت؛ وحرية الكالم والتعبري والصحافة، وحرية األفراد يف التجمـع                )                  من املادة الثالثة  
                                                                                                   احلكومة باإلنصاف من املظامل؛ وحرية ممارسة الدين واعتناقه؛ وحرية السكن وتغيريه؛ وحق األشخاص                        ومطالبة  ،      السلمي

                                                                                                                 يف احلصول على املعلومات املتعلقة بالشؤون العامة؛ واحلق يف تكوين النقابات واجلمعيات؛ وحق األشخاص الذين جيري                
   ّ                                                      يعّين هلم حمامي دفاع كفء ومستقل؛ واحلق يف الكفالة؛                                               روا حبقوقهم وأن يلتزموا الصمت وأن                       ُ   َ     التحقيق معهم يف أن ُيخطَ    

                                                                                                                      واحلق يف اإلجراءات السليمة؛ واحلق يف افتراض الرباءة إىل أن يثبت العكس؛ واحلق يف سرعة البت يف القضايا، واحلق يف                    
      وعالوة   .    يحة                                              على جرمية أدين هبا الطرف املعين إدانة صح                          ً      إال إذا كانت عقاباً     ،                     ضرب من ضروب السخرة                   التحرر من أي    

   .                                                                                              على ذلك، ال جيوز تعليق امتياز أمر اإلحضار إال يف حاالت الغزو أو التمرد حينما تتطلب السالمة العامة ذلك

   من القانون الداخلي                                         ًالطريقة اليت تصبح هبا صكوك حقوق اإلنسان جزءا  -٥

                                   مبادئ القانون الـدويل املقبولـة       "   ني                                                                    من املادة الثانية من الدستور الفلبيين على أن تعتمد الفلب           ٢             تنص الفقرة     -  ٤٧
                                                                                      ، وهو ما يعين إمكانية االستشهاد بأحكام صكوك حقوق اإلنسان هـذه لـدى احملـاكم                 "                         كجزء من قانون البلد         ً عموماً
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              وعـالوة علـى     .                                                                                                      الفلبينية أو غريها من اهليئات القضائية أو السلطات اإلدارية الفلبينية وقيام هذه اجلهات بإنفاذها مباشرة    

                                                                                                من املادة الثالثة عشرة من الدستور على أن تقوم جلنة حقوق اإلنسان مبراقبة وفـاء حكومـة                  )  ٧ (  ١٨           الفقرة            ذلك، تنص 
   .                                    املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       ا مبوجب                 الفلبني بالتزاماهت

       إليها،                                                        من صكوك حقوق اإلنسان أو صدقت عليها أو انضمت                 ً   دولياً     ً   صكاً   ٢٠            حىت اآلن            عت الفلبني    َّ   وقَّ   قد و  -  ٤٨
                                                              العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل          :                                                معاهدات حقوق اإلنسان السبع الرئيسية، وهي               من بينها 

                                                                                                                          اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               
                                                                                                         ة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدوليـة                                        أو الالإنسانية أو املهين   

   .                                                                                                   للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   اإلعالم والدعاية–هاء 

                                                             لوالية اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان املتمثلة يف تعزيز                   ً  قامت، وفقاً      فقد     .  ان                                تكفل الفلبني احترام حقوق اإلنس      -  ٤٩
     جـت   ر       كما أد   .                                                                                                  حقوق اإلنسان، بتكثيف تدابري من قبيل محالت اإلعالم والتعليم العامة، وحلقات التدريب، واملساعدة            

   .       ل اخلدمة                                                                 ّ     مواضيع حقوق اإلنسان يف التدريب العادي جلميع أعضاء وموظفي القوات املسلّحة خال

                                               يف تعليم حقوق اإلنسان وختطيطها وإعماهلا والتنسيق  ة   نشط       مشاركة                                     وشاركت اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان   -  ٥٠
                                                                           وقامت اللجنة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بوضع مواد تعليميـة عـن              .                                              مع شىت الوكاالت املعنية بتعليم حقوق اإلنسان      

   .                   ليم األساسي والثانوي                 جها يف مقررات التع  را د إ             حقوق اإلنسان و

                                                                                                       ولزيادة وعي املواطنني بشىت حقوقهم والتزاماهتم مبوجب القانون احمللي والدويل، أصدرت اللجنة مطبوعـات                -  ٥١
                                                    مثل النسخة الفلبينية من إعالن األمم املتحـدة          ،                                                                       من قبيل املؤلفات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان باللغة الفلبينية          ،     خمتلفة

               وتوزيعها يف    ،                      كامللصقات والكتيبات   ،                       إصدار مطبوعات أخرى            ً  وجيري أيضاً    ).                          اليت نشرهتا جامعة الفلبني    (              حلقوق اإلنسان   
   .              مجيع أحناء البلد

                                                                                                  وباشرت اللجنة عدة مشاورات ومداوالت مع وكاالت حكومية وكيانات غري حكومية ميكنـها املـساعدة                 -  ٥٢
                                                           وقد عزز ذلك املهمة التنسيقية للجنة يف إجياد التـدابري            .   هبا                                          النهوض مبفهوم حقوق اإلنسان والتوعية          على               بصورة مباشرة   

   .                 مسائل حقوق اإلنسان       بتسوية                                                     القانونية واإلدارية وغريها من التدابري البديلة املتعلقة 

                                    اإلعالم والتعليم، بوظائف التعلـيم           شؤون                                                                     وتضطلع اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان، عن طريق مكتبها املعين ب           -  ٥٣
                                                        وتدعيم املعرفة والفهم فيما يتعلق مببـادئ حقـوق           ة        العام      توعية                                            شر املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان، بغية                   والتدريب ون 

                                                                   وأربعة مكاتب فرعية يف مجيع أحناء البلد لإلسراع يف التحقيقـات                  ً   إقليمياً       ً   مكتباً   ١٢                وأنشأت اللجنة     .                  اإلنسان ومفاهيمها 
   .                                         ، وكذلك لنشر املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان    معها     نسان                          صل ضحايا انتهاكات حقوق اإل ا و         إمكانية ت      وتيسري 
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  العهدأحكام  معلومات عن تنفيذ –      ًثانيا 
  ١املادة 

        العهـد           أحكـام                                                       من تقريري الفلبني الثاين والثالث بشأن تنفيذ            ٦٦٣-   ٤٤٧                               عوجلت هذه املسألة يف الفقرات        -  ٥٤
    ).             ، التذييل ألفCCPR/C/PHL/2002/2 (                                                 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

      ٢٠٠٣         فربايـر    /       شباط   ١٣             اعتمد يف     ،            وقبل ذلك   .    ٢٠٠٤      مايو   /       أيار   ١٠      يف   ُ                               ُنظمت يف البلد انتخابات وطنية      -  ٥٥
                                          ن مجيع الفلبينيني املغتـربني مـن التـصويت               ِّ    كقانون ميكِّ   ،                                  املعروف بقانون التصويت الغيايب     ،    ٩١٨٩                  القانون اجلمهوري   

  .                                                                                             مجيع الفلبينيني املغتربني احلائزين جوازات سفر فلبينية صاحلة ومل يتخلوا عن اجلنـسية الفلبينيـة                   ويشمل القانون   .       الغيايب
                 بصرف النظـر     ،                 على قدم املساواة                    قيامهم باالقتراع                                                                     ويهدف إىل ضمان فرص متكافئة جلميع الفلبينيني املغتربني املؤهلني و         

   .         عن موقعهم

          ً    فلبينيـاً        ً  غيابياً     ً ناخباً     ٣٦٤     ١٨٧                              أمانة التصويت الغيايب للمغتربني    ّ                                      وسّجلت وزارة الشؤون اخلارجية عن طريق         -  ٥٦
ّ    وصّوت    .                                                              سفارة وقنصلية ومؤسسة فلبينية خلدمة الفلبينيني يف اخلارج          ٨٤             يف اخلارج يف       )            يف املائة    ٦٥ (      منهم       ٢٣٣     ٠٩٢  

   .      مكتب   ١٠٠      عددها      جتاوز       اليت  ،                            يف املكاتب االنتخابية يف اخلارج    ٢٠٠٤               يف انتخابات عام 

                        وأشاد بعـض املـراقبني       .                                                                                وحضرت عدة منظمات دولية ملراقبة سري االنتخابات يف البلد وتعزيز الرصد احمللي             -  ٥٧
ّ                  على الرغم ّمما أعرب عنه       ،                والحظ آخرون أنه    .                                                                     حبرص الشعب الفلبيين باستمرار على حتقيق هدف انتخابات حرة ونزيهة                     

   .                         فال تزال هناك حتديات مهمة                                                      الفلبينيون من رغبة صادقة يف تنظيم انتخابات ذات مصداقية،

  ٢املادة 

        العهـد           أحكـام                                                       من تقريري الفلبني الثاين والثالث بشأن تنفيذ            ٤٧٥-   ٤٦٤                               عوجلت هذه املسألة يف الفقرات        -  ٥٨
    ).             ؛ التذييل باءCCPR/C/PHL/2002/2 (                                           اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       الدويل 

       غري أن    .       لمعوقني ل                                                     على الوكاالت املعنية يف تنفيذ محلة التسجيل الوطين               ٢٠٠٤        يف عام                        أشرفت وزارة الصحة      -  ٥٩
   .                من جانب املسجلني      ً  ضعيفاً                 ً الربنامج لقي إقباالً

  ٣املادة 

                         يف تقريـري الفلـبني       ،    ٢٠٠٦         أغـسطس    /     آب   ١٥        يوم    ،                                                      نظرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -  ٦٠
                                                                     اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                         أحكـام        فيذ                                  عني اخلامس والسادس املتعلقني بتن       َّ اجملمَّ

) CEDAW/C/PHI/5-6) .(     التذييل جيم                             ً        مثة مقاطع من التقرير ترد مرفقةً بوصفها           .(    

                                        الدولة بدور املرأة يف بنـاء األمـة،               تعترف   "   ه          على أن      ١٩٨٧        عام                             املادة الثانية من دستور         من   ١٤           الفقرة      تنص  -  ٦١
       للمرأة       تكفل      ١٣          املادة        من   ١٤        الفقرة       فإن        كذلك     " .                                            ة األساسية بني املرأة والرجل أمام القانون                              وتعمل على ضمان املساوا   

   ،                                       أحكام حمددة أخرى تكفل حقوق املرأة          توجد و  .          األمومة         وظائف       مراعاة                          عمل آمنة وصحية، مع           أوضاع                 العاملة احلق يف    
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                                                           ة التشريعية الوطنية واحمللية، واملادة الرابعة اليت تكفل                                                     ؤيد حق املرأة يف التمثيل القطاعي يف األجهز        ت     يت     ال  ، ) ٢ ( ٥      فقرة        هي ال 

                                                                           من املادة الرابعة من الدستور على أن أي طفل يكون أبوه أو أمه من                )  ٢ ( ١                 وتنص الفقرة     .                             هلا املساواة يف حقوق املواطنة    
    .                                       ف به كمواطن فلبيين مبوجب القوانني القائمة َ َر َ َت                    ُ  مواطين الفلبني جيوز أن ُيع

ـ                                اليت ما برحت تعانيها املرأة                    أوجه احلرمان      قومي            قوانني لت                ، هلذا الغرض،     لبني      الف        واعتمدت  -  ٦٢              يف خمتلـف     ً اً       تارخيي
                          وإزالة العقبـات أمـام                                                 وتأكيد حق املرأة والطفلة يف التعليم،                                        قوانني حظر التمييز يف العمالة،         ذلك       شمل   ي و  .             نواحي احلياة 

   .       ن العمل ك  ما أ                        التعليمية والتدريبية ويف        األوساط     يف                    ، وجترمي التحرش اجلنسي  يش            الشرطة واجل  إىل        املرأة       انضمام

                                                 متساوية يف احلصول على جنسيتهم أو جنسية أطفاهلم أو       ً  حقوقاً ،      ً  ونساًء     ً  رجاالً ،                           ومتنح قوانني اجلنسية الفلبينيني  -  ٦٣
   .                    تغيريها أو االحتفاظ هبا

                                    عمل متساو يف القيمة، واملساواة                                                                                وتشكل املساواة بني الرجل واملرأة يف األجور، أي تقاضي أجر متكافئ لقاء             -  ٦٤
   .                             من املادة الثانية من الدستور  ١٤           يف الفقرة       ً  واردةً        ً  دستوريةً      ً  سياسةً ،       العمل     أوضاع  يف 

                        فلطاملا توفرت للنـساء      .                                                                            تدابري إجيابية ترمي إىل تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء يف مكان العمل                     ً  وتوجد أيضاً   -  ٦٥
              ُ       بإجازة األبوة، ُيمنح              املتعلق       ١٩٩٦                   أو قانون عام         ٨١٨٧                     و القانون اجلمهوري        ه  ،                  ومبوجب تشريع جديد    .             محاية األمومة 
                             من قـانون العمـل، أن          ١٣٢           للمادة                            ً     وجيب على أصحاب العمل، وفقاً      .                                    إجازة األبوة عندما تلد زوجاهتن                ً  الرجال أيضاً 

   .     املالبس     تغيري         منفصلة ل  ر  َ َج               ُ  مثل احلمامات وُح ،                         يوفروا للنساء مرافق معينة

   .                                                                  ً       نون منع التحرش اجلنسي النساء من التحرش ويعاقب من يرتكب يف حقهن أفعاالً متييزية       وحيمي قا  -  ٦٦

               ، كانت معدالت       ٢٠٠٠         ويف عام     .                                                                        والتعليم حق أساسي من حقوق الذكور واإلناث الفلبينيني على حد سواء            -  ٦٧
                  يف املائـة لـدى       ٩٢,٣          ، إذ بلغت                               ً  سنوات فما أكثر متساوية تقريباً  ١٠     ّ                                             التعلّم البسيطة للنساء والرجال البالغني من العمر    

   .            نقطة مئوية   ٠,٣                                    ً                 يف املائة لدى الرجال، وهو ما ميثل فرقاً بني اجلنسني يعادل   ٩٢        النساء و

          واملبـادئ    .                 جواز الـسفر           ً  ، وحتديداً             وثائق السفر                                     على ضمان حقوق املرأة يف تأمني          ً أيضاً                          وعملت احلكومة الفلبينية      -  ٦٨
   ،    ١٩٩٦       عـام              املعتمد يف             السفر     ات             الفلبيين جلواز                                         نساء، على حنو ما ينص عليه القانون              فر لل                 إصدار جوازات س            املتعلقة ب            التوجيهية  

      وثائق   ال                              املبادئ التوجيهية سوى تقدمي              ال تطلب    و  .                    الوثيقة املذكورة     طلب                           موافقة زوجها من أجل                              ال تطالب املرأة بالتماس   
   .           ملقدمة الطلب          العائلية                        إلثبات احلالة املدنية أو       الالزمة

       ٧١,٢٨ (                                                                                                     طاملا كان عمر اإلناث املتوقع عند الوالدة أعلى من عمر الذكور املتوقع عند الوالدة يف الفلـبني                    ول  -  ٦٩
    ).    ١٩٩٩                       سنة لدى الذكور يف عام      ٦٦,٠٣               سنة لدى اإلناث و

ّ               ألف مولود حّي يف عام          ١٠٠           عن كل       ١٩٠                                 وكان معـدل الوفيات يف الفلبني        -  ٧٠   .     ١٩٩٥           يف عام         ١٧٩,٧    ، و     ١٩٧٠            
                   الصحة الـدميغرايف                                    ألف مولود حي باالستناد إىل استقصاء   ١٠٠        عن كل    ١٧٢                      ، بلغ معدل الوفيات        ١٩٩٧-   ٩٩١ ١            ويف الفترة   

   .    ١٩٩٨           الوطين لعام 
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                                     يف املائة من جمموع وفيات النساء         ١٤                     ُ                                                      ويف االستقصاء املذكور، قُدرت وفيات األمهات أثناء احلمل أو الوضع بنسبة              -  ٧١
   ١     ٠٠٠                                                                              متوت خالل احلمل أو الوضع أو بعد الوضع قرابة امرأتني أثناء وضـع كـل               و  .       سنة   ٤٩    و   ١٥                       املتراوحة أعمارهن بني    

                ومعدالت وفيـات     .                                يف املائة على امتداد حياهتن      ١                                                         وتبلغ احتماالت وفاة الفلبينيات ألسباب تتعلق باألمومة          .     ً   حياً      مولود
   .  رية                                                                   األمهات أعلى يف املناطق الريفية والنائية الفقرية ويف اجملتمعات احلضرية الفق

                                                                                       ، نفذت حكومة الفلبني بنشاط، عن طريق اللجنة الوطنية املعنية بدور املرأة الفلبينية، بـرامج      ١٩٨٦           ومنذ عام     -  ٧٢
                                                            وكانت اخلطة الفلبينية للتنمية املستجيبة لنوع اجلنس، اليت تغطـي    .                                                ً     ً      خمتلفة لضمان تنفيذ القوانني املتعلقة باملرأة تنفيذاً فعاالً     

                                               ، مبثابة خمطط أويل ميكن شىت الوكاالت احلكومية مـن         ١٩٩٥                       واليت صيغت يف عام          ٢٠٢٥ و      ١٩٩٥                      الفترة ما بني عامي     
          التـدريب    :                                                                                                          استعراض الربامج املستجيبة ملتطلبات كل من اجلنسني وصياغة هذه الربامج، اليت تشمل مجلة أمور، من بينها               

                                      ن جهة، واهلواجس اإلمنائية من اجلهـة                                                                                   على اتباع هنج يراعي، لدى اجلنسني وضع املشاريع، متطلبات كل من اجلنسني م            
                                                                                                           األخرى؛ واستحداث خدمات للتصدي ملشاكل االعتداءات اجلسدية واجلنسية وغري ذلك من مشاكل الصحة اإلجنابيـة،               

   .                                                                                              وتوفري القروض، واكتساب املهارات املعيشية، وإتاحة املعلومات الالزمة لتعزيز اإلنتاجية االقتصادية للمرأة

                         باملساواة بني الرجل واملرأة                          اجملتمع وقيمه حنو االعتراف          غيري مواقف ت ل      كبرية         أولوية     ً أيضاً          الفلبينية          احلكومة     وتويل  -  ٧٣
        واعترفت   .     ١٩٨٩                             تتعلق بالنساء منذ عام            إمنائية             ثالث خطط       صدد                   واعتمدت يف هذا ال     .                           األدوار واحلقوق واملسؤوليات     يف  
                       لوكاالت احلكومية يف تنفيذ                      املشتركة اليت تتحملها ا            باملسؤولية     ١٩٩٢-    ١٩٨٩         للفترة     ملرأة        اخلاصة با            الفلبينية      منائية     طة اإل  اخل

                                                     تتوىل التنسيق بني عمليات تنفيذ الربنامج واإلشـراف                 التنمية                  معنية باملرأة و         اتصال                        وأنشأت الوكاالت مراكز      .         م املرأة  ُّ دُّ َ قَ       َ  برامج تَ 
   .                           جلنسني يف أوجه النشاط الرئيسية                                                                على جهود الوكاالت املتصلة ببناء القدرات يف جمال مراعاة هواجس كل من ا

                ني، واليت متتـد        اجلنس                تطلبات كل من                                            اخلطة الفلبينية للتنمية املستجيبة مل        جعل           ت احلكومة  د َّ مَّ َ َع  َ   تَ           اآلن ذاته،     ويف    -  ٧٤
                                      طط متوسطة األجل، مثل اخلطة اإلطارية                                 كان الغرض منها توجيه اخل        و  ،       اآلجل      َ طويلةَ   ً  خطةً     ،    ٢٠٢٥-    ١٩٩٥              طيلة الفترة   
                                                                 وترمي هذه اخلطة اإلطارية إىل تعزيز استقاللية املـرأة مـن             .              لفترة أقصر        اريعها                              حددت أهدافها وبراجمها ومش               للمرأة اليت 

   .                                                                                           الناحية االقتصادية وضمان ومحاية حقوق اإلنسان للمرأة يف سياق اإلدارة املستجيبة ملتطلبات كل من اجلنسني

     يف     مخسة                                                          التنمية، الواردة يف قانون امليزانية السنوية، استخدام                                                 امليزانية الفلبينية إلدماج املرأة يف        ة            وتتطلب سياس   -  ٧٥
        واخلطـة                            ملتطلبات كل من اجلنـسني                                                                 تنفيذ خططها يف إطار اخلطة الفلبينية للتنمية املستجيبة                              ميزانية كل وكالة ل              املائة من   

                وزارة امليزانية   و                  القتصاد والتنمية             املعنية با     ية          الوطن    يئة                                               الوطين املعين بدور املرأة الفلبينية، مع اهل         لس  اجمل      يتوىل   و  .                اإلطارية للمرأة 
               الوطين املعين     لس     اجمل  ى      ، تلق  ٣   ٢٠٠-    ١٩٩٩           يف الفترة    و  .       يزانية  امل                                           رصد تنفيذ اخلطة اإلطارية للمرأة وسياسة             مهمة     ،       إلدارة  وا

                خلطة إدماج املرأة      ً      ً   عرضاً وطنياً     ٣٣٥             من جمموع       ١٣٠               ما متوسطه               التابعة هلا        وكاالت     وال          الوزارات      من                          بدور املرأة الفلبينية    
   .         يف التنمية

  ٤املادة 

َ                                                                      وال ُتخِضع احلكومةُ الفلبينيةُ احلقوَق اليت ينص عليها العهد ألي قيود عدا تلك اليت حيددها القانون                 -  ٧٦      ُ          ُ         ِ           وتتوافـق    .    ُ  
   .                                                                            ّ  مع طبيعة تلك احلقوق، ويتمثل هدفها الوحيد يف تعزيز الرفاه العام يف إطار جمتمع حّر-             حيثما وجدت -           تلك القيود 
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  ٦ و٥املادتان 

                                                    اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت صدقت عليها الفلبني  - ١           السؤال رقم 

             التمييـز يف      (   ١١١      ورقم    )     ١٩٦٤                 سياسة العمالة،      (   ١٢٢                                                     الفلبني طرف يف اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم           -  ٧٧
                                              واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                                                              ، ويف االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري        )    ١٩٥٨                   االستخدام واملهنة،   

   .        ضد املرأة

                          للفتـرة املنتهيـة يف        ٢٢                                                                                        وقدمت حكومة الفلبني تقريرها املتعلق بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم                -  ٧٨
ّ                                                             وقُدِّم أيضاً رّد على توصيات جلنة خرباء منظمة العمل الدولية خبصوص التقرير املذكور  .     ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب   ً      ِّ ُ  .   

    ٣١                                   لفتـرة اإلبـالغ املنتهيـة يف            ١١١                     ً                                               دمت حكومة الفلبني أيضاً تقريرها املتعلق بتنفيذ االتفاقية رقـم             وق  -  ٧٩
          األفـضلية   "    ً                                                                                  ورداً على توصية اللجنة للحكومة مبعاجلة مسألة املمارسات التمييزية املتـصلة مبـنح               .     ٢٠٠١       أغسطس   /  آب

ُ                                وُعرضت على الكونغرس، يف هذا الصدد،   .          ون العمل           من قان     ١٣٥                                            يف التوظيف، سعت احلكومة إىل تعديل املادة          "       للذكور  
                                                                                                                        مشاريع قوانني خمتلفة ترمي إىل زيادة فرص حصول النساء على التدريب يف جمال العمالة وحظر ممارسات متييزية من قبيل                   

   .                                   منح الرجال األفضلية يف إعالنات الوظائف

   ٢           السؤال رقم 

                  والعمالة الناقصة                                       حالة ومستوى واجتاهات العمالة، والبطالة،     -  )  أ ( ٢  

ـ         يف املائ   ٣,١  ه ـ                  ، مبعدل سنوي متوسط    ٢٠٠٣-    ١٩٩٨                                             منت القوة العاملة للبلد، على مدى الفترة         -  ٨٠       ة، أي     ــ
  ل ـ        ون عام ـ       ملي   ٢٩     ٦٧٤                                   ً           وازداد حجم القوة العاملة للبلد إمجاالً من          .                       عامل جديد كل سنة       ٩٧٩     ٠٠٠   ه  ـ          ما متوسط 

   . ت                                     مليون عامل على مدى فترة السنوات الس  ٣٤     ٥٧١   إىل 

                  العمالة والبطالة

     ل يف  ـ              مليون عام    ٣٠     ٦٣٥       إىل       ١٩٩٨                        مليون عامل يف عام        ٢٦     ٦٣١                                       منا مستوى العمالة على حنو مطرد من          -  ٨١
          عامـل      ٨٠١     ٠٠٠                               إذ انضم إىل سوق العمـل        -                                                   ً            غري أن منو العمالة كان أبطأ من منو القوة العاملة سنوياً              .     ٢٠٠٣     عام  

     يف     ٠,٧   (    ١٩٩٨                             إذ اخنفض مرتني يف عـام        -                               أن النمو كان جد متذبذب            ولوحظ  .            يف املائة     ٢,٩                      إضايف، أي ما يعادل     
          ، وكـان    )             يف املائـة      ٦,٢   (    ٢٠٠١      وعام    )            يف املائة     ٤,٢   (    ١٩٩٩                   ، وانتعش يف عام      )           يف املائة     ١,٠-   (    ٢٠٠٠      وعام    )      املائة

                الة على مـدى                                     وقد ارتبط هذا التذبذب يف العم        ).            يف املائة     ١,٩   (    ٢٠٠٣      وعام    )            يف املائة     ٣,١   (    ٢٠٠٢      ً          متوسطاً يف عام    
                       و املناخية اليت اجتاحـت   ي    لنين ا                    ً      ً                                                                    السنوات الست ارتباطاً وثيقاً بتقلب العمالة الزراعية بسبب التأثري السليب الناجم عن ظاهرة           

                                              ً                                   وعالوة على ذلك، حتمل قطاع الصناعة بالكامل تقريباً وطـأة األزمـة املاليـة                .     ٢٠٠٠              مث يف عام         ١٩٩٨               البلد يف عام    
   .    ٢٠٠٠                                    باطؤ االقتصادي العاملي الذي بدأ يف عام       والت    ١٩٩٧             اآلسيوية لعام 
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َ    وقاد منَو     -  ٨٢ ُ                                                           العمالة قطاُع اخلدمات، الذي استمر يف تسجيل معدل منو سنوي يساوي                           وازدادت   .              يف املائـة      ٥,٤           
                            ويف الفترة ذاهتـا، سـاهم        .     ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام          ٤٧,٦       إىل       ١٩٩٨                     يف املائة يف عام        ٤٥                            حصته يف جمموع العمالة من      

   ويف   .              يف املائـة     ٣٧                                                                                         الزراعة وصيد األمساك واحلراجة حبصة كبرية يف جمموع العمالة رغم أن حصته ظلت تنـاهز                      قطاع  
     يف      ١٧,١                                              بينما تراجعت حصتها يف جمموع العمالة مـن           )            يف املائة     ١,٦ (                                                    املقابل، منت العمالة الصناعية خبطى بطيئة للغاية        

   .                         يف املائة خالل الفترة ذاهتا    ١٥,٨         املائة إىل 

       ّ               ، إذ سّجلت زيادة مل         ٢٠٠٣                        مليون عامل يف عام          ٢,٣٧                                                        ويف القطاع العام، بلغ جمموع القوة العاملة احلكومية           -  ٨٣
ّ                                              ً         وسّجل منو عمالة القطاع العام على مدى الفترة تراجعاً           .     ١٩٩٨              مقارنة بعام     )            يف املائة      ١٣,٧ (         عامل      ٢٩٥     ٠٠٠        تتجاوز     

  ي ـ     ة ف ـ           يف املائ     ٠,٥                    ، بل اخنفض بنسبة         ٢٠٠٢                     يف املائة يف عام         ١,٨       إىل       ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام         ٥,٨  ّ   ً            مطّرداً من معدل    
      ١٩٩٣           يف عام       ١٢٨     ٤٦٦                                                      لني يف الشركات اخلاضعة مللكية أو سيطرة احلكومة من          ـ          دد العام ـ          وتراجع ع   .     ٢٠٠٣     عام  
      من             يف املائة    ٨٧                 ً         ويعمل ما يقل قليالً عن        .                            ّ                 ، بسبب برنامج اخلصخصة الذي طّبقته احلكومة          ١٩٩٩           يف عام      ٩٤     ٩٧٠    إىل  

   .                                                            جمموع القوة العاملة احلكومية بعقود دائمة ويتمتعون بأمن الوظيفة

ّ         ، إذ سّجلت منواً سنوياً مبعّدل           ٢٠٠٤       أبريل   /                                 وتواصلت زيادة العمالة يف نيسان      -  ٨٤                                  يف املائة، أو ما يزيد عـن           ٣,٦       ّ      ً      ً   
                         ج النمو عـن التوسـع         ونت  .     ٢٠٠٤      مارس   /         ّ                                      كما هو مبّين يف استقصاء القوة العاملة آلذار         )         مليون      ١,١٠٢ (             مليون عامل   

            ّ  ً       ويشكل ذلـك حتـّسناً        ).            يف املائة     ٥,٧ (                                   واالنتعاش القوي يف قطاع الصناعة        )            يف املائة     ٦,٢ (                         املستمر يف قطاع اخلدمات     
    ).      عامل   ٢٣٢     ٠٠٠              يف املائة، أو    ٠,٨ (        ّ              ً            ، حيث سّجلت العمالة منواً جاوز الصفر     ٢٠٠٣      ً             مقارنةً ببيانات عام 

                                      يف املائة من جممـوع العمالـة يف             ٤٥,٢                              ذلك صيد األمساك واحلراجة،                                         وبلغت مسامهة قطاع الزراعة، مبا يف       -  ٨٥
               نقاط مئوية      ٦,١                                        ، تراجعت حصة هذا القطاع مبا يعادل            ١٩٩٩        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    .     ١٩٩٠        أكتوبر   /           تشرين األول 

ّ                وكان ميكن أن يشكل ذلك حتّوالً إجيابياً لوال بطء معّدل التراجع مقارن  .          يف املائة    ٣٩,١        لتصل إىل             ً       ً  ّ                         ة ببقية بلدان رابطة دول                       
ّ                                     كذلك مل يستوعب قطاع الصناعة العّمال الذين تركوا قطاع الزراعة           .                جنوب شرق آسيا                                وأفادت البيانات بأن حـصة       .                               

     يف     ٠,٦                                     وكانت الزيادة طفيفة، فقد بلغـت         .                                                ً                          قطاع الصناعة يف جمموع العمالة ظلت على حاهلا تقريباً خالل تلك الفترة           
ّ          املائة، إذ مّرت من        .     ١٩٩٩         أكتـوبر   /                        يف املائة يف تـشرين األول     ١٥,٦     إىل     ١٩٩٠       أكتوبر  /                   املائة يف تشرين األول       يف     ١٥           

          يف املائة     ٤٤,٢     إىل     ١٩٩٠                يف املائة يف عام     ٣٩,٧                                                           ويظهر أن املغادرين اجتهوا إىل قطاع اخلدمات الذي ارتفعت حصته من 
ّ                    هذا االستيعاب اجلربي لفائض العّمال الزراعيني يف قطاع   .     ١٩٩٩      يف عام           ّ                             اخلدمات تسّبب يف منو القطاع غري املنظم داخل                            

   .             املناطق احلضرية

ّ         ً        أن قطاع الزراعة سّجل تراجعاً           ٢٠٠٢       يوليه   /   ّ                                  ويبّين استقصاء القوة العاملة لتموز      -  ٨٦      مـا                   مليـون، أي        ١,١٨٨ (                  
         جممـوع                  اخنفضت حصته يف      ٢٠٠١         ويف عام     .     ١٩٩٩       يوليه   /      يف متوز   )              من املليون     ٠,٨ (            بعد زيادة     )            يف املائة      ١٠,١       يعادل  

ّ         ويف املقابل، ارتفعت العمالة الصناعية مبعّدل         .            يف املائة      ٣٥,١                 يف املائة إىل         ٣٧,٤            ً       العمالة جمدداً من                          يف املائـة بعـد         ٥,٧                                     
ّ                                                                                           وسّجلت مجيع القطاعات الفرعية معدالت منو إجيابية، وعلى رأسها قطاع التصنيع، يليه قطـاع                .     ١٩٩٩                هبوطها يف عام       

   .                              ، فقطاع الكهرباء والغاز واملياه                            البناء، فقطاع التعدين واحملاجر

  



E/C.12/PHL/4 
Page 16 

 
ّ                                                                                                                وأّدى التزايد السريع يف القوة العاملة واألداء املتوسط لالقتصاد إىل زيادة عدد العاطلني عن العمل مع مـرور                    -  ٨٧   
ّ               وفيما عدا التراجع املسّجل يف عام         .      الزمن              ماليـني يف        ٣,٠٤   ن  ـ  ً   اً م ـ         ل تدرجيي ـ                                 ، ارتفع عدد العاطلني عن العم         ١٩٩٩                     
               يف املائة يف        ١٠,٣                                   ً      ً            واخنفضت نسبة العاطلني عن العمل اخنفاضاً طفيفاً من           .     ٢٠٠٣                 ماليني يف عام         ٣,٩٣         إىل     ١٩٩٨     عام  
   .    ٢٠٠٠                يف املائة يف عام     ١١,٢              مث ارتفعت إىل     ١٩٩٩                يف املائة يف عام    ٩,٨     إىل     ١٩٩٨    عام 

                                   الشباب، أي من تتراوح أعمـارهم         ل  ـ    وميث  .               ً    ِ  ُ   ٍ      ٍ     ٍ                                والبطالة عموماً مشِكلةُ قوٍة عاملٍة شابٍة تفتقر إىل املهارة واخلربة           -  ٨٨
ّ                            ويزيد معّدل البطالة لدى الشباب عن ضعف معّدل البطالة الـوطين             .                       ً                سنة، نصف العاطلني متاماً عن العمل        ٢٤    و   ١٥    بني                                  ّ         

                                    ني عن العمل من الشباب املـنقطعني       ـ              ومعظم العاطل    ).     ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام          ٢٣,٢    و     ١٩٩٨                     يف املائة يف عام          ٢١,٤ (
              وهو ما يفسر -                                                               الب املتخرجني ومن هم يف عطلة ويبحثون عن عمل خالل موسم العطل املدرسية           أي الط  -             عن الدراسة   

   .          ً                    أبريل عادةً بأعلى معدالت البطالة /                اقتران شهر نيسان

ّ                   غري أن معّدل البطالة لدى       .     ٢٠٠٣                                                   يف املائة من جمموع العاطلني عن العمل يف عام               ٦٠,٦   ّ                 ومثّل الذكور نسبة      -  ٨٩         
    ).         يف املائة    ١١,٥ (                                    أقل بقليل من معدل البطالة لدى اإلناث   )   ئة       يف املا    ١١,٣ (       الذكور 

ّ                ً                                                                                 ويالَحظ أيضاً أن معّدل البطالة غالباً ما يكون أعلى يف املناطق املتقدمة النمو، مثل منطقة العاصـمة الوطنيـة                  -  ٩٠       ً       َ    
ّ   ، ّمما  )         يف املائة    ١٢,٩ (                واملنطقة الرابعة   )          يف املائة    ١٢,١ (                واملنطقة الثالثة   )          يف املائة  ١٧ (                        ً          هو عليه يف مناطق أقل منواً، كاملنطقة   

    ).         يف املائة   ٧,٨ (                واملنطقة التاسعة   )          يف املائة   ٨,٩ (                        ومنطقة كورديلريا اإلدارية   )          يف املائة   ٦,٣ (        الثانية 

ّ                                  ً       ً      ً         وسّجل معّدل البطالة على مدى التسعينات اجتاهاً متقلباً عموماً          -  ٩١      ّ ّ                         فقد ارتفع معّدل البطالة مما متوسطه       .         يف     ٨,٤            
                                ٍ    ٍ            وحدث ذلك إثر أزمة الطاقة، وإعصارٍ قويٍ ضرب          .     ١٩٩١                     يف املائة يف عام          ١٠,٦                   إىل ما متوسطه         ١٩٩٠   م              املائة يف عا  

        ٍ   ّ  ٍ                                    ََ                                        ، وزلزالٍ مدّمرٍ ضرب العاصمة ومنطقة لوسون الوسطى، وَهَيجان بركان جبل بينـاتوبو يف                  ١٩٩٠                        إقليم فيسايان يف عام     
ّ          ، جنم اخنفاض معّدل البطالة عن حتّسن            ١٩٩٢         ويف عام     .     ١٩٩١     عام                  ّ                      ً                            احلالة االقتصادية عموماً نتيجة إصالحات اقتصادية                   

ّ                  ً     ً         ، سّجل معّدل البطالة ارتفاعاً حاداً بلغ         ١٩٩٨         ويف عام     .                     وأوضاع مناخية حسنة        ّ                                  يف املائة عقـب األزمـة املاليـة        ١٠,١   
ّ          ، تراجع معّدل البط       ١٩٩٩    ام  ـ      ويف ع   .     ١٩٩٨    و     ١٩٩٧                                              لنينيو املناخية اليت اجتاحت البلد يف عامي         ا                 اآلسيوية وظاهرة        الة           

   .                                      يف املائة بعد أن تعاىف االقتصاد من األزمة   ٩,٧   إىل 

           ورغـم أن     .                                         يف املائة من القوة العاملة للبلـد           ٦٢,٣   ُ                                            ، أُفيد أن القوة العاملة من الذكور تبلغ             ١٩٩٩         ويف عام     -  ٩٢
ّ                                                              اإلناث ال ميثلن سوى ثلث القوة العاملة، فقد كان معّدل البطالة أعلى بقليل بني صفوف اإلناث، إذ بلغ                                  يف املائـة     ٩ , ٩                                              

   .         يف املائة   ٩,٥                                         مقارنة مبعدل البطالة لدى الذكور، الذي بلغ 

                                           ، كان ما يقل عن ثلثي العـاطلني مـن              ١٩٩٩          ففي عام     .                                                  والبطالة ظاهرة سائدة باألساس يف املناطق احلضرية        -  ٩٣
ّ                                      وناهز معّدل البطالة يف املناطق احلضرية ضعف           ).            يف املائة    ٦١ (            سكان املدن                            دل البطالـة يف سـوق        مع  )            يف املائة      ١٢,٦ (        

    ).         يف املائة   ٧,١ (                       العمل يف املناطق الريفية 
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                 العمالة الناقصة

                                                                                                               العمالة الناقصة مشكلة أخطر من البطالة يف سوق العمل الفلبيين، حيث إهنا تشمل مجيع فئات األعمار وتناهز                   -  ٩٤
ّ             حدهتا ضعف حّدة البطالة         يف      ٢٢,١   (    ١٩٩٩           ، وعـام     )     املائة      يف       ٢١,٦   (    ١٩٩٨                                        وبلغت العمالة الناقصة ذروهتا يف عام         .           

                 نتيجة انتعاش       ٢٠٠٣-    ٢٠٠١                            يف املائة يف الفترة من         ١٧                              ، قبل أن تستقر عند نسبة        )           يف املائة      ٢١,٧   (    ٢٠٠٠      وعام    )      املائة
   .                العمالة الزراعية

                                                                     ماليني عامل يف عداد ذوي العمالة الناقصة، مبعىن أهنم كانوا يريدون العمـل      ٥,٢١   ُ     ، أُحصي      ٢٠٠٣         ويف عام     -  ٩٥
ّ                    ات أكثر ّمما يعملون بالفعل       ساع                     ، حني بلغ عـددهم         ١٩٩٩                ً     ً                                      ويشكل ذلك تراجعاً كبرياً مقارنة بالذروة املسجلة يف عام            .         

ّ      ثي العّمال   ـ                                                                      وباالستناد إىل عدد ساعات العمل خالل األسبوع املاضي، كان قرابة ثل            .        ماليني      ٦,١٢٧   ،  )           يف املائة      ٦٣,٧ (      
                                                        ن عدد ساعات عملهم كان أقل من عدد سـاعات عمـل العمـال                                            ماليني عامل، يعانون نقص العمالة، أي أ       ٣,٣٢    أو  

   .                        املتفرغني، وهو أربعون ساعة

ُ  ّ                              ، ُسّجلت أعلى معدالت العمالة الناقصة     ٢٠٠٣        ففي عام   .                                              والعمالة الناقصة ظاهرة متس األرياف أكثر من املدن  -  ٩٦   
    يف     ٣٠,٥ (                   واإلقلـيم العاشـر     )            يف املائة      ٣٠,٤ (                واإلقليم اخلامس     )            يف املائة      ٢٠,١ (                  ً                      يف األقاليم األقل منواً، كاإلقليم الثاين       

ُ                                                                        ، بينما ُسجلت أعالها يف األقاليم املتقدمة النمو، مثل إقليم العاصمة الوطنية            )     املائة      ٩,٢ (                 واإلقليم الثالـث    )          يف املائة   ٩,٦ (        
    ).         يف املائة    ١١,٣ (               واإلقليم السابع   )          يف املائة    ١٢,٣ (      ألف -               واإلقليم الرابع   )        يف املائة

                     فقرابـة نـصف ذوي       .                     ُّ  ً   َّ       ً     ً                                   ، كان أقل السكان تعلُّماً ممثَّلني متثيالً قوياً لدى ذوي العمالة الناقصة               ٢٠٠٣         ويف عام     -  ٩٧
                  وما يزيد عن الثلث   .                                                          مل يتلقوا سوى التعليم األساسي أو مل حيصلوا على أية شهادة كانت  )          يف املائة    ٤٦,٦ (                العمالة الناقصة 

   .               درسوا يف اجلامعات  )          يف املائة  ١٧ (                         لى األقل، وما يقل عن اخلمس                           التحقوا بالتعليم الثانوي ع  )          يف املائة    ٣٦,٤ (      بقليل 

ـ      ٦,٥                   ماليني عامل إىل      ٥                                                                  وارتفع مستوى العمالة الناقصة خالل أزمة بداية التسعينات من            -  ٩٨      ل يف  ـ               ماليني عام
ّ                                                   وتراجعت معّدالت العمالة الناقصة خالل تلك الفترة بنسبة           .    ١٩٩٩     عام        يف    ٤,  ٢٢                                  نقطة مئوية، إذ اخنفضت مـن           ٠,١           

ـ  ـ             ماليني عام     ٥,٤                                     ً                      وبقي عدد من يعانون عمالة ناقصة مرتفعاً، إذ بلغ حنو             .            يف املائة      ٢٢,٣           املائة إىل    ـ  ـ          ل سنوي   ي ـ  ً     اً ف
   .    ١٩٩٩-    ١٩٩٠       الفترة 

      أمـا    .                   ساعة يف األسبوع     ٤٠                                                         يف املائة من ذوي العمالة الناقصة يعملون أقل من               ٥٣,٦        ، كان       ١٩٩٩         ويف عام     -  ٩٩
   .                                                   ساعة أو أكثر، لكنهم كانوا يريدون ساعات عمل إضافية  ٤٠           نوا يعملون    فكا  )          يف املائة    ٤٦,٤ (       البقية 

                                 العمالة لدى فئات حمددة من العمال

  ،     ٢٠٠٢       يناير   /                   إىل كانون الثاين       ١٩٩٠                     ويف الفترة من عام       .                                                        تزايدت فرص العمل املتاحة للنساء على مدى التسعينات         -   ١٠٠
ّ               ومنت العمالة لدى النساء يف املتوسط مبعّدل سنوي          .        ماليني     ١٠,٢             ماليني إىل     ٨                                         ارتفع عدد النساء العامالت مما متوسطه                                          

ّ            يف املائة مقارنة مبعّدل منو قدره    ٣,٥    بلغ     .                    يف املائة لدى الرجال   ٢,٧                  
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ّ                                              ، سّجل معّدل األطفال العاملني املتراوحة أعمارهم بني             ١٩٩٩-    ١٩٩٠            ويف الفترة     -   ١٠١      ّ         ً    سنة منواً     ١٤           سنوات و    ١٠   

   ٣                                       وبلغت حصتهم يف جمموع العمالة ما متوسـطه    .    ٨٩٨     ٠٠٠     إىل    ٧١٥     ٠٠٠           ارتفع من                يف املائة، إذ   ٣     ً          سنوياً متوسطه   
ُ  ّ                          يف املائة، وُسّجلت أعلى نسبة يف عام                           وباعتماد القانون     ).            يف املائة   ٣   (    ١٩٩٨                    وأدىن نسبة يف عام       )            يف املائة     ٣,٧   (    ١٩٩١          

                                          ة الرامية إىل احلد من عمالة األطفـال،                                                                           ، الذي ينص على جمانية التعليم الثانوي وجهود الدعاية والتعبئ             ٦٦٥٥         اجلمهوري  
   .    ١٩٩٨             عامل يف عام    ٨٣١     ٠٠٠     إىل     ١٩٩٦             عامل يف عام    ٩٣٢     ٠٠٠                             ً   ّ   ً    اخنفض عدد العمال األطفال اخنفاضاً مطّرداً من 

ّ                                                           وخبصوص العمالة لدى املعوقني، صّدقت الفلبني على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم               -   ١٠٢                 التأهيل املهـين      (   ١٥٩                           
  ،     ٧٢٧٧                                                                                                  وبغية املواءمة بني التشريع احمللي ومبادئ تلك االتفاقية، اعتمد الكونغرس القـانون اجلمهـوري                   ]).    قون    املعو [          والعمالة  

ّ                                                                                               الذي نّص على تأهيل املعوقني ومتكينهم من تطوير ذاهتم واالعتماد على أنفسهم وإدمـاجهم يف اجملتمـع                    ،    ٢٠٠٠           ويف عـام      .       
                                                                قني هبدف املساعدة على إدماج املعوقني يف اجملتمع بإتاحـة فـرص                                                                اعتمدت وزارة العمل والعمالة برنامج مساعدة املعو      

ّ      التدريب والعمالة هلم يف القطاعني املنظم وغري املنظم على حّد سواء                                                    .   

  .                                من املعوقني يف القطاع املنظم       ٢٢     ١١٠                         ، ساعد الربنامج توظيف         ٢٠٠٤      مايو   /           إىل أيار      ١٩٩٤                ويف الفترة من      -   ١٠٣
ُ  ّ   وُوظّف                                            وفيما يتعلق بعمل املعوقني حلساهبم اخلاص،        .       ً                       معوقاً يف العمالة املفتوحة     ٧     ٢١٩          ا يعادل                            يف املائة منهم، أي م       ٣٢ 

   .      ً  معوقاً ٧     ٠٥٩                   واستفاد من التدريب   .      ً                            شخصاً، مساعدة يف مشاريعهم املعيشية  ١٤     ٨٩١                  يف املائة منهم أي   ٦٧   ّ  تلقّى 

                                              م التقين وتنمية املهـارات بـرامج خمتلفـة                                                       ّ                      أما خبصوص التعليم والتدريب التقنيني واملهنيني، فتطّبق هيئة التعلي          -   ١٠٤
                    ً                   كما جيري إدماجهم أيـضاً يف الـربامج          .                                                                           لتدريب املعوقني يف جماالت املهارات الصناعية وموارد الرزق وإقامة املشاريع         

        ً   معوقاً    ٢٢٧                     وقد خضع ما جمموعه       .                                                                                      الوطنية إلصدار الشهادات املتعلقة باملهارات، بغية تعزيز مهاراهتم وأهليتهم للتوظيف         
        َِ   ً       ً           معوقني ِمَنحاً دراسيةً يف إطـار     ١٠٧                                             أما خبصوص فرص احلصول على التعليم، فقد تلقى       .                             للتقييم وحصلوا على شهادات   

                        ِ                                                                                                     املساعدة اخلاصة لصناديق اِملنح الدراسية ومشروع التعليم التقين وتنمية املهارات املشترك بني هيئة التعليم التقين وتنميـة                 
   .                            املهارات ومصرف التنمية اآلسيوي

                                                              السياسات والتدابري الرئيسية الرامية إىل ضمان توفري العمل للجميع    - ) ب ( ٢  

   .                                                                                              جتسد جمموعة من الصكوك السياسية والقانونية التزام الفلبني بضمان توافر العمل وتكافؤ الفرص يف العمالة  -   ١٠٥

                               الصكوك الناظمة للسياسة العامة

          اتفاقيـة     (   ١١١       ، ورقم  )                         اتفاقية املساواة يف األجور     (   ١٠٠    قم                                                    الفلبني طرف يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية ر         -   ١٠٦
    ).                      اتفاقية سياسية العمالة   (   ١٢٢       ، ورقم  )                         التمييز يف االستخدام واملهنة
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   ٩            الفقرتـان     :  )١ (                                             وفيما يلي أحكام دستورية ذات صلة باملوضوع        .     ١٩٨٧                     ً      ً             واعتمدت الفلبني دستوراً جديداً يف عام         -   ١٠٧
              مـن املـادة      )  ٢ ( ٢                                       من املادة الثالثة عشرة؛ والفقرة        ٣                                       من املادة الثانية عشرة؛ والفقرة         ١٢                                 من املادة الثانية؛ والفقرة      ١٨ و

   .     باء-        التاسعة 

ّ   وتتناول الصكوك القانونية التالية أيضاً التزام الفلبني جتاه العّمال  -   ١٠٨                       ً                                     ) ٢( :   

                                                      

تعمل على إرساء نظام اجتماعي عادل وحراكي يكفل ازدهار " من املادة الثانية على أن الدولة ٩تنص الفقرة   )١(
األمة واستقالهلا، وحترير الشعب من الفقر عن طريق سياسات توفر خدمات اجتماعية وافية وتدعم العمالة الكاملة وارتقاء مستوى 

ّ       املعيشة وحتس ن نوعي   ".ة احلياة للجميع         

حبماية "وتتعهد " تؤكد دور العمال كقوة اقتصادية اجتماعية أساسية" من املادة الثانية على أن الدولة ١٨تنص الفقرة   
  ".حقوق العمال وتعزيز رفاههم

ة وسلع اإلنتاج                   ّ                        تفضيل استخدام العم ال الفلبينيني واملواد احمللي" من املادة الثانية عشرة الدولة مبهمة ١٢تكلف الفقرة   
  ".احمللي، واعتماد تدابري تساعد على جعلها قادرة على املنافسة

                         ّ                          بتوفري احلماية الكاملة للعم ال احملليني واملغتربني املنخرطني ) أ( من املادة الثالثة عشرة على أن تقوم الدولة ٣تنص الفقرة   
                  ّ   ضمان حقوق مجيع العم ال ) ب(فؤ فرص العمالة املتاحة للجميع؛ ويف النقابات وغري املنخرطني فيها، وترويج العمالة الكاملة وتكا

ّ                            ً           يف التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية والتفاوض واألنشطة السلمية واملنس قة، مبا يف ذلك حق اإلضراب وفقا  للقانون؛ و ضمان ) ج(                                                               
ات وضع السياسات واختاذ القرارات اليت                 ّ         ضمان مشاركة العم ال يف عملي) د(أمن الوظيفة وظروف عمل إنسانية وأجور كافية؛ و

ّ                   متس  حقوقهم ومصاحلهم؛ و                                    ّ                                            ترويج مبدأ املسؤولية املشتركة بني العم ال وأصحاب العمل وتفضيل سلوك السبل الطوعية يف ) ه( 
ّ                                                               االعتراف حبق العم ال يف حصتهم املنصفة من مثار اإلنتاج وحق املنشآت يف إيرادات معقولة من) و(تسوية املنازعات؛ و                

  .االستثمارات ويف االزدهار والنمو
      ّ                                   ً         على أال  متنح الوظائف يف اخلدمة املدنية إال وفقا  للجدارة ) جلنة اخلدمة املدنية( باء - من املادة التاسعة ٢-٢تنص الفقرة   

الية التخصص،                                                                                        ّ       واألهلية اللتني يتعني إثباهتما، قدر املستطاع ويف ما عدا مناصب وضع السياسات واملناصب بالغة السر ية أو ع
  .بواسطة امتحانات تنافسية

                                              محاية العمالة الكاملة واحملافظة عليها بواسطة حتسني   )  أ   : (                  ّ                من القانون على أنّ من واجب الدولة  ١٢          تنص املادة    ) ٢ (
ـ    )  ب (                                             تدريب اليد العاملة وتوزيعها واستخدامها؛ و        اع                              ّ  ً                              محاية كل مواطن يرغب يف العمل حملّياً أو يف اخلارج بتأمني أفـضل أوض

              ة الوطنيـة؛   ـ       ً         ل وفقاً للمصلح  ـ                                                          تيسري االختيار احلر للوظائف املتاحة على الباحثني عن عم          )  ج (                               العمل وشروطه لذلك املواطن؛ و    
           تعزيز شبكة   )  و (                                                            تنظيم عمالة األجانب، مبا يشمل وضع نظام تسجيل أو تصاريح عمل؛ و   )  ه (              ّ                 تيسري تنقل العّمال وتنظيمه؛ و      )  د ( و

     خدمة   )  ز (                                                            ً                         ك القطاع اخلاص على الصعيد الوطين يف انتداب العمال وتوظيفهم حملياً ويف اخلارج؛ و                                          مكاتب التوظيف العامة وإشرا   
ّ                                                          ضمان انتقاء العّمال الفلبينيني حبذر ألغراض العمل يف اخلارج بغية محاية مسعة الفلبني  )  ح (                         األهداف اإلمنائية الوطنية؛ و                .   

                                                            لعمالة بتنظيم وإنشاء مكاتب التوظيف ونظام وطين لـتجميع                                                      من القانون على أن يقوم وزير العمل وا          ١٤             وتنص املادة     
ّ                     ّ                                                     الوظائف واإلعالن عنها بغية إعالم أصحاب الطلبات املسّجلني لدى مكتب توظيف معّين بفرص العمل يف أحناء أخرى من البلد                                                                   

ّ            ّ        ً        ً                   كما يتولّى الوزير وضع وتنظيم برنامج يسّهل تنقل العّمال مهنياً وقطاعياً وجغرافي             .          ويف اخلارج   ً                                  اً ويساعد على انتقاهلم من منطقة              ّ                             
   .       إىل أخرى
  -    ١٩٨٧                                     أحكام ذات صلة من القانون اإلداري لعام   



E/C.12/PHL/4 
Page 20 

 
                     قانون العمل للفلبني؛  •  

   ؛    ١٩٨٧                    القانون اإلداري لعام   •  

ّ                                                                 قانون يقّر شبكة خدمات تسهيلية وطنية عن طريق إنشاء املكتب العـام                "     ٨٧٥٩                  القانون اجلمهوري    •         
   ؛ "          أحناء العامل                    ّ                                                       خلدمات العمالة يف كلّ مقاطعة ومدينة كبرية وغري ذلك من املناطق االستراتيجية يف مجيع

                 ّ                                                      قانون ملساعدة الطالّب الفقراء اجلديرين باملساعدة على مواصلة تعليمهم             "     ٧٣٢٣                  القانون اجلمهوري     •
                                                 أو عطلة امليالد بواسطة حوافز متنح ألصحاب العمل وتسمح  /                                       تشجيع توظيفهم خالل العطلة الصيفية و      ب

                                                                                                       هلم بأال يدفعوا سوى ستني يف املائة من رواتبهم أو أجورهم، على أن تدفع احلكومة األربعني يف املائة                  
ّ          ّ      يف شكل قسائم تعليم، وهي طريقة حلظر تقدمي الطلبات املزّورة أو املزّيفة و                           معاقبة أصحاهبا، ولتحقيـق                                                   

   ؛ "          أهداف أخرى

                                                               قانون ينص على تأهيل املعوقني وتطوير ذاهتم واالعتماد علـى أنفـسهم       "     ٧٢٧٧                 القانون اجلمهوري    •
   ؛ "                                    وإدماجهم يف اجملتمع، ويتوخى أهدافا أخرى

        ُ   ِّ                                                            قانون ُيعرِّف العنف ضد النساء وأطفاهلن، وينص على تـدابري حلمايـة               "     ٩٢٦٢                  القانون اجلمهوري     •
ّ              الضحايا، وحيّدد عقوبات يف هذا الصدد، ويتوّخى أهدافا أخرى                            ّ            ."    

                                                      

                       ّ                                   ً                                من الفصل السابع من اجمللّد اخلامس من القانون املذكور تنص حتديداً على أن يقوم مكتب التوظيف احمللي   ١٧          إن الفقرة   
                                                                    واملعايري واإلجراءات املتعلقة بتطوير موارد اليـد العاملـة املنتجـة                                                                      التابع لوزارة العمل والعمالة مبهام من بينها صياغة السياسات        

                        ً                                                    ً   ّ  ً                                                  واستخدامها وتوزيعها؛ فضالً عن وضع وإدارة آلية لتوزيع موارد اليد العاملة توزيعاً فّعاالً لتحقيق أقصى قدر مـن االسـتخدام                    
                                   االحتياجات، ووضع وتعهد نظام ملعلومات          ّ                                                   كذلك يتولّى املكتب وضع وتعهد نظام توجيه واختبار مهين يستجيب إىل   .         والتوظيف

        ّ                                                      كما يتولّى صياغة برامج العمالة الرامية إىل إفادة الفئات           .                                                         ً       ً           سوق العمل من أجل املساعدة على توزيع املوارد البشرية توزيعاً مناسباً          
   .               واجملتمعات احملرومة

      ١٩٨٧                                  امس من القانون اإلداري لعـام                                                       ّ                 من املادة األوىل من الفرع ألف من الفصل األول من اجمللّد اخل             ١              وتنص الفقرة     
                                                                                                          ً         على أن تقوم الدولة بضمان وتعزيز الوالية الدستورية اليت تنص على أال تسند الوظائف يف اخلدمة املدنية مبوجبها إال وفقاً للجدارة 

                           ستحداث خدمة مهنية، واعتماد                                                                                          واألهلية؛ وعلى أن تقوم جلنة اخلدمة املدنية، بصفتها الوكالة احلكومية املركزية املعنية باملوظفني، با
                                                                                                                                 تدابري لتعزيز السلوك األخالقي والكفاءة والرتاهة واالستجابة والكياسة يف اخلدمة املدنية، وتعزيز نظام اجلدارة واملكافآت، وحتقيق                

                     العامة؛ وعلى أن                                                                                                                    التكامل بني مجيع برامج تنمية املوارد البشرية على مجيع املستويات والرتب، وإجياد مناخ إداري مالئم للمساءلة               
ّ                                               الوظيفة العامة هي تكليف عام، ومن واجب املسؤولني واملوظفني العموميني أن يتحّملوا املسؤولية جتاه الناس يف مجيع الظـروف؛                                                                               
                                                                                                                       وعلى الالمركزية يف هنوض املوظفني مبهامهم، بتفويض السلطة ذات الصلة للوزارات واملكاتب والوكاالت اليت ميكن أن تضطلع                 

   .    ّ  و فّعال        هبا على حن
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               تدابري التنفيذ

  .                               ً                                                                         وضعت وزارة العمل والعمالة عدداً من الربامج الرئيسية لتفعيل تلك السياسات الدستورية والواليات القانونية       -   ١٠٩
ّ                                     ت يقّدم خدمات إحالة يف جمال التوظيـف                                                                                      ويتمثل أوهلا يف إنشاء املكتب العام خلدمات العمالة، وهو مرفق متعدد اخلدما                

                                        واملكاتب العامة خلدمات العمالة هي مراكز     .                                                              ودورات تدريبية لتدعيم العمالة أو زيادة إمكانية التوظيف         .     ً           حملياً ويف اخلارج  
           وحالـة                                                                                                                   إحالة وإعالم فيما يتعلق مبختلف اخلدمات والربامج احلكومية، وتزود عامة الناس باملعلومات املناسبة عن العمالة              

                                                                                                                     سوق العمل، وتتواصل مع غريها من املكاتب العامة خلدمات العمالة داخل املنطقة ذاهتا وعلى املستوى الوطين ألغـراض                  
ّ                                                                                   تبادل الوظائف، وتقّرب اخلدمات احلكومية من الناس عن طريق مشاركة وحدات احلكم احمللي مشاركة نشطة                     وتشمل   .                   

                                                                         طة من قبيل معارض العمل وأسواق املشاريع املعيشية والعمـل للحـساب                                                         برامج دعم املكتب العام خلدمات العمالة أنش      
                                                                                                                     اخلاص، واحلمالت الوطنية لتسجيل اليد العاملة، والربامج اخلاصة لتوظيف الطالب، وبرامج تقيـيم العمـل، والفئـات                 

َ  الشبابية يف العطل األسبوعية، ومراكز العمل لكسب الرزق ومراكز العمال لدى اُألَسر  ُ                                                                       .   

ّ     ويتـوّخى    .                                                                                             نامج اخلاص للطالب مشروع مشترك بني وزارة العمل والعمالة ووزارة التعليم ووزارة املالية                والرب  -   ١١٠     
                                                                                                                      تنمية امللكات الفكرية لدى أطفال األسر الفقرية ومساعدة الطالب الفقراء الذين يستحقون املـساعدة علـى مواصـلة                  

   .           دعم دراستهم /     تطوير /                  د وتقدمي منح لتمويل            أو عطلة امليال /                                           تعليمهم بتشجيع توظيفهم خالل العطلة الصيفية و

           ميكن الرجوع    . (                  برنامج خاص باملعوقني  ) Tulong Alalay sa Taong May Kapansanan   " (    توالي "        وبرنامج   -   ١١١
                                                                                  وهو برنامج تابع ملكتب العمالة احمللية، ويرمي إىل املساعدة على إدماج املعـوقني يف اجملتمـع     )    ١٠٤   و   ١٠٣            إىل الفقرتني  
   .                                                         التدريب والعمل هلم يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي على حد سواء          بإتاحة فرص

   ّ                                                          مذكّرة بشأن املساواة يف متثيل النساء والرجـال يف مناصـب              ،      ١٩٩٩                                     واعتمدت جلنة اخلدمة املدنية يف عام         -   ١١٢
                 جـة الثالثـة؛                                                                تسمية وتعيني النساء والرجال على حد سواء يف مناصب الدر           )  أ (    لى  ـ      رة ع ـ           وتنص املذك   .                الدرجة الثالثة 

                                                                                 اء والرجال املؤهلني للتسمية يف أي منصب حكومي شاغر من الدرجـة الثالثـة؛              ـ                            احلفاظ على جمموعة من النس      )  ب ( و
   .                                                                       تشجيع التمثيل املتكافئ للرجال والنساء يف مناصب الدرجة الثالثة قدر املستطاع  )  ج ( و

  :  ةـ    ً                                   اراً لتوليد العمالة يشمل العناصر التالي          تعتمد إط    ٢٠١٠-    ٢٠٠٤   ّ                                    وخطّة تنمية الفلبني متوسطة األجل للفترة     -   ١١٣
                                      اختاذ تـدابري اسـتراتيجية يف جمـال          )  ج (                                        التركيز على الوظائف عالية القيمة؛ و       )  ب (                                اعتماد سياسة املبادرة احلرة؛ و      )  أ (

        تنفيـذ                     ً                        وتقوم احلكومة، تكميالً لربنامج العمالـة، ب       .                   اجتذاب االستثمارات   )  ه (                 حتسني اإلنتاجية؛ و    )  د (                  االقتصاد الكلي؛ و  
                                                           ويشمل توليد العمالة القيام، على حنو مباشـر أو غـري             .                                                                  برامج ترمي إىل توليد العمالة واحلفاظ عليها وتعزيزها وتيسريها        

                                                                        أما احلفاظ على العمالة فيتمثل يف تأمني عالقة انسجام بـني العامـل               .                                               مباشر، بإجياد فرص العمل يف سوق العمل احمللي       
                                                                                ئف القائمة بشروط وظروف جمزية قصد إرساء السلم القطاعي وآليات املشاركة يف                                             وصاحب العمل واحملافظة على الوظا    

                                             َ                                ويشمل تعزيز العمالة حتسني الكفاءة واإلنتاجية، وقـَيم العمـل وأوضـاعه،              .                                           اختاذ القرارات والثقة واالئتمان املتبادلني    
                      ا، مبا يف ذلك العمل     ـ                         فرص العمالة وبدائله                                 ويتمثل تيسري العمالة يف تيسري      .                                           والسالمة والصحة املهنيتني، واألجور والرفاه    

   .       يف اخلارج
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                                                     التدابري املتخذة لضمان إنتاجية العمل بالقدر املمكن- ) ج ( ٢  

                        ومت اعتماد تدابري خاصة      .                                                                                    اعتمدت احلكومة النهج التالية اليت هتدف إىل النهوض باإلنتاجية التنظيمية للموظفني            -   ١١٤
   . )٣ (                                            العامالت الاليت يؤدين عادة وظائف متعددة يف البيت    ً                             أيضاً هبدف التخفيف من أعباء النساء 

                      تنمية املوارد البشرية

                                                 إذ تشجع احلكومة على التوظيف الكامل واملنـتج          .                                                               يتمثل النهج األول يف تنمية املوارد البشرية والقوة العاملة          -   ١١٥
ـ   .         كل فعال                                                                                  وحتافظ عليه من خالل حتسني التدريب وتوزيع موارد القوة العاملة واستخدامها بش            ُ  َّ               د ُسـنَّ القـانون     ـ     وق   

                                                                                             ، الذي ينص على إنشاء هيئة تطوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية، للمـساعدة               ]    ١٩٩٤      لعام     [    ٧٧٩٦         اجلمهوري  
   .                 على بلوغ هذا اهلدف

  ت                                                      باستحداث جملس هيئة تطوير التعليم التقين وتنمية املهاراRA 7796                     من القانون اجلمهوري  ٧            وتقضي املادة   -   ١١٦
  .                                                                               لتطوير التعليم التقين واملهارات التقنية والتنسيق بني عناصر هذا الربنـامج              ً  متاماً                                              التقنية الذي يتوىل صياغة برنامج متكامل       

    .                                                                                        ويتألف اجمللس من ممثلني عن احلكومة واجملموعات الصناعية والرابطات التجارية وأصحاب العمل والعمال

                                                                  ات حتفيزية مناسبة، مبا فيها احلوافز الضريبية لتشجيع احلكومة والكيانات                     من القانون على آلي  ٢٧              وتنص الفقرة     -   ١١٧
    .                                                            اخلاصة على تنفيذ فرص التعليم التقين وتنمية املهارات جبودة عالية

                                                                          ، الذي اعتمد النظام التدرييب املزدوج يف التعليم التقين واملهين، علـى                ٧٦٨٦                              ويعمل القانون اجلمهوري رقم       -   ١١٨
                                                         ويؤسس هذا النظام  للشراكة بني القطاع الصناعي اخلاص           .                                               طوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية                        تكميل عمل هيئة ت   

   .                                                        واملؤسسات التدريبية يف جمال تنمية القوة العاملة ذات املهارات

            ج التعلـيم                                                                                           وجتدر اإلشارة إىل أن أهم مؤشرين لألداء بالنسبة إىل اهليئة املذكورة، مها عدد اخلرجيني من برنـام        -   ١١٩
         وبالنسبة   .                                                                                                                والتدريب على الصعيدين التقين واملهين وعدد العاملني الذين مت تقييم معايري مهاراهتم أو منحهم شهادات بشأهنا               

                                   يف املؤسسات اخلاصـة واحلكوميـة                   التقين واملهين           يف اجملالني            التدريب    و        التعليم                           ، فإن عدد خرجيي برنامج          ٢٠٠٣         إىل عام   

                                                      

    ومن   .                                                                                                يالحظ أن جلنة اخلدمة املدنية منوط هبا إجراء إصالحات بشأن السلوك األخالقي للعاملني يف احلكومة                 ) ٣ (
             ويف األثنـاء،     ). RA 8187   (    ١٩٦٦                             تنفيذ قانون إجازة األبوة لعام   ]                                    الواردة يف مدونة اخلدمة املدنية املنقحة [               بني أهم اإلصالحات 

                                                                                                      فاهية والتنمية االجتماعية على برنامج االستحقاقات األبوية مينح اآلباء فرصة لتحسني احترام الـذات                                           فإن إعادة تأكيد وزارة الر    
                                                          وقد نفذت وكاالت حكومية أخرى كذلك القانون اجلمهــوري           .                                                          وإثراء قدراهتم األبوية ألداء دورهم وواجباهتم ومسؤولياهتم      

RA 8187ن نظام ساعات العمل املرنـة واسـتحقاقات األمومـة واألبـوة                                                  ومذكرات تعميمية أخرى للجنة اخلدمة املدنية بشأ                                                          
                                                                                                          وأصدرت اإلدارات احلكومية أوامرها اإلدارية ذات الصلة اليت تقدم خدمات الدعم واملرافق ومراكز الرعاية                .                واإلجازات اخلاصة 

                                  اعتماد سياسات معدلة بشأن جدول             وقد مت     .                                                                                     النهارية لألطفال يف سن ما قبل املدرسة حىت ال تقلق األمهات العامالت أثناء العمل             
                                                                                                                                     العمل ليس من أجل أن تضطلع النساء مبسؤولياهتن املرتبطة بالعمل والعائلة وإقامة توازن بينها فقط بل كذلك من أجل الرجـال                     

   .         يف البيت ة                            للمشاركة يف املسؤوليات الوالدي
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     ٢٣٢     ٨٢٣                                                                                وبالنسبة إىل العام ذاته، بلغ جمموع اخلرجيني والعـاملني الـذين مت تقيـيمهم                .   دف                        يفوق عدد املليون املسته   
   .     ً                     عامالً شهادات بشأن مهاراهتم   ١٠٩     ٤٤٣    ً           شخصاً بينما منح 

                                                                                                             وتتضمن تدخالت إدارة تنمية املوارد البشرية، بالنسبة إىل العاملني لدى الدولة، وضع برامج مـنح خمصـصة                   -   ١٢٠
                                                                                                رات للحصول على شهادات وبرامج قصرية األجل لتعزيز املهارات وبرامج تنمية القيم والـسلوك،                                  لدورات أكادميية ودو  

                                                                                              وتقدم جلنة اخلدمة املدنية منحة دراسية ملدة سنة للعاملني لدى الدولة عنـدما ال يكونـون يف                .    ً                      فضالً عن التعليم عن بعد    
       وخـالل    .                                        ا أو درجة املاجستري يف اإلدارة العامة                                                                           مركز من حيصل على مرتب كامل وذلك من أجل إهناء شهادة البكالوري           

     ٥٨٦                                                       موظف منحة دراسية للحصول على درجة املاجـستري؛ و          ٤     ٣٠٠        ، منح       ٢٠٠٠    و     ١٩٩٤                          الفترة املمتدة بني عامي     
       عامل    ٣٠٠     ٠٠٠     ً              وإمجاالً، منح أكثر من   .                       موظف للرفع من مهارهتم ٦     ٠٠٠     ً                                  موظفاً إلهناء الدرجة اجلامعية وما يربو على 

   .                                           ، يف إطار الربامج اليت تديرها جلنة اخلدمة املدنية    ٢٠٠٠                        ً               ة من خمتلف املستويات، فرصاً للتدريب يف عام          لدى الدول

                                                    احلاسبات اإللكترونية بالنسبة للمعلمـني واملـديرين               يف جمال        مية    األ                    الربنامج الوطين حملو                           ونفذت وزارة التربية      -   ١٢١
   .       للمعلمني       املخصص                                 وموظفي الدعم مبوجب برنامج التحديث 

                       تيسري التوظيف والتنسيب

                                                                                      مكاتب خدمات العمالة العامة وقصد من ورائها زيادة مـشاركة القطـاع اخلـاص                   ١٩٩٢               أنشئت يف عام      -   ١٢٢
                                                                                                                     واحلكومة احمللية إىل احلد األقصى يف وضع سجل للقوة العاملة واملهارات واملناصب الشاغرة وتشغيله وصيانته من أجـل                  

  .       ً                                                    مكتباً خلدمات العمالة العامة يف كامل أحنـاء البلـد            ٧٥                وحده، أنشئ        ١٩٩٢   م        ويف عا   .                            مواءمة الوظائف بشكل فعال   
      ً  مكتباً  ١     ٥٣١      ً        مكتباً واعترب  ١     ٧٦٥                                                   ، بلغ عدد هذه املكاتب اليت أنشئت يف خمتلف مناطق البلد،     ٢٠٠٤     مايو  /          وحبلول أيار

                            لى الصعيد احمللي ويف اخلارج                    طالب عمل ع    ٣     ٥٤٠     ١١١                                 ومن خالل هذه املكاتب، مت تعيني         .                           منها قيد التشغيل الكامل   
   ٣     ٢٨٥     ٩٦٠                                                        وبلغ عدد مقدمي الطلبات الذين عينوا يف خمتلـف الـشركات       .     ٢٠٠٤      مايو   /        وأيار     ١٩٩٩                      خالل الفترة بني عام     

        ينـاير   /                                                                 ومن جهة أخرى، عينت هذه املكاتب يف الفترة بني كانون الثـاين             .               ً     مقدم طلب مسجالً    ٤     ٩٧٣     ٨٥٨        من بني   
ـ       ن الرجـ   ميك   . (      ً                                 باحثاً عن عمل على املستوى احمللي ويف اخلارج   ٢١٧    ٢٩ ٥          وحدها،      ٢٠٠٤       أبريل   /      ونيسان       وع إىل     ــ
   )   ١١٠       الفقرة 

                                                                                                            ويف معرض اجلهود املتواصلة لتوسيع فكرة مكاتب خدمات العمالة العامة، أطلقت وزارة العمل والعمالـة يف                  -   ١٢٣
                                           يفية وطلبات العمل، يعرف باسم الـشبكة                                       ً      ً                             ، بالتنسيق مع القطاع اخلاص، نظاماً حموسباً ملواءمة الشواغر الوظ             ١٩٩٨     عام  

                                                                    وبناء على هذا املخطط، تدرج الشركات املشاركة الوظائف الـشاغرة            . (Phil-Jobnet)                                اإللكترونية للوظائف يف الفلبني     
                             وينظر إىل الشبكة اإللكترونيـة    .                                                                                 واملهارات اليت حتتاجها يف شبكة حموسبة، مما يتيح على الدوام معلومات عن سوق العمل       

                                                            ً     ً                                               ائف يف الفلبني إىل جانب مكاتب خدمات العمالة العامة بوصفهما جزءاً هاماً من جمموعة احللول طويلـة األجـل                       للوظ
   .                                                                                   الرامية إىل القضاء على حاالت عدم املالءمة يف جمال الوظائف واليت بدورها تضر بالعمالة املنتجة

                                           املعلومات بشأن سوق العمـل ومواءمـة                                                                        ويالحظ أن هذه الشبكة اإللكترونية عبارة عن مرفق مؤمتت لتقدمي           -   ١٢٤
                                                                            ً                                         مهارات العمل ويراد منها تقليص مدة البحث عن العمل أمام الباحثني عن الوظائف فضالً عن ملء أصـحاب العمـل                    



E/C.12/PHL/4 
Page 24 

 
          وظيفـة     ٤١٥     ٠٧٥              ، ما يربو على     ٢٠٠٤      يوليه  /      متوز   ٢٨                       وقد عرضت الشبكة حىت       .                                 استمارات بشأن الوظائف الشاغرة   

   .                              باحث عن عمل على املستوى الوطين   ٣٧٩     ٧٥٩             ما يقرب من             شركة وسجلت ٢     ٤٢٩         شاغرة من 

                   ، عمليـة تعـيني         ١٩٩٥                               قانون العمال املهاجرين لعام                      ، املعروف باسم        ٨٠٤٢                              وينظم القانون اجلمهوري رقم       -   ١٢٥
            اخلـارج               للعمالة يف           الفلبينية        اإلدارة                               ويف إطار هذا القانون، تنظم        .                                     باخلارج ومنحهم احلماية االجتماعية             الفلبينيني        العمال  

                                                                                               وجتدر اإلشارة إىل وجود حتول هام يف السياسة يف إطار هذا القانون يتمثل يف مبدأ االنتـشار                   .                        أنشطة التعيني والتنسيب  
                        وعلى هذا األساس، تنشر       ".                                                                        بأن احلماية النهائية لكل العمال املهاجرين تتمثل يف اكتساب املهارات          "                      االنتقائي مع اإلقرار    

                 ً                                     وينص القانون أيضاً على عدم نـشر العمـال إال يف             .                     ذوي املهارات فقط            الفلبينيني           ر العمال                   أو تسمح بانتشا   /         احلكومة و 
   . )٤ (                                          البلدان اليت حتظى حقوق املهاجرين فيها باحلماية

     ُ                                                                                  ، فيُعتربان استجابة وقائية إزاء حاالت التعدي املتواصلة اليت يعاين منـها العمـال               ٤       الفرع    )  ز ( ٢              وأما الفقرة     -   ١٢٦
   .                 ء تواجدهم يف اخلارج      أثنا          الفلبينيون

     ً   عامالً     ٦٦٠     ١٢٢           ، انتشار                       للعمالة يف اخلارج            الفلبينية           اإلدارة                                               ونتج عن خدمات التنسيب والتيسري اليت تقدمها        -   ١٢٧
     ً      عامالً يف      ٨٣١     ٦٤٣    و     ١٩٩٧     ً            عامالً يف عام        ٧٤٧     ٦٩٦            وانتشار       ١٩٩٦                                       يف خمتلف الوجهات يف اخلارج يف عام                فلبينيا
     ً  عامالً    ٨٦٧     ٩٦٩   و    ٢٠٠٢         إىل عام     ٢٠٠٠     ً         عامالً من عام    ٤٥٩     ٨٣٢   و    ١٩٩٩      عام      ً   عامالً يف   ٨٣٧     ٠٢٠   و    ١٩٩٨    عام 

           مليـار      ٥,٧              وما يفوق        ١٩٩٦                                مليار دوالر أمريكي يف عام          ٤,٢                                    وقد بلغ جمموع التحويالت ما يفوق         .     ٢٠٠٣        يف عام   
           الر أمريكي              مليار دو     ٦,٧              وأكثر من        ١٩٩٨                                مليار دوالر أمريكي يف عام          ٤,٩              وما يفوق        ١٩٩٧                      دوالر أمريكي يف عام     

         مليار   ٧     ٦٤٠              وما يفوق        ٢٠٠٠       فرباير   /            يناير وشباط  /                                       مليار دوالر أمريكي يف كانون الثاين         ١,١              وما يفوق        ١٩٩٩        يف عام   
   .    ٢٠٠٣                  دوالر أمريكي يف عام 

            وضع املعايري

                                                                                                            تنص مدونة العمل على املعايري الدنيا للتوظيف، ويشمل ذلك األجور وساعات العمل وأيام الراحـة وأجـر                   -   ١٢٨
                                      وباإلضافة إىل ذلـك، تـنص املدونـة          .                                                                         مل اإلضايف والعمل الليلي ومعايري السالمة والصحة إىل جانب معايري أخرى             الع

                                                     ً                                                        باخلصوص على إنشاء صندوق الضمان احلكومي الذي يقدم تعويضاً ومستحقات إلعادة التأهيل يف حال وقوع عوارض                
         ً                                              كثر تفصيالً حتت العناوين الالحقة، ليست معـدة فقـط                                             وهذه املعايري، اليت ستناقش بشكل أ       .                         أو حوادث تتعلق بالعمل   

                            ً                                                                                    للعمل املنتج ولكنها معدة أيضاً لتنفيذ ما ينص عليه الدستور من أنه يتعني على الدولة ضمان ظروف عمـل                                لضمان بيئة   
   .              عادلة وإنسانية

                                                      

                                          لفلبينيني يف اخلارج إال يف البلدان الـيت                                            جيب على الدولة أال تنشر العمال ا        .                      نشر العمال املهاجرين     .   ٤        الفقرة     ) ٤ (
                                          ً                                 وتعترف احلكومة بالنقاط التالية بوصفها ضماناً من البلد املستقبل حبماية            .                                                      حتظى حقوق العمال املهاجرين الفلبينيني فيها باحلماية      

                           يـة حتمـي حقـوق العمـال                     ً                                       أن تكون به حالياً قوانني تتعلق بالعمل وقوانني اجتماع        )  أ   : (                                    العمال املهاجرين الفلبينيني وحقوقهم   
   أن   )  ج (            ً      ً                                                                                       أن يكون بلداً موقعاً على االتفاقيات الدولية واإلعالنات أو القرارات بشأن محاية العمال املهـاجرين؛                  )  ب (           املهاجرين؛  

        جيابيـة                      أن يتخذ تـدابري إ      )  د (                   ً       ً          ً                                                                      يكون قد أبرم اتفاقاً ثنائياً أو ترتيباً مع حكومة الفلبني حلماية حقوق العمال الفلبينيني يف اخلارج؛                 
   .                                 وعملية حلماية حقوق العمال املهاجرين



E/C.12/PHL/4 
Page 25 

                 املفاوضة اجلماعية

        ً                           اعية فضالً عن املشاركة يف عمليات رسـم                                                              يضمن دستور الفلبني حق العمال يف التنظيم النقايب واملفاوضة اجلم     -   ١٢٩
                                                               ويعترب الباب اخلامس من مدونة العمل اليت أجري عليها تعديل            .                                                         السياسات واختاذ القرارات اليت تؤثر عليهم بشكل مباشر       

   .                                  ، القانون املخول بتنفيذ هذه السياسةRA 6715                       مبوجب القانون اجلمهوري     ١٩٨٩            جوهري يف عام 

                                                                                     املدونة صراحة املفاوضة اجلماعية والدميقراطية يف جمال القطاع الصناعي بوصفهما أفضل                  من      ٢١١             وتقر املادة     -   ١٣٠
                                                           من املدونة، إىل املشاركة الثالثية بوصفها السياسة اليت            ٢٧٥             وتشري املادة     .                                              الطرق اليت حتدد العالقات بني العمال واإلدارة      

                                                            ساس القانوين للحكومة للقيام بأنشطة تروجيية مبـا فيهـا               األ    ٢٧٧                                                         تتبعها الدولة يف جمال عالقات العمل بينما تضع املادة          
                                                                                                                تثقيف العمال، واملساعدة التقنية لتحسني اإلنتاجية وظروف العمل وجودة احلياة يف العمل والتعاون بني أصحاب العمـل          

         ، انضمت      ١٩٩١      بريل   أ /         ويف نيسان   .                                  ً                                           وتعترب احلكومة املشاركة الثالثية جزءاً ال يتجزأ من اإلدارة الرشيدة العامة            .        والعمال
           ، أنشئ جملس     ١٩٩٥       ويف عام    ).     ١٩٧٦                             اتفاقية املشاركة الثالثية لعام    (   ١٤٤                                          احلكومة إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

   .                                                     ويعمل اجمللس كهيئة استشارية للرئيس ووزير العمالة والعمل  .    ٤٠٣                                            السلم الصناعي الثالثي مبوجب األمر التنفيذي رقم 

        املربر                  احلماية من الطرد غري

                                     وعلى هذا األساس، ال ميكن طرد موظف         .                                                  من مدونة العمل حق العمال يف األمن الوظيفي           ٢٧٩             تضمن املادة     -   ١٣١
                                                                                                                              إال يف حالة وجود سبب معقول أو عندما يسمح القانون بذلك يف بعض احلاالت مثل إيقاف العمليات التجاريـة أو يف حالـة                       

                                                   من مدونة العمل على شرطي اإلنـذار وتنظـيم جلـسة        )  ب (   ٢٧٧           نص املادة     وت  .                                         وجود فائض يف املنصب الذي يشغله املوظف      
    . (NLRC)                                                                            فبإمكان املوظف االعتراض على قانونية طرده أمام اللجنة الوطنية للعالقات العمالية   .                          استماع قبل إهناء عقد العمل

                            باء من الدستور، علـى      -    عة                     ، من املادة التاس    ) ٣ ( ٢                                                           وفيما يتعلق باألمن الوظيفي لعمال احلكومة، تنص الفقرة           -   ١٣٢
                    وقد ورد هذا احلكم      .                                                                                                     عدم نقل أي مسؤول أو موظف يف اخلدمة املدنية أو إيقافه عن العمل إال لسبب ينص عليه القانون                 

  .     ١٩٨٧                                                                                          ، العنوان الفرعي ألف، العنوان األول من الباب اخلامس من املدونة اإلداريـة لعـام                 ٧              من الفصل      ٤٦    ً             جمدداً يف الفقرة    
                                                           قانون محاية األمن الوظيفي ملوظفي وعمال اخلدمة املدنية يف تنفيـذ     (    ٦٦٥٦                            من القانون اجلمهوري رقم     ٢   ة              وتكرر الفقر 

   .                                                                      من جديد احلكم ذاته وتشترط اإلنذار حسب األصول وتنظيم جلسة استماع قبل الطرد  )                   إعادة تنظيم احلكومة

                برامج اإلنتاجية

         ، علـى       ١٩٩١                                            سم آخر وهو قانون حوافز اإلنتاجية لعام                     ، املعروف با      ٦٩٧١                             يشجع القانون اجلمهوري رقم       -   ١٣٣
  .                                                                                                                   النهوض بالسالم يف القطاع الصناعي وحتقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية مبنح احلوافز للعمال وأصـحاب رأس املـال                 

     افآت                                                                                                       من القانون على وضع برامج حوافز اإلنتاجية وتضع املبادئ التوجيهية لتحديد اقتسام املنافع ومك               ٦               وتشجع الفقرة   
                                                                                                  من القانون على االستحقاقات واحلوافز الضريبية لفائدة الشركات اليت تعتمد برامج للحـوافز               ٧              وتنص الفقرة     .         اإلنتاجية
                                                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلنفاق على الربامج التدريبية والدراسات اخلاصة اليت يقوم هبا املوظفون العـاديون،                  .         اإلنتاجية

   .                         التمتع باحلوافز الضريبية                         مينح الشركات الراعية احلق يف
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                                                                                                         ولدى وزارة التجارة والصناعة مراكز للتدريب ومكاتب إقليمية جتري تدريبات على املهارات وعلى املعيـشة              -   ١٣٤

                                                                                                  اهلدايا واألدوات املرتلية واملالبـس وأدوات الزينـة والكماليـات والكيميائيـات واإللكترونيـات                :                  يف اجملاالت التالية  
           بـرامج              ً    ولديها أيـضاً    .      راجية                         واألنشطة الزراعية واحل    ؛       التشييد                   القوى العاملة يف            وخدمات          املعادن                     واالتصاالت؛ وهندسة   

     .                                                               لتجارة اجلملة وجتارة التجزئة والتعاونيات والقائمني باإلدارة واإلشراف

        صـناعة   و         املالبـس              فن تفصيل     :           ة التالية  ي          االت املعيش   اجمل      يف          التدريب                                     قدم مركز تكنولوجيا صناعة األكواخ       ي و  -   ١٣٥
                                                                                                                 الزهور وصناعة احلقائب وصناعة الديكورات وأصناف املبتكرات وصناعة الورق املـرتيل وجتهيـز األغذيـة والنـسيج                 

                                                                             وتقوم هيئة تطوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية بإجراء دورات          .                                                 باستخدام األنوال اليدوية وصناعة السالل والفخار     
                                                              صناعة األثاث والصناعات اخلشبية وصناعة األخشاب وتشغيل اآلالت          :                  يدية، ومن بينها                                     تدريبية لتنمية املهارات غري التقل    

    .                                                                                                             والصيانة وتشييد املطاحن وتقنيات اللحام األساسية واهلدايا واألدوات املرتلية والصناعات احلرفية القائمة على اجملتمع احمللي

  .                                                       القدرة يف جمال املهارات اإلنتاجية للنـساء احملرومـات                                                                  وتدير وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية برنامج بناء          -   ١٣٦
            وحفظهـا                                                       احلياكة واحلرف املتعلقة بصناعة اللعب وجتهيز األطعمة                                  ً                           ويقدم الربنامج للنساء، تدريباً على املهارات يف جمال         

         لرعايـة        هـن     هم ف               ً                                   ويقدم كذلك فرصاً للنساء لتعزيز شخصيتهن وحتسني          .          املرتلية  ة                       والنسيج باألنوال واخلدم             والسرياميك
   . )٥ (                  التواصل االجتماعي       ن يف جمال      مهاراهت      تطوير  و           اجملتمعية          يف األنشطة                الشخصية واملشاركة        الرعاية    و  مة    األمو

                                                                                                       ويرعى جملس سيدات األعمال يف الفلبني دورات تعليمية لتنمية املشاريع لفائـدة ذوات القـدرات املختلفـة              -   ١٣٧
                                            ً           وتبني أن اخلرجيات من هذه الربامج أصبحن أكثر حزمـاً            .              ائدات األعمال                                              ودورات لتحسني املشاريع واستدامتها لفائدة ر     

            ً                                                                                                          واكتسنب مزيداً من الثقة بالنفس وأصبحن أكثر مشاركة يف األنشطة اجملتمعية وأكثر قدرة على احلـسم وأكثـر وعيـا                    
   .                          حبقوقهن كنساء ورائدات أعمال

               لإلسـهام يف        ١٩٩٨                                        ية املهارات التقنية قد أنشئ يف عام                                                                   وإن مركز املرأة التابع هليئة تطوير التعليم التقين وتنم          -   ١٣٨
                 ً      ً             وجيري املركز تدريباً قائمـاً علـى         .                                                                           حتسني املركز االجتماعي واالقتصادي للمرأة من خالل التدريب والبحث والدعوة         

                        يف املناطق الريفيـة            ً                                                            وتدريباً على املهارات االجتماعية لفائدة الفقريات يف املدن والنساء         /                   ً               التكنولوجيا وتدريباً لتمكني املرأة   
   . )٦ (                        البحارة والعامالت املشردات /                                                                  والشابات والعامالت املهاجرات العائدات إىل الوطن وزوجات العمال يف اخلارج

                                                      

                   امرأة حمرومة يف أحناء      ١٦٤     ٨٢١                               ، أفاد الربنامج يف خدمة ما جمموعه     ١٩٩٩       عام    إىل    ١٩٩٥       عام           يف الفترة من   ) ٥ (
           مهن تتعلق                                                             يف القوة العاملة سواء عن طريق العمالة الذاتية أو املفتوحة يف             منهن      ١١٥     ٣٧٤                              ومن بني اخلرجيات، مت استيعاب        .      البلد

   .                                   الصناعة اجملتمعية أو العقود من الباطن /                  بورشات العمل احملمية
  )          أشـهر   ٦       إىل    ٤    من   (                          التدريب السابق للعمالة      :                                                                ينقسم التدريب القائم على التكنولوجيا إىل املستويات التالية          ) ٦ (  

    ) .          سـاعة    ٨٠ (                  ومنهجية التدريب     )      ً   شهراً   ١٨ (                           والتدريب الشامل للمدربني      )                   من شهر إىل شهرين    (                            والرفع من مستوى املهارات     
                                                                   جتهيز األغذية واحلرف واهلدايا واألدوات املرتلية وامللبوسـات وإدارة          (                                                          ويشمل هذا الربنامج التدرييب دورات يف اجملاالت التقليدية         

                    رج من مركز املرأة      وخت   ).       اللحام /                                                 السيارات والسرياميك واإللكترونيات واحللي واملعادن     (                       واجملاالت غري التقليدية      )                 الفنادق واملطاعم 
  .                                                             خرجية يف جمال التدريب على املهارات الـسابقة للعمالـة           ١     ٥٦٩   ،      ١٩٩٨                                                      للتعليم التقين وتنمية املهارات منذ تأسيسه يف عام         

                                                                                                                                 ويتضمن الربنامج التدرييب الرامي إىل متكني املرأة وتدريبها على املهارات االجتماعية تنمية ريادة املشاريع واحلساسية اجلنـسانية                 
   .                                                                                              لقيادة وتنمية أخالقيات العمل وقيمه والتنمية التعاونية والتنظيم اجملتمعي والدعوة والتسويق االجتماعي  وا
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                      التكنولوجيا لفائـدة    /           نشر املعرفة   )  أ   : (                                                                  ومن بني األنشطة األخرى اليت هتدف إىل حتسني اإلنتاجية نذكر ما يلي             -   ١٣٩
                 زيـادة النـهوض     )  ج (                                                         زيادة الدعم املايل ألعمال البحث والتطوير وتوسيع نطاق العمل؛   )  ب   (                           الفقراء يف املناطق الريفية؛  

                                          متويل املؤسسات املالية احلكومية املـشاريع        )  د (                                                                          بأنشطة تتعلق بتربية األحياء البحرية وأشجار املنغروف وحمميات احليتان؛          
                                       ي الفلبيين ومصرف التنمية الفلبـيين؛      ـ           صرف األراض                                                                   التوضيحية يف جامعات الدولة ومعاهدها مثل األموال اليت قدمها م         

   .                                                               وإجراء حبوث يف الرباءات باجملان لتعميمها على الشركات الصغرية واملتوسطة  )  ه (

                                             التدابري املعتمدة لضمان حرية اختيار العمل- ) د ( ٢  

                               الفرص واملساواة يف املعاملة                          ً                                                              تعترب الفلبني دولة طرفاً يف االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ             -   ١٤٠
                                                                                             وتدل بيانات السياسة العامة الواردة يف الدستور ومدونة العمل على التـزام احلكومـة باملبـادئ         .    ً                  فضالً عن عدم التمييز   

    .                        املتجسدة يف هذه االتفاقيات

  .         اجلـنس                                                                                   من مدونة العمل التمييز فيما يتعلق بشروط التوظيف وظروفه على أساس نـوع               ١٣٥             وحتظر املادة     -   ١٤١
                               وباإلضافة إىل ذلك، تنص املدونـة     .                       التمييز بسبب احلمل      ١٣٧                                             التمييز بسبب الزواج بينما حتظر املادة           ١٣٦             وحتظر املادة   

   .                                      على توقيع جزاءات عند انتهاك هذه األحكام

     ألخرى        ارات ا ـ                                                                                                 بيد أن مدونة العمل تسمح ببعض أشكال التمييز القائم على االعتبارات البيولوجية أو االعتب               -   ١٤٢
   . )٧ (         ذات الصلة

ـ  ـ                                                               حظر التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بشروط التوظيف وظروف             ٦٧٢٥                         ويعزز القانون اجلمهوري      -   ١٤٣    رص ـ        ه وف
   .                الترقية والتدريب

                             بشأن احلـشمة والتحقيـق     ً اً   جلان     ً                                                                 ووفقاً ألحكام قانون مناهضة التحرش اجلنسي، أنشأت الوكاالت احلكومية            -   ١٤٤
                                                        وقد أوكل إىل هذه اللجان مهمة حتديد خمتلـف أفعـال             .                                  بالتحرش اجلنسي يف مكتب كل منها                              ملعاجلة الشكاوى املتعلقة    

                                                                                                                     التحرش اجلنسي وأشكاله والنص على قواعد تتعلق بالبت يف القضايا والنص على اجلزاء املناسب الذي يتوقـف علـى                   
   .              ل وجسامة اجلرميةـ   شك

                                                      

      من     ١٣٢            وحتد املادة     .                                                                                 على سبيل املثال، وضعت تدابري إجيابية لضمان متتع العامالت باحلماية مبوجب اجلنس              ) ٧ (
                                                     إعطاء النساء املرافق والظروف املالئمـة لـضمان            ١٣٨             تكفل املادة    و  .                                                          املدونة من استخدام النساء يف بعض أشكال العمل الليلي        

                                                                                                    على أن املرأة اليت تعمل يف ملهى ليلي أو صالون أو عيادة للتدليك أو حانة أو ما شاهبها                      ١٣٩             وتنص املادة     .               سالمتهن وصحتهن 
  .                                                                من املؤسسات، تعد موظفة يف تلك املؤسسة ألغراض العمل والتشريع االجتماعي

                    سنة وهي حتد من       ١٥                                                                                ، ألسباب صحية، على أن احلد األدىن لسن العمالة بالنسبة للعمال الشبان هو                 ١٣٩     ادة          وتنص امل    
    ١٨                                                                كما حيدد القانون أن العمال الشبان الذين تقل أعمارهم عن             .                                                      ً         عدد ساعات العمل والفترات اليت ميكن استخدامهم فيها يومياً        

   .          طبيعة ضارة                                        سنة ال ميكن استخدامهم يف أعمال خطرة أو ذات 
                                                                                                      على محاية حقوق عمال قطاع الصناعة احملليني وال سيما بالنسبة للمعايري اليت وضعها وزير العمـل                    ١٣٥             وتنص املادة      

   .                                                            لضمان رفاهيتهم ومحايتهم عامة بالنظر إىل مواقعهم أو أماكن عملهم
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                                                          اص، االمتثال إىل بعض أحكام القانون، مبا فيها تعليـق                                                                 وتشترط وزارة العمل والعمالة بالنسبة إىل القطاع اخل         -   ١٤٥

                 بشأن احلـشمة                                                                                                      نسخة من القانون على جدران مقار العمل ووضع سياسة للشركات بشأن التحرش اجلنسي وإنشاء جلنة              
   .                                     ملعاجلة القضايا املتعلقة بالتحرش اجلنسي        والتحقيق

                                                برامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين- ) ه ( ٢  

ُ             كما أشري أعاله، فقد ُعهد إىل         -   ١٤٦                                             التقنية بتنفيذ الربنامج احلكومي لتنمية                                     التعليم التقين وتنمية املهارات          تطوير        هيئة                    
   .             التقين واملهين                     عليم والتدريب يف اجملالني     الت      برنامج                        املوارد البشرية، وال سيما 

                                                        إىل تعزيز إمكانية توظيف الفلبينـيني وإنتاجيتـهم                                         والتدريب يف اجملالني التقين واملهين             التعليم                 ويهدف برنامج     -   ١٤٧
   .                                 وتقليص حاالت الفقر على املدى الطويل

             التعلـيم           برنـامج                                                التقنية بصياغة خطة تنمية شاملة بـشأن                                        التعليم التقين وتنمية املهارات          تطوير        هيئة         وتتوىل    -   ١٤٨
                          وهتدف اهليئة املذكورة، من      .                      قائم على الصناعة                                          الذي يقوم على برنامج تدريب معدل                  التقين واملهين              يف اجملالني            والتدريب

                                                                                                                        خالل الربنامج املذكور، إىل النهوض حبماية العامل أو املتدرب ورفاهيته وحتسني جودة التعليم التقين وتنميـة املهـارات                  
          من غري                                                                                                            واملساءلة االجتماعية بشأهنما والتسريع جبهود احلكومة إلجياد فرص العمل وتوسيع نطاق الفرص املتاحة للشعب             

   .                                           املستويات العليا التقليدية يف التعليم النظامي

                                                                                                                   واهليئة املذكورة، بوصفها اجلهة املسؤولة عن تطوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية، تنهض بدور املـدير                  -   ١٤٩
  .                            ة، بـالنظر إىل مكوناتـه                      وحيدد القطاع عاد    .                التقين واملهين             يف اجملالني                      التعليم والتدريب        برنامج                         العام املسؤول عن قطاع     

   :                                                                    وتتمثل العناصر اهليكلية واإلدارية هلذا الربنامج بشكل عام، يف الفلبني يف اآليت

                                                                                    الذي يقدم برامج دراسية تستمر من عام إىل ثالثة أعوام بالنـسبة إىل الـشباب                 -                             النظام القائم على املدرسة     -   ١٥٠
   .        من اخلرجيني           يف املائة  ٩٠                                   ع الفرعي املؤسسات اخلاصة اليت تنتج حنو                     وتسيطر على هذا القطا  .                            الذين أمتوا الدراسة الثانوية

                      وهذا يقـدم بـرامج   -                                                                                         والتعليم غري النظامي أو القطاع الفرعي لتنمية املهارات أو الربامج القائمة على املركز          -   ١٥١
                          ملدرسة والعاطلني عن العمـل                  ً                                                                           دراسية أو تدريباً إىل جمموعة واسعة من العمالء مبن يف ذلك الشباب الذين ال يدرسون يف ا               

                         ً                                                                                                 والعمال الذين يسعون حالياً إىل الرفع من مهاراهتم والنساء الاليت يرغنب يف دخول سوق العمل والعمال العائـدين مـن                    
   .                                                                          اخلارج الذين يسعون إىل اكتساب مهارات للقيام مبشاريع أو اكتساب املهارات املطلوبة

                                                           ويشري هذا التدريب إىل عدد من الترتيبات التدريبيـة          -             ت الصناعية                                         والتدريب القائم على الصناعة والشراكا      -   ١٥٢
   .           ً                                                                           وينطوي أيضاً على اتفاقات بني الشركات ومقدمي التدريب من أجل توفري التدريب داخل وخارج العمل  .        القائمة

          ائمة على                   وتليب الربامج الق    .                                                                                 ويقع كل من برنامج التلمذة الصناعية ونظام التدريب املزدوج ضمن هذا الصنف             -   ١٥٣
   .                                                                 الصناعة كذلك حاجيات العمال يف القطاع الصناعي من أجل زيادة اإلنتاجية

                                                                    تعد الربامج القائمة على اجملتمع احمللي برامج تدريبيـة معـدة            -                                           والتدريب القطاعي على أساس اجملتمع احمللي       -   ١٥٤
  .                                       املطاف إىل إجياد فرص التوظيف الـذايت                                                                           لتلبية االحتياجات إىل تدريب مهارات اجملتمع احمللي وهتدف يف هناية                 ً خصيصاً

  )                                             الشباب خارج املدرسة والبالغني العاطلني عن العمل (                                                         ومن بني الفئات املستفيدة املستهدفة، الفقراء واألشخاص احملرومون 



E/C.12/PHL/4 
Page 29 

  )   ظم               القطاع غري املن   (                     واجملموعات االقتصادية     )                                                     والعمال الذين يكسبون رزقهم من املزارع والصيادين       (                   والقطاعات املهمشة   
                                                                                                     وعادة ما تقدم الوحدات احلكومية احمللية أو جمموعات اجملتمع احمللي أو املنظمات غري احلكوميـة هـذا                   .               يف اجملتمع احمللي  

   . )٨ (                النوع من التدريب
                                                                    التقنية، يف معرض أدائها لواليتها، تنفذ برامج لتوجيه القوة العاملـة                              التعليم التقين وتنمية املهارات             وهيئة تطوير    -   ١٥٥
                                                                                              وهتدف هذه الربامج إىل توجيه القوة العاملة يف البلد حنو املهن اليت يشتد عليهـا الطلـب                   .                        جملال املهين وتشرف عليها       يف ا 

   . )٩ (                                     وتشمل بعض هذه الربامج كذلك تنمية القيم  .                                                                    وزيادة الوعي بالتطوير الوظيفي والتخطيط له وتطوير عادات ومواقف العمل
                                                                             ية أكرب حيث إن الشركة هي اليت هلا أكرب اإلمكانيات لالطالع على ما حتقـق                                               وتكتسي مشاركة القطاع اخلاص أمه      -   ١٥٦

                                                       وعلى هذا األساس، حتتل الشركة املوقع األمثل لتحديـد           .                                                                   من إجنازات تكنولوجية وتطورات خارجية قد تؤثر على جمرى أعماهلا         
   .                             التكيف السريـع مع سوق العمل                                                                    احلاجة إىل إعادة هتيئة املهارات وإعادة التدريب واالستجابة بسرعة للتمكني من

                                      فقد استثمرت العديـد مـن القطاعـات       .                                                    ً     ً          وتعترب مشاركة القطاع اخلاص يف التعليم التقين واملهين أمراً حامساً           -   ١٥٧
                                                                         ودعمت قطاعات أخرى كثرية التدريب من خالل التدريب يف مكـان العمـل               .                                       الصناعية يف توفري التسهيالت التدريبية    

   . )١٠ (         املهارات                    وتقدمي التربعات وتعريف

                                                      

                                 ه أحد مناهج التدريب والتنمية                                                                              جيري تقدمي التدريب على أساس اجملتمع احمللي من أجل تنمية الشركات بوصف              ) ٨ (
         وتتمثـل    .                                                         وقد صمم ليعمل داخل نطاق حمدد وواضح من أرض املعركة           .                                                     يف الربنامج احلكومي الذائع الصيت الذي حيارب الفقر       

                                                                                                                     مهمته يف إيقاف تدفق العمالة من القطاع الزراعي وتوفري فرص اقتصادية للعاطلني عن العمل وتطوير إنتاجية وأربـاح املـشغلني      
  .                        عمال يف القطاع غري النظامي   وال

                     التعليم التقين وتنمية                                                                                              وتقوم اللجان التنسيقية يف جمال تدريب اجملتمع احمللي وتشغيله بدور الوسطاء بالنسبة إىل هيئة تطوير        
                ذات مـوظفني                                   وبوصفها وحدات احلكومة احملليـة      .                                                              ً             التقنية يف جمال تنفيذ برامج التدريب القائم على اجملتمع احمللي حملياً                  املهارات

   .                                                        دائمني، تقوم هذه اللجان بدور هام وحاسم يف تنمية اجملتمع احمللي
                                                                                                                            وتتمثل مهمتها يف تقييم تنفيذ الربامج التدريبية ودراستها والتخطيط هلا ومما يساعد على تنمية اقتصاد اجملتمـع احمللـي                      

        جلنة يف  ١     ١٢٤                     ، بلغ عدد هذه اللجان     ٢٠٠٤      ل عام     وحبلو  .                                                  وتتمثل وظيفتها يف دفع أطراف أخرى على إجراء التدريب  .        وتوسيعه
   .               كامل أحناء البلد

                   املرحلة التحـضريية     )  أ   : (      ً     ً                                عنصراً هاماً تنضوي ضمن املراحل التالية        ١٢                                          يتألف برنامج توجيه القوة العاملة من          ) ٩ (  
                                    التدريب والتعيني والتحفيز والتطـور         بشأن    )                                            الوسطاء يف اجملال الطيب واالجتماعي ونظرائهم      (                                    اليت تتمثل يف محلة إعالمية مجاهريية       

                                                                                                                      املرحلة السابقة للتدريب اليت تتمثل يف معاجلة الطلبات وتقييم العمالء والتبليغ بالقبول والتوجيه حنو التـدريب؛                 )  ب (          الوظيفي؛  
                حلـة الالحقـة       املر  )  د (                                                                                                  مرحلة التدريب اليت تتمثل يف تقدمي االستشارة داخل املركز والتوجيه حنو ميدان وظيفي والتخرج؛                 )  ج (

   .                                                                                                          للتدريب واليت تشمل املساعدة على التعيني والتوظيف الذايت واملتابعة وإعادة التدريب وتقدمي املساعدة للرفع من املهارات
  .                                                                                                              يبشر نظام التدريب املزدوج باخلري العميم حىت وإن كانت قابليته العامة للتكرار غري مضمونة إىل حـد اآلن                    )  ١٠ (

                                                     ً                              حديثة ومتخصصة وذات جودة عالية وذات منتجات أكثر تنوعاً وجمهزة بشكل أفضل من غريها وهلا                       فمؤسسات التدريب املزدوج
  .                                            ً                                       عالقات متكاملة مع املؤسسات الصناعية وهتتم أساساً بالوظائف اليت تتميز مبستوى عال من املعرفة

                                 دود الفعالية بفعل طول املـدة                                            أكثر من عمله كنظام للتدريب وهو حم        "               كنظام للتوظيف  "                                ويعمل نظام التلمذة الصناعية        
                                                ً           ة إىل تغيري جذري بالرغم من أن النظام ال يزال مطلوباً           ـ                                           وحتتاج القوانني املتعلقة بالتلمذة الصناعي      .                             واجملاالت اليت يشملها التشريع   

   .                     وال سيما يف املهن احلرفية
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               وإن عدد مـن      .                                       من خالل وسائل نظامية وغري نظامية                     التقين واملهين                             التعليم والتدريب يف اجملالني       مج ا  بر       وتنفذ    -   ١٥٨

     ٤٣٩     ٠٠٠                  إىل ما يقارب         ٢٠٠١                شخص يف عام        ٢٨٦     ٠٠٠                                                           التحق هبذه الربامج يف املدارس قد ازداد من عدد يتجاوز           
                       ومثل االلتحاق بـربامج      .       شخص    ٤٩٢     ٠٠٠                         التحق به ما يقرب من              ، فقد       ٢٠٠٣                 وأما يف عام         ٢٠٠٢             شخص يف عام    

              مـا يــقرب      ٢٠٠٣                                  ً                                                      التدريب القائم على اجملتمع احمللي أيضاً، معظم نواتج التدريب حيث بلغ عـدد امللتحقني يف عام       
    اتج                                                                                          وباإلضافة إىل ذلك، مثل االلتحاق بربامج التدريب القائم على اجملتمع احمللي، معظـم نـو                .       شخص    ٤٩٢     ٠٠٠    من  

   .     شخص   ٦٠٠     ٠٠٠             ما يقرب من     ٢٠٠٣         إىل عام     ٢٠٠١                                   التدريب حيث بلغ عدد امللتحقني من عام 

                                                                                                            وأظهرت البيانات األخرية أن القطاع اخلاص قد هيمن على برنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين                  -   ١٥٩
                                      ال التدريب غري القائم على املدرسة حيـث                           وميكن أن نالحظ عكس ذلك يف جم    ).            يف املائة    ٨٢ (                        من خالل وسائل نظامية     

   ١     ٣٥٣     ً  مركزاً و /            مؤسسة خاصة ٢     ٠٤٥           وهناك حوايل   .                          يف املائة من جمموع املزودين  ٦٤                         ً     متثل املؤسسات املمولة حكومياً     
                          وتشمل هذه املؤسسات كامل      .                                                                                     برنامج تدريب وتعليم يف اجملالني التقين واملهين وهذه املؤسسات تتلقى التمويل احلكومي           

                                                                                                                   التزويد للربنامج املذكور اليت تتضمن مؤسسات التعليم العايل ومراكز التدريب القائم على الـصناعة ومراكـز                      شبكات
                                                                                      ً                              التدريب القائم على املنظمات غري احلكومية ومراكز التدريب القائم على وحدات احلكومة احمللية فضالً عـن املـدارس                  

                                  ويبلغ عدد من يلتحق باملؤسـسات        .           التقنية                       التقين وتنمية املهارات           التعليم                                                  ومراكز التدريب اليت تشرف عليها هيئة تطوير        
                                                                                                     يف املائة من جمموع من يلتحق بربامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين النظامية املمولة                  ٨٠                     اخلاصة ما يقرب من     

   .                      حد أدىن من الدعم احلكومي                   ً                                                      بشكل يكاد يكون حصراً بوساطة رسوم التعليم واإليرادات اآلتية من اهلبات إىل جانب 

                                                                        ، على آلية لردم اهلوة بني التعليم الذي يقدمه برنـامج التعلـيم                 ٢٠٠٤         لعام      ٣٥٨                           وينص األمر التنفيذي رقم       -   ١٦٠
                                 التعليم التقين وتنمية املهارات                   هيئة تطوير       ٣٥٨                       ويكلف األمر التنفيذي      .                                                  والتدريب يف اجملالني التقين واملهين والتعليم العايل      

                 ويهدف اإلطار إىل     .                                                                                              وجلنة التعليم العايل، بالتشاور مع القطاعات املعنية، بتنفيذ إطار للمؤهالت وطين موحد جيد                     التقنية  
                                                        ً                                                                   إنشاء نظام متسلسل من شأنه السماح بانتقال وتدرج أكثر يسراً بني برنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهـين                   

              النظام الوطين    :                                                                  يات الصياغة والتأهيل املوحدة واليت تضم من بني مجلة من األمور                                ويشمل اإلطار خمتلف آل     .                والتعليم العايل 
                                                                                   وبرامج سد الفجوة الالحقة لربنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهـين             (credit)                               لنقل وحدات الربنامج الدراسي     

                                             لى الوحدات وبرامج قائمة علـى القـدرات                                                                                ونظام املعادالت واعتماد برامج ومقررات متسلسلة ومنهج برناجمي قائم ع         
   .                                                                     وشبكة املعاهد أو اجلامعات ذات القطاع املزدوج واعتماد جتارب التعلم السابقة

                                                           التقنية، بالتعاون مع قطاع الصناعة، مسابقات يف جمال                                        التعليم التقين وتنمية املهارات                             وتنظم كذلك هيئة تطوير       -   ١٦١
                                                                           طنية للمهارات، للنهوض بتنمية املهارات اجليدة وهبدف املشاركة يف املسابقات الدولية                                 املهارات مثل املسابقات األوملبية الو

   . )١١ (        للمهارات

                                                      

                                  لشبان املاهرون يف قطاع الـصناعة                                                                              جترى مسابقات املهارات لالعتراف بتميز املهارات اليت يتحلى هبا العمال ا             )  ١١ (
                                             وتتمثل مسابقات املهارات يف سلسلة من املـسابقات    .                                                               واخلرجيون من مؤسسات برنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين 

        الـوطين                                     وينتقل الفائزون علـى املـستوى         .                                                                                    احمللية وعلى صعيد املقاطعات ومسابقات قطاعية وإقليمية تعقد يف كامل أحناء البلد           
                                                                                                                               للمشاركة يف املسابقات الدولية للمهارات مثل مسابقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا للمهارات ومسابقة العامل للمهارات برعاية                 

   .                           املنظمة الدولية للتدريب املهين
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ـ  ـ                                           التقنية يفتخر بكونه املؤسسة التدريبي                                    التعليم التقين وتنمية املهارات                               ومركز النساء هبيئة تطوير       -   ١٦٢    دة ـ           ة الوحي
                                             ً                   ملهين واليت متتلك تسهيالت ذات مستوى عاملي تعاجل حـصراً مـسألة                                                                 التابع لربنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين وا       

   . )١٢ (          متكني النساء

                       الصعوبات املواجهة - ) و ( ٢  

                                                                                                             تعزى الصعوبات املواجهة للوصول إىل حتقيق أهداف العمالة الكاملة واملنتجة واملختارة حبرية إىل اخللل املزمن                 -   ١٦٣
                                                                  وينظر إىل الضغوط اليت متارسها العوملة كذلك، إن مل يتم إدارهتا             .        ً  ة خصوصاً                         ً                     يف البنية االقتصادية عموماً وإىل سوق العمال      

                                                             ويتعني أن تضع مؤشرات االقتصاد الكلي اليت حظيت بالنقـاش            .                                                    بشكل جيد، على أهنا تعوق الوصول إىل هذه األهداف        
   .                           أعاله، هذه الصعوبات يف سياقها

                                                            لة اهلامشية بشكل عكسي على الوصول إىل حالـة العمالـة                                                             ويف إطار القطاع غري النظامي، تؤثر معايري العما         -   ١٦٤
                                                         متفشيتني يف القطاع الزراعي ويرجع ذلك باألسـاس إىل                                    البطالة والعمالة الناقصة                ً               ومن املالحظ أيضاً أن ظاهريت        .       املنتجة

    .                                                    ً وميثل اخنفاض العمالة وإنتاجية األرض مشكلتني معقدتني أيضاً  .                   الطابع املومسي للعمل

                                                 ً                                                    القطاع النظامي، تتمثل أكثر العوامل السلبية شيوعاً يف مستويات الرواتب واملستحقات وخيـارات                      ويف إطار   -   ١٦٥
                                                                                                                        التوظيف احملدودة والنفاذ احملدود إىل اخلدمات األساسية وقدرة العمال احملدودة على التفاوض وما تتميز بـه النقابـات                  

   .                               قود وإضفاء املرونة على سوق العمل                                                       العمالية من ضعف ظاهر للعيان وزيادة يف التحول إىل نظام الع

  --                                            ن خالل وضع عدة برامج إصالحية ومن ضمنها        ـ      ات م ـ                                              وتعمل احلكومة حاليا على معاجلة هذه الصعوب        -   ١٦٦
                                                                                                                       برامج متنوعة للحماية ومعايري العمالة يف جماالت العمالة التعاقدية والعمالة املرنة ومكافحة التحرش اجلنسي وضمانات                 )  أ (

                                                                                                ضد النساء وإساءة معاملة األطفال وبرامج لفائدة ذوي القدرات املختلفة واملواطنني املسنني وبرامج أخـرى؛                  لعدم التمييز   
                                                                                                                  وبرامج خاصة لفائدة العاملني يف اخلارج مبوجب عقود واليت تعطي األولوية حلماية النساء العامالت يف املهن القذرة                   )  ب (

                                                                           ل اليت تساعد على ختفيف معاناة العمال يف املناطق الريفية وكـل مـن ال                                  والتدابري القصرية األج    )  ج (                  واملرهقة واخلطرية؛   
                                                                                                                    ميلك أراض ومن ضمنها التنفيذ املكثف لربنامج اإلصالح الزراعي وبرنامج تنمية املهارات اخلاصة والنهوض بالتعاونيات               

                                                      

                                                                                      ً                   حافظ مركز النساء هبيئة التعليم على شراكات قوية مع الشركات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية فضالً عن                   )  ١٢ (
                                      وفيما يتعلق بتنمية املشاريع، فقـد        .                                                                                        حدات احلكومة احمللية من أجل تدريب املتدربني يف مكان العمل والتوظيف واملنح الدراسية             و

-                                                                                                                          استمر املركز يف توفري املعلومات بشأن سوق العمل لفائدة عمالئه من خالل اخلدمات الشاملة اليت يقدمها مشروع كاسانيان                   
             ً      ً                                                                          اخلصوص تدريباً جمانياً على اإلنترنت لفائدة صاحبات املشاريع حىت تتمكن مـن االخنـراط يف                                   فهو يقدم على وجه     .         كابوهيان

             التقنيـة                                  التعليم التقين وتنمية املهارات                                                                         وقد مت تعزيز هذا املشروع يف إطار املشروع املشترك بني هيئة تطوير               .                    التجارة اإللكترونية 
      ً  منتجاً   ٤٢               ً          للتسويق وحالياً يتم بيع         لفلبينية                                 تسويق منتجات النساء إىل املؤسسة ا                    وقد أسندت مهمة      .                        األمم املتحدة اإلمنائي         برنامج و

                              وحقق تنسيق مؤشرات اجلنسانية      .                                                                                                 يف املراكز التجارية يف مترو مانيال ومن املعتزم تصدير أربعة من املنتجات إىل الواليات املتحدة              
      ً                        مديراً من الدرجة املتوسطة       ٥١             ً     ً                     ين واملهين تقدماً أيضاً حيث إن تدريب                                                                      يف التنمية يف إطار برنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التق         

      ً                                                                                ً                                         مديراً على مستوى املقاطعات، الذي يهدف إىل زيادة مناصري املؤشرات املذكورة داخل الوكالة وفضالً عـن قطـاع الربنـامج                       ١٣ و
   .                    األمم املتحدة اإلمنائي      برنامج           التقنية و              وتنمية املهارات              التعليم التقين                             املشروع املشترك بني هيئة تطوير                             املذكور، قد لقي الدعم يف إطار 
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                                 وإقامة شبكات السالمة االجتماعية                            وبرنامج طارئ للتشغيل      )  د (                                                            فيما بني العمال وبرامج احلماية لفائدة األطفال العاملني؛         

                                                                                                                         والتكيف االقتصادي المتصاص اآلثار السلبية الناجتة عن العوملة ورفع القيود التنظيمية ووضع برامج اقتـصادية جديـدة                 
   .                                                   أخرى هتدف إىل استقرار االقتصاد على املدى املتوسط والطويل

               التعليم التقين

  .                                                                         لني التقين واملهين عدة حتديات حتتاج إىل إنعام النظر فيها واالهتمام هبا                                                   تواجه برنامج التعليم والتدريب يف اجملا       -   ١٦٧
   :                                                     ومن بني القضايا اليت يتعني على هذا القطاع دراستها ما يلي

                                      أظهر تقرير جلنة الكونغرس املعنية      -                                                                         التحيز االجتماعي ضد برنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين           -   ١٦٨
                                                      إذ تأمل العائالت الفلبينيـة أن ينـهي أبنـاؤهم            .                                                    أن هذا الربنامج حمط وصمة وحتيز من قبل اجملتمع           ٩١  ١٩               بالتعليم عام   

   .                                                                                     دراستهم يف املعاهد وهي تعترب أن التعليم املهين خمصص ملن ليس لـه ميل كبري إىل الدراسات األكادميية

                               ينظر الفلبينيون إىل برنـامج       -                   التعليم العايل                                                                  عدم وجود رابط مباشر بني التعليم والتدريب التقين واملهين وبني           -   ١٦٩
                                                      حيث يظل املسار الوظيفي يراوح مكانه ويظـل نقـص            "             هناية الطريق  "                                                  التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين بوصفه        

ـ              .                                               املؤهالت التعليمية املطلوبة يعوق التطور املهين            دورات                                                                 وجملاهبة هذه النظرة، مت إحداث نظام تفاعلي متـدرج بـني ال
   .                                                                                      الدراسية للربنامج وشهادات املعهد، لتلبية خمتلف احتياجات الطالب والنهوض حبرية التنقل األكادميي

                                                                          هناك حاجة إىل توجيه خرجيي املدارس الثانوية إىل الدروس اجلامعية الـيت              -                            ضرورة قياس مؤهالت الشباب     -   ١٧٠
                                                           ة شاملة عن إمكانيات وقدرات الطالب، أن تكون مفيدة يف                                  ومن شأن دراسة تقدم حمل      .                                   يتعني عليهم متابعتها بعد التخرج    

   .                                                                                                         التوجيه الوظيفي واإلرشاد ملساعدة اآلباء والطالب على اختاذ القرار بشأن الدراسة اليت سيتبعوهنا بعد املدرسة الثانوية

               ة الذين يعانون                                         يوجد عدد كبري من خرجيي الربامج التدريبي      -                                               عدم املالءمة بني العرض والطلب يف سوق العمل         -   ١٧١
                         ً                           ومن دواعي السخرية أن عدداً من الوظائف الشاغرة          .                                                                    من البطالة أو البطالة اجلزئية ألهنم ال يستوفون شروط سوق العمل          

                                                                       ً                                                        ال ميكن ملؤها ألن القوة العاملة املتاحة يف السوق ال تصلح للوظيفة املطلوبة وفقاً ملا أكدته دراسة أجرهتا هيئـة تطـوير                      
                وأظهرت النتائج    .     ٢٠٠٢                            دراسة لتعقب خرجيي عام                                                 التقنية لتتبع اخلرجيني اليت جاءت بعنوان                  مية املهارات                    التعليم التقين وتن  

       ٥٨,٢٨                                                                         ً     ً                          أن معدل عمالة خرجيي برنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين واملهين يعد منخفضاً نوعاً ما حيث بلغ نـسبة         
                 التعليم الـتقين                                                           يف املائة بالنسبة إىل املدارس التابعة هليئة تطوير               ٦٧,٧٣    بة                                                     يف املائة بالنسبة إىل خرجيي املراكز التدريبية ونس       

                                            وباملثل، فإن حاملي الـشهادات الـذين مت          .                                         يف املائة بالنسبة إىل املؤسسات اخلاصة          ٥٧,٦                   التقنية ونسبة                   وتنمية املهارات 
         وأشـارت    .                            وظائف مل يتـدربوا عليهـا                                                                           توظيفهم غري قادرين على استخدام املهارات اليت تعلموها حيث إهنم يعينون يف       

                                       يف املائة بالنـسبة إىل خرجيـي املراكـز         ٧٧,٤٦           يف املائة و     ٨٠,٠٤                                                       التقارير إىل أن معدل االستفادة من املهارات قد بلغ         
       علـيم                                                                                                                              التدريبية واملدارس التابعة هليئة تطوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية، واملؤسسات اخلاصة التابعة لربنـامج الت               

   .                                  ً والتدريب يف اجملالني التقين واملهين تباعاً

                                 ً                                                                              ضرورة القيام باستثمارات أكثر قدرةً على تلبية االحتياجات يف إطار برنامج التعليم والتدريب يف اجملالني التقين               -   ١٧٢
                 من تدريب مباشر                                                                                                  ظلت االستثمارات يف تنمية املهارات املتوسطة املستوى تركز على ما تقدمه احلكومة الوطنية               -       واملهين

      ومـن    .                                                                                                                   مما أخر عملية االنتقال إىل وحدات احلكومة احمللية والقطاع اخلاص اليت كان من املعتزم القيام هبا منذ زمن طويل                  
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                                                                                                                         أجل االستفادة من االستثمارات العامة إىل احلد األقصى، هناك حاجة إىل إعادة تنظيم برامج التعليم والتدريب يف اجملالني                  
   .                                                             حىت تقصر تركيزها على الربامج ذات معدالت االستيعاب العالية يف السوق            التقين واملهين 

   :                              ومن بني أهم املشاكل، نذكر ما يلي  .                                                                  ويواجه البلد عدة مشاكل من شأهنا إعاقة التعليم التقين وتنمية املهارات  -   ١٧٣

              قوة العاملة؛                                       ً                                يعد معدل استمرار الطالب يف الدراسة منخفضاً مما يؤثر على املؤهالت التعليمية لل   •

                                                            وتوجد زيادة يف نسبة تشريد العمال تعزى إىل عوامل عاملية وحملية؛   •

                                                                                                          وتوجد أغلبية املؤسسات التقنية واملهنية يف املناطق احلضرية مما حيد من نفاذ أغلبية العمالء القاطنني يف                   •
                                املناطق الريفية إىل تلك املؤسسات؛

                                                               ني واملقررات الدراسية اليت عفا عليها الزمن وبالتمويل غـري                                                  وال تزال املشاكل املتعلقة بقدرات املدرب        •
  .                 ً                                                   املناسب، تؤثر سلباً على جودة برامج التعليم التقين وتنمية املهارات املقدمة

                                                                                  ً                                        وبالنظر إىل ما سبق، فإن هيئة تطوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية تتابع منهجاً ذا ثالثة أبعاد ملعاجلـة                     -   ١٧٤
   :              لواردة أعاله أي         القضايا ا

                                                                                ويتناول املهارات املطلوبة يف جمال األنشطة املوجهة حنو قطاع التصدير والصناعات             -               التنافس العاملي    •
                                                                   التحويلية والصناعات اجلاري تكييفها وصناعات الدعم والعمالة يف اخلارج؛

                         ن خالل تنـاول مـسألة                                                                    ويتناول احلاجة إىل تعميم التنمية الوطنية على األرياف م         -                  التنمية الريفية      •
                                                                                                     الشروط املطلوبة يف األنشطة االقتصادية يف املناطق الريفية وال سيما عند السعي حنو إنـشاء قطـاع                 

                                                         زراعي قائم على التكنولوجيا وحنو تطوير قطاع الصيد البحري؛

                                                                      ويركز على إعداد عمال شبه مهنيني وعمال آخرين متخصـصني يف جمـال               -                   االندماج االجتماعي      •
                  وتوفري عدد أكـرب      .                                                                               ة االجتماعية لتيسري تقدمي اخلدمات املتصلة بالتنمية االجتماعية والنفاذ إليها               التنمي

                                                                                                        من البدائل االقتصادية واالجتماعية لفائدة الفقراء والفئات الضعيفة األخرى من الفلبينـيني وتنميـة              
  .                                     املهارات االجتماعية والشخصية غري امللموسة

           التمييز- ٣           السؤال رقم 

                      التمييز يف مكان العمل    - ) أ ( ٣  

                                                                                                                كقاعدة عامة، ال توجد حاالت متييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل يف القانون أو املمارسات اإلداريـة أو يف                      -   ١٧٥
                                                                                                                      العالقات العملية، بني األشخاص أو جمموعة األشخاص على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو االنتمـاء الـسياسي أو                    

   .   اعي                    اجلنسية أو األصل االجتم
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     وعلى   .                                                                                          من مدونة العمل واليت تنظم دخول الرعايا األجانب إىل سوق العمل، االستثناء الوحيد               ٤٠             وتعد املادة     -   ١٧٦

                                                                                        تشترط على األجانب غري املقيمني الذين يرغبون يف دخول الفلبني ألغـراض العمـل أن                  ٤٠                         وجه اخلصوص، فإن املادة     
        أي أنه    "                   اختبار سوق العمل   "                          وخيضع إصدار التصريح إىل       .         والعمالة                                                  حيصلوا على تصريح عمل لألجانب من وزارة العمل         

                                                                                                                           ال مينح إال بعد التوصل إىل عدم توافر شخص فلبيين مؤهل وقادر يرغب يف أداء اخلدمة املطلوبة من األجنيب يف الفترة اليت                      
   .                            تظهر فيها احلاجة إىل تلك اخلدمة

                                                               ؤسسات املتعددة األطراف املختلفة، مثل منظمة التجارة العاملية                                                       وحىت تتمكن احلكومة من الوفاء بالتزاماهتا للم        -   ١٧٧
                                                                                                                    ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنتدى التعاون االقتصادي يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، فهي بصدد استكشاف إمكانية                 

                   لصناعات البحريـة                                                                        يف الصناعات واملهن اليت حتتاج إىل خربة أجنيب وال سيما يف قطاع ا               ٤٠                           إدخال تعديالت على املادة     
   .                                ً                     والنقل اجلوي واالتصاالت واملصارف فضالً عن قطاع األعمال واملهن

  ، )    ٢٠٠٠      يونيه    /      حزيران   ١     يف(G.R. No.128845                                         حتالف املدارس الدولية للمربني ضد كيسومبينغ        ويف قضية   -   ١٧٨
              وقالت احملكمـة    .                احملليني عمل متييزي                                                                               أعلنت احملكمة العليا يف الفلبني أن منح املتعاقدين األجانب رواتب أعلى من رواتب        

                    تؤسس من دون شـك      "                                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           ٧                            يف معرض قرارها إن املادة      
                              ً                                                                                                للحقيقة البديهية اليت كانت دوماً حمل احترام من قبل هذه الوالية القضائية واملتمثلة يف األجر املتـساوي لقـاء العمـل                     

                                                                                       حيث يتعني أن حيصل األشخاص الذين يعملون مبؤهالت ومهارات وجمهودات ومسؤوليات متساوية يف اجلوهر      .     ساوي   املت
ـ  ـ                                                    وتنطبق هذه القاعدة على هذه املدرسة املذكورة بص         .                                      ويف ظروف متساوية، على رواتب مماثلة      ـ  ـ          رف الن   ن ـ        ظر ع

    ".               طبيعتها الدولية

             اجملال املهين                                   عدم التمييز بشأن التوجيه والتدريب يف    - ) ب ( ٣  

                                                                                                         تطبق قوانني الفلبني وسياساهتا بشأن التوجيه التقين واملهين والتدريب والتوظيف واملهن على كل األشـخاص                 -   ١٧٩
   .                                                             بصرف النظر عن عرقهم أو أصلهم اإلثين أو لوهنم أو جنسهم أو ديانتهم

                               تفضيل تشغيل املواطنني الفلبينيني    - ) ج ( ٣  

                    ً       ً                                                      فلبيين على أجنيب تصرفاً متييزياً يف نظر القانون واملمارسة، وذلك بفضل السياسة                                         ال يعد تفضيل تشغيل مواطن        -   ١٨٠
   .                                            الوطنية اليت ينتهجها  الدستور وواقع سوق العمل

                                                                       نسبة السكان العاملني الذين يشغلون أكثر من وظيفة واحدة على أساس متفرغ-   ٤           السؤال رقم 

                                                       ني الذين يشغلون أكثر من عمل متفرغ لـضمان مـستوى                                                          ال توجد معلومات متاحة عن نسبة السكان العامل         -   ١٨١
            يف املائة       ٢٢,٣                                                                             بيد أنه ميكن أن نستنتج ذلك من عدد حاالت العمالة الناقصة واليت بلغت                .                         معيشي مناسب هلم وألسرهم   

   .    ١٩٩٩     حبلول 

   ويف   .   وعـ         ة يف األسبـ      ساع  ٤٠                                                   يف املائة من النساء كامل الوقت أو تعمل أقل من        ٥٠                        وتعمل نسبة تزيد على       -   ١٨٢
     يف    ٦٠       إىل       ١٩٩٩                                          يف املائة واخنفض هذا املعدل يف عـام            ٦٢                                                  بلغت نسبة النساء الاليت يعملن لكامل الوقت             ١٩٨٩     عام  
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     يف      ٣٨,١       إىل       ١٩٨٩                     يف املائة يف عام          ٣٦,٤                                                                          وقد تزايدت نسبة النساء الاليت يعانني من البطالة اجلزئية الظاهرة من              .      املائة
   .    ١٩٩٩            املائة يف عام 

                                                           التغيريات يف التشريعات والسياسات اليت تؤثر على احلق يف العمل- ٥  م          السؤال رق

  :                                                                                                   إن القوانني الثالثة اهلامة اليت اعتمدت أثناء الفترة املشمولة بالتقرير واليت أثرت على احلق يف العمل هي كاآليت  -   ١٨٣
      وقـد    .                                        املزدوجة، وقانون العمال املهـاجرين                                                                                       قانون هيئة تطوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية، وقانون التكنولوجيا         

                                                                                                                            أيدت احملكمة العليا على الدوام ممارسة تنظيم احلكومة لعملية التدفق اخلارجي للعمال الفلبينيني العاملني يف اخلارج بوصفه                 
         ضه وزير                                                            ، أبقت احملكمة العليا يف إحدى احلاالت على قرار حظر فر              ١٩٨٩         ويف عام     .                                  ممارسة سليمة لسلطات األمني العام    

  ،     ١٩٩٤           ويف عـام      .                                                                                                   العمل على نشر مساعدي اخلدمة املرتلية يف اخلارج وذلك لضمان رفاه هذه الفئة اخلاصة من العمال               
                      ً                                                                    ً                               أيدت احملكمة العليا أيضاً سلطة وزير العمل يف تقرير احلد األدىن للسن واملهارات املطلوبة بوصفها شروطاً مسبقة لنـشر                   

   .              فرق األداء الفين

   :                              ا يلي تغيريات قانونية هامة أخرى        ويرد فيم  -   ١٨٤

           النقايب؛ م                                           ، الـذي ينظم حق موظفي القطاع العام يف التنظي    ١٩٨٧            جمموعة عام    ١٨٠              األمر التنفيذي    •

   ؛    ١٩٨٩                                            أي القانون اجلديد املتعلق بعالقات العمل لعام RA 6715                القانون اجلمهوري    •

   ؛    ١٩٨٩                            أي قانون ترشيد األجور لعام RA 6727                القانون اجلمهوري    •

                                     الذي عزز احلظر على التمييز ضد املرأة؛    ١٩٨٩       لعام RA 6725                القانون اجلمهوري    •

   ؛    ١٩٩٠                               أي قانون حوافز اإلنتاجية لعام RA 6971                القانون اجلمهوري    •

   ؛    ١٩٩٢                              أي قانون التقاعد اجلديد لعام RA 7641                القانون اجلمهوري    •

                       جور العاملني يف املنازل؛                      الذي يفرض احلد األدىن ألRA 7655                القانون اجلمهوري    •

                                                   الذي يسمح بتطبيق خطة قابلية التحويل احملدودة يف نظم     ١٩٩٤       لعام RA 7699                 والقانون اجلمهوري    •
                  الضمان االجتماعي؛

   ؛    ١٩٩٥                                    أي قانون مناهضة التحرش اجلنسي لعام RA 7877                القانون اجلمهوري    •

   ؛    ١٩٩٥         صحي لعام                             أي القانون الوطين للتأمني الRA 7875                القانون اجلمهوري    •

                                                        الذي ينص على مبادئ توجيهية متكاملة بـشأن النفـاذ إىل       ١٩٩٥        جمموعة   ٢٦                  األمر الوزاري رقم     •
                                         أموال املنظمات العمالية وبرنامج التنمية؛

   ؛    ١٩٩٦                            أي قانون إجازة األبوة لعام RA 8187                القانون اجلمهوري    •
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   ؛    ١٩٩٧                            أمينات للخدمة يف احلكومة لعام                             أي القانون اجلديد لنظام التRA 8291                القانون اجلمهوري    •

   ؛    ١٩٩٧                                      أي قانون الضمان االجتماعي اجلديد لعام RA 8282                القانون اجلمهوري    •

   ؛    ٢٠٠٠                                    أي قانون رفاه اآلباء الوحيدين لعام RA 8972                القانون اجلمهوري    •

     طفال                                                       أي القانون الذي ينص على القضاء على أسوأ أشكال عمل األRA 9231           ون اجلمهوري ـ      القان   •
                                                          والذي يوفر محاية أكرب لألطفال العاملني والذي يعدل هلذا الغرض؛

                                       احلماية اخلاصة لألطفال من إساءة املعاملـة   "                     ، املعدل واملعروف باسم RA 7610                القانون اجلمهوري    •
   ؛ "                 واالستغالل والتمييز

   ؛    ٢٠٠٢       لعام                                                    أي قانون بارانغاي للمشاريع التجارية البالغة الصغرRA 9178                القانون اجلمهوري    •

    ".    ٢٠٠٣                                   قانون املواطنني كبار السن املوسع لعام  "     أي RA 9257                القانون اجلمهوري    •

                        ومن بني أهم إصـدارات       .                                                                                  وأصدرت السلطة التنفيذية كذلك قواعد ومبادئ توجيهية لتنفيذ القوانني السابقة           -   ١٨٥
   :                                                  وزارة العمل والعمالة يف جمال العالقات الصناعية ما يلي

                               ربنامج املوسع ملعادلة شـهادات     ـ        رار ال ـ      ه إق ـ                 الذي مت مبوجب       ١٩٩٤          جمموعة      ٣٣٠     يذي             األمر التنف    •
                التعليم العايل؛

                                                                املتعلق بتدريب الفئة الضعيفة من العمال واختبارهم ومدهم             ١٩٩٥          جمموعة     ١٨                    األمر الوزاري رقم       •
                     بالشهادات وتسجيلهم؛

                              املتعلق بترشـيد الظـروف          ١٩٩٥          جمموعة   ١٨                        واألمر الوزاري رقم       ٩٥-  ٢١                     واألمر الوزاري رقم       •
                                      والشروط واإلجراءات لنشر الفرق الفنية؛

                                                    الذي يدخل تعديالت على تسجيل نقابات العمال وأشـكل       ١٩٩٧          جمموعة     ٠٩                    األمر الوزاري رقم       •
                           أخرى من املنظمات العمالية؛

              من الباطن؛                                            املتعلق بالقواعد اجلديدة اليت تطبق على العقود    ٢٠٠٢        جمموعة   ١٨                 األمر الوزاري رقم    •

                                                         املتعلق بالقواعد اجلديدة اليت تطبق على العقود من الباطن؛    ١٩٩٧        جمموعة   ١٠                 األمر الوزاري رقم    •

                                       اللذين يشترطان تدريب خدم املنـازل         ١٩٩٧          جمموعة     ١٩                            واملذكرة التعميمية رقم       ١٩              الوزاري رقم         األمر     •
                             م ومنحهم الشهادات وتسجيلهم؛                                                       املعدين للعمل يف اململكة العربية السعودية والكويت واختباره

                                                     بشأن املبادئ التوجيهية اليت تنظم توظيف حراس األمن ومن     ٢٠٠١        جمموعة   ١٤                    واألمر الوزاري رقم      •
                                               شاهبهم من املوظفني وظروف عملهم يف قطاع األمن اخلاص؛
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   ذي      ال     ٩٣٢١                                                              بشأن القواعد واللوائح اليت تنفذ القانون اجلمهوري رقم            ٠٤-  ٦٥                    األمر الوزاري رقم       •
  .       ، املعدلRA 7610                     يعدل القانون اجلمهوري 

                                                                                                                  ويقع على كاهل إدارة القرارات القضائية اليت تفسر هذه القوانني واللوائح إقرار السياسة الدستورية حلمايـة                  -   ١٨٦
   .                                                                                        العمال وأولوية سلطة األمن العام يف احلاالت اليت يتعرض فيها العمال إىل ظروف عمل تؤدي إىل استغالهلم

                                                 املساعدة الدولية على اإلعمال التام للحق يف العمل- ٦  م          السؤال رق

                                                                                                           مول البنك الدويل مشروع التدريب املهين الثاين الذي يهدف إىل دعم جهود احلكومة لتوفري بيئة تـؤدي إىل                    -   ١٨٧
   .                         توليد االستثمار وفرص العمل

  ٧املادة 

     ً     رفاً فيها                                                 اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت أصبحت الفلبني ط- ١           السؤال رقم 

   :                        ً                    إن الفلبني ليست دولة طرفاً يف االتفاقيات التالية  -   ١٨٨

   ؛    ١٩٧٠       ، لعام  )                          حتديد املستويات الدنيا لألجور   (   ١٣١                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

   ؛    ١٩٢١       ، لعام   ])       الصناعة [                الراحة األسبوعية    (  ١٤                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

   ؛    ١٩٥٧       ، لعام   ])               التجارة واملكاتب [                الراحة األسبوعية    (   ١٠٦   قم                              اتفاقية منظمة العمل الدولية ر   •

   ؛    ١٩٧٠       ، لعام   ])      مراجعة [                   اإلجازة مدفوعة األجر    (   ١٣٢                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

   ؛    ١٩٤٧       ، لعام  )           تفتيش العمل   (  ٨١                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

   ؛    ١٩٦٩       ، لعام   ])     زراعة  ال [            تفتيش العمل    (   ١٢٩                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

  ؛    ١٩٨١       ، لعام  )                     السالمة والصحة املهنيتني   (   ١٥٥                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

                        آلية لتحديد املستوى األدىن   )  أ   : (                     ً                                                   بيد أنه وكما سريد مفصالً يف النقاش الالحق، تنص مدونة العمل على ما يلي          -   ١٨٩
               عطالت مدفوعـة     )  ج (                                           إثر القيام بستة أيام عمل متتابعة؛                                                     يوم راحة ألربع وعشرين ساعة على األقل على         )  ب (        لألجور؛  
              نظام تفتـيش     )  ه (                                                                                         معايري السالمة والصحة املهنيتني مع مراعاة الفوارق بني املهن اخلطرة واملهن غري اخلطرة؛                )  د (       األجر؛  

   .                  لضمان إنفاذ املعايري

   :                               والفلبني طرف يف االتفاقيات التالية  -   ١٩٠

   ؛    ١٩٥١       ، لعام  )               املساواة يف األجور   (   ١٠٠      رقم                            اتفاقية منظمة العمل الدولية   •
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   ؛    ١٩٥١       ، لعام   ])       الزراعة [                           حتديد املستويات الدنيا لألجور    (  ٩٩                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

  .    ١٩٩٥       ، لعام  )                      السالمة والصحة يف املناجم   (   ١٠٦                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

          بـشأن       ١٩٩٨                                                  الذي تقدمت به منظمة العمل الدولية يف عـام                                                       وقد قدمت الفلبني ردها على الطلب املباشر          -   ١٩١
                 ومـد التقريـر      .     ٢٠٠٢       أغسطس   /                                      بالنسبة إىل الفترة اليت تنقضي يف آب        )        الزراعة (                                      طرائق حتديد املستويات الدنيا لألجور      

      تخدمني                                                                         املعدالت االمسية لألجور الدنيا لكل قطاع وإقليم، وجدول عن األشخاص املس           "                                 منظمة العمل الدولية جبدول عن      
                                                        كتاب احلقائق بشأن العمالة والتوظيف الذي نشرته وزارة         " (                                                        حبسب أهم اجملموعات الصناعية وفئة العمال وساعات العمل       

    ).    ٢٠٠٢      يونيه  /      حزيران (               العمل والعمالة 

                                                                                                             وباإلضافة إىل ذلك، احتوى التقرير املفصل املقدم إىل منظمة العمل الدولية حتديثات بشأن التنفيـذ احلـديث                  -   ١٩٢
             ، أي قـانون  RA 8188                                                         ، أي قانون ترشيد األجور، الذي جرى تعديله بالقانون اجلمهوري RA 6727              قانون اجلمهوري   لل

   .                                                                                      التعويض املضاعف واألحكام األخرى الواردة يف مدونة العمل للفلبني املتعلقة باملعدالت الدنيا لألجور

                                    ها املفصل إىل منظمة العمـل الدوليـة                     املاضي كذلك تقرير    ٢٠٠١      أغسطس  /                         وأحالت حكومة الفلبني يف آب   -   ١٩٣
                                    ً                                وقدم التقرير إىل املنظمة املذكورة مزيداً من املعلومات احلديثة عن            .                               املتعلقة باملساواة يف األجور       ١٠٠                     بشأن االتفاقية رقم    

   .                                           والقوانني واللوائح األخرى املرتبطة باالتفاقيةRA 6725                      تنفيذ القانون اجلمهوري 

                                         املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيـتني يف         ١٧٦                       على االتفاقية رقم         ١٩٩٨       فرباير   /    شباط    ٢٧                   وصادقت الفلبني يف      -   ١٩٤
  .     ٢٠٠٢         أغـسطس    /                                                                                             وقدمت حكومة الفلبني إىل اللجنة أول تقرير مفصل هلا بالنسبة إىل الفترة املنتهيـة يف آب                 .       املناجم

   .          ً               ومة امتثاالً ألحكام االتفاقية                                                                     وزودت اللجنة بقائمة من القوانني واللوائح والتدابري األخرى اليت وضعتها احلك

         األجور- ٢    رقم        السؤال 

َ                األساليب األساسية املستخَدمة لتحديد األجور    - ) أ ( ٢                          

   .                                                                                         تعتمد عملية حتديد األجور على طريقتني أساسيتني ومها حتديد املستويات الدنيا لألجور واملفاوضة اجلماعية  -   ١٩٥

                           من قبل اجملالس الثالثية         ١٩٨٩                                  جور على أساس إقليمي منذ عام                                                    وقد أجريت عملية حتديد املستويات الدنيا لأل        -   ١٩٦
            قانون ترشيد                  الذي يعرف باسم     ٦٧٢٧                         وينص القانون اجلمهوري رقم   .                                               اإلقليمية املستقلة املعنية بتحديد األجور واإلنتاجية

   .                                                         ، على إنشاء هذه اجملالس وإخضاعها إلشراف وزارة العمل والعمالة     األجور

  .                                                                                        املفاوضات اجلماعية بوصفها الطريقة املفضلة لوضع بنود وشروط التوظيف مبا فيها األجور                            وتعترف الدولة ب    -   ١٩٧
                                                                                                                  وختضع عملية التفاوض اجلماعي بصورة أساسية ألحكام الكتاب اخلامس من مدونة العمل، اليت عدهلا القانون اجلمهوري                

RA 6715 .   جيب أال تكون أدىن من األجور الدنيا املطبقة                                                   ولكن جيب املالحظة أن األجور اليت حتددها املفاوضة اجلماعية                                      
   .                                                         اليت حيددها اجمللس الثالثي اإلقليمي املعين بتحديد األجور واإلنتاجية
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ـ                ً       الذي يعرف أيضاً باسم RA 6758                                       وختضع أجور القطاع العام للقانون اجلمهوري   -   ١٩٨    ات ـ                َ    قانون توحيد املَرتب
                                                                ف الرتب بالنسبة جلميع املراكز الوظيفية يف كافة اإلدارات مبا                                                       والذي ينص على تعويض موحد ونظام لتصني           ١٩٨٩      لعام  

                       وحتدد جداول املرتبـات      .                                 ً                                                            فيها وحدات احلكومة احمللية، اعتماداً على مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي يف اجلوهر             
   .            مبوجب القانون

                                              على املعايري والشروط املتعلقة مبكان العمل                                               ً       ً                    وتعترب املفاوضة اجلماعية يف القطاع العام شكالً معترفاً به للتفاوض           -   ١٩٩
                                                                          ومن مث فإنه ميكن التفاوض بشأن املستحقات املرتبطة بالرفاه االجتمـاعي،             .                                               باستثناء ما حددها القانون، مبا فيها األجور      

            الطبيـة                                                                                                                 مثل الفحوصات الطبية السنوية وتكليف املرأة احلامل بالعمل، ومرافق ذوي القدرة املختلفة، ومرافق اإلسعافات             
   .                                            األولية والرعاية النهارية لفائدة أطفال املوظفني

                            حتديد املستويات الدنيا لألجور    - ) ب ( ٢  

  ،  )    ١٩٨١-    ١٩٧٢ (                              وخالل فترة قانون الطـوارئ        .                                                       يعترب حتديد األجر يف األصل من وظائف اهليئة التشريعية          -   ٢٠٠
                                                 ئاسية أو األوامر اخلاصة بـاألجور الـيت يـصدرها                                                                            كانت عملية حتديد املستويات الدنيا لألجور تتم بواسطة املراسيم الر         

                                              ، أصبحت اجملالس الثالثية اإلقليميـة املعنية بتحديد RA 6727                                        وكما ذكر أعاله، فمع صدور القانون اجلمهوري   .       الرئيس
   . ر                                                                                              األجور واإلنتاجية اليت تتألف من ممثلني عن قطاع العمال وقطاع األعمال والقطـاع احلكومي، هي اليت حتدد األجو

                                                                                                      وأما خدم املنازل واألشخاص امللحقني باخلدمة الشخصية لدى آخرين، مبن فيهم سائقو سيارات العـائالت،                 -   ٢٠١
                                                        ويعفي القانون كذلك حمال البيع بالتجزئة وحمال اخلدمات اليت ال   . RA 6727                                    فإهنم معفون من أحكام القانون اجلمهوري 

   .           انون املذكور                                              تستخدم بانتظام أكثر من عشرة عمال، من أحكام الق

        ً      ً    ومعياراً واحداً يف RA 7627       ً                                                        معياراً لتحديد املستويات الدنيا لألجور بناء على القانون اجلمهوري   ١١      ويوجد   -   ٢٠٢
       وميكـن    .                                                                                                                 إطار النظام الداخلي املتعلق بتحديد املستويات الدنيا لألجور، كما حددهتا اللجنة الوطنية لألجور واإلنتاجيـة              

                            طلب أجر يغطي تكاليف املعيشة؛   )  أ   (-                         احتياجات العمال وعائالهتم  )  ١   (-               بعة جمموعات وهي                           تقسيم هذه املعايري إىل أر    
                                              وتكاليف املعيشة والتغيريات اليت تطرأ عليها؛        )  ج (                                           ظر إىل األرقام القياسية ألسعار املستهلك؛       ـ                    وتسوية األجور بالن    )  ب (
                             القطاع الصناعي على الدفع    /                  وقدرة صاحب العمل     ) ٢ (                      وحتسني مستوى املعيشة؛      )  ه (                             واحتياجات العمال وعائالهتم؛      )  د (
  -                  واألجور املقارنـة   )  ٣ (           واإلنتاجية؛   )  ب (                                                                   عائد منصف من رأس املال املستثمر وقدرة صاحب العمل على الدفع؛            )  أ (  -
                                                  ضرورة حث القطاعات الصناعية على االسـتثمار يف          )  أ   (-                           متطلبات التنمية الوطنية    )  ٤ (                          مستويات األجور السائدة؛      )  أ (
                                        التوزيع العادل للدخل والثروات يف ظل        )  ج (                                                               ما يترتب من آثار على توليد فرص العمل والدخل العائلي؛             )  ب (       رياف؛    األ

   .                                    متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

                                                              أمهية املستويات الدنيا لألجور والتدابري املتخذة لضمان عدم اهنيارها  -̀  ١̀  ) ب ( ٢  

                           ويعمل نظام التفتيش الذي      .                                                    سلطة القانون بالنسبة إىل كل الشركات املشمولة                                      إن املستويات الدنيا لألجور هلا      -   ٢٠٣
                                                     وقد جتري عملية تفتيش على أثر تلقي شكوى من جهة معنيـة    .                                                          أنشأته وزارة العمل والعمالة على مراقبة إنفاذها وضمانه    

                       بإمكانية النفـاذ إىل     "            يد احلكومة                                                           ولضمان فعالية نظام التفتيش، يلتزم صاحب العمل بتزو         .                               أو خالل عملية تفتيش روتينية    
                                                         ً                                                                    مقار عمله يف أي وقت من النهار أو الليل، مىت كان العمل جارياً فيه واحلق يف القيام بنسخ الوثـائق واسـتجواب أي                       
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  "                                                                                                                      موظف أو التحقيق يف أي واقعة أو ظرف أو مسألة قد تكون ضرورية لتحديد حاالت انتهاك أي أمر يتعلق بـاألجور                    

    ).             مدونة العمل    من ) أ (   ١٢٨      املادة  (

                                                                                                                  وإذا تبني حدوث انتهاك ألمر يتعلق باألجور، فلوزارة العمل والعمالة سلطة إصدار أوامر باالمتثال أو أوامـر                   -   ٢٠٤
   .                                                                                   ويفـرض علـى كـل شركة تدان بانتهاك أمر يتعلق باألجور دفع تعويض يساوي مبلغ األجر الناقص  .          جرب األضرار

            لذلك فـأي     .                                                          ي اليت حتدد األجور والعالوات اخلاصة مبوظفي القطاع العام                                         وكما ذكر أعاله، فإن القوانني ه       -   ٢٠٥
    ، مت     ١٩٨٩                                                    ومنذ أن أصبح نظام التعويضات املوحد ساري املفعول يف عام   .                                          زيادة يف املرتبات ينبغي أن تطبق بشكل شامل  

  .     ٢٠٠٠           ويف عـام      )                              وتتضمن زيادة ألربعة شـرائح       (    ١٩٩٧    و     ١٩٩٦    و     ١٩٩٥    و     ١٩٩٤                                    رفع أجور موظفي احلكومة يف أعوام       
                               كلفة العيش وعالوات التمثيـل      (                                                ً                                         وباملثل، تتضمن التشريعات املتعلقة بامليزانية أحكاماً تنص على زيادات دورية للعالوات            

     ).                                                       والنقل يف مستويات املناصب ابتداء من رؤساء األقسام فما فوق

                                      ية غري املـصنفة يف إطـار املنـاطق                                                                            وقد ختتلف معدالت الرواتب احلالية بالنسبة إىل وحدات احلكومات احملل           -   ٢٠٦
                                     وحتدد معدالت األجر لوحدات احلكومات احمللية   .                                                               احلضرية عن املعيار املرجعي الوطين بالرجوع إىل تصنيفها وقدرهتا املالية

            يف املائة     ٧٥    بني   (                                                                   إىل حد الدرجة الثانية على شكل نسبة مئوية من جدول الرواتب              )     األدىن (                            املصنفة يف الدرجة السادسة     
    ).                                                                                       يف املائة من املعدالت املطبقة على وكاالت احلكومة الوطنية ووحدات احلكومات احمللية من الدرجة األوىل  ٩٥ و

                                        احتياجات العمال إزاء العوامل االقتصادية  -̀  ٢̀  ) ب ( ٢  

  :                                                                                           من مدونة العمل على عشرة معايري مرجعية أو عشر مؤشرات لتحديد األجور وهي كالتايل                 ١٢٤            تنص املادة     -   ٢٠٧
                        تكاليف املعيشة والتغيريات   )  ب (                                                                            طلبات تكاليف املعيشة وتسوية األجور بالنظر إىل األرقام القياسية ألسعار املستهلك؛     )  أ (

                                                  ضرورة حث القطاعات الصناعية على االسـتثمار يف          )  د (                           احتياجات العمال وأسرهم؛      )  ج (                                 أو الزيادات اليت تطرأ عليها؛      
                                      عائد منصف من رأس املال املستثمر وقـدرة    )  ز (                     تويات األجور السائدة؛   مس  )  و (                    حتسني مستويات املعيشة    )  ه (         األرياف؛  

                       التوزيع العادل للـدخل    )  ط (                                                     ما يترتب من آثار على توليد فرص العمل والدخل العائلي؛   )  ح (                         صاحب العمل على الدفع؛    
    .                                      والثروات يف ظل متطلبات التنمية الوطنية

                                                              ىن من مستوى املعيشة للعمال ومعاليهم وبني أهداف إجياد فرص                                                        وتوازن اجلهات املعنية بني غاية إتاحة حد أد         -   ٢٠٨
                                                        ويدرس كذلك تآكل القوة الشرائية عند تقدير التسوية          .                                                                العمل وتشجيع االستثمارات والنهوض بالقدرة التنافسية العاملية      

                      تضخم الناتج يف إطار                                                                                   ومن جهة أخرى، يقدر وقع هذه التسوية على التضخم لتحديد ما إذا بقي ال               .                      املمكنة لألجور الدنيا  
   .                                                                      وتستخدم النماذج االقتصادية لتحديد أو تقدير الوقع املمكن ألي زيادة يف األجور  .              املستوى املنشود

          ولكـن يف     .            ا الواقعية ـ                      ً                                              متت تسوية األجور سنوياً وذلك عامة للمحافظة على األجور الدني              ١٩٨٩           ومنذ عام     -   ٢٠٩
  .                    النشاط االقتـصادي      تباطؤ                                       ا للحد من آثار فقدان الوظائف الناتج عن                           ، مل تتم تسوية األجور الدني     ٢٠٠٣-    ٢٠٠١        الفترة  

                                      أي يف غضون أقل من سـنة علـى              ٢٠٠٥                                                                              وكذلك فاألوامر اجلديدة املتعلقة باألجور الدنيا مل يتم إصدارها إال يف عام             
   .                    لى حنو مفاجئ وغري عادي                                                      ً                             التطبيق الفعلي لألوامر السابقة املتعلقة باألجور وذلك نظراً الرتفاع أسعار السلع األساسية ع
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                                            آلية حتديد األجور الدنيا ومراقبتها وتسويتها   -̀  ٣̀  ) ب ( ٢  

                                                                                                                   إن اللجنة الوطنية املعنية بتحديد األجور واإلنتاجية واجملالس الثالثية اإلقليمية املعنية بتحديد األجور واإلنتاجية                -   ٢١٠
                                          فاللجنة الوطنية تصوغ الـسياسات واملبـادئ     .         ام األجور                                                         مها الطرفان األوالن يف اهليكل اإلداري املسؤوالن عن تنفيذ نظ      

                  وهي تفحص األوامر     .                                                                                             التوجيهية بشأن األجور والدخل وحتسني اإلنتاجية على مستوى الشركة والقطاع الصناعي والبلد           
                    يئة متـد الـرئيس                  ً      وهي تعمل أيضاً كه     .                                                      ً      ً        ً                املتعلقة باألجور اليت تصدرها اجملالس اإلقليمية ومتارس إشرافاً تقنياً وإدارياً عليها          
   .                                                                      والكونغرس باملشورة والنصح بشأن املسائل اليت تتعلق باألجور والدخل واإلنتاجية

                                         وتقوم املكاتب اإلقليمية لوزارة العمـل        .                                                                     وأما الطرف الثالث يف آلية حتديد األجور فيتمثل يف الرصد واإلنفاذ            -   ٢١١
                                               فمىت ما يقدم شخص ما دعوى على أساس نقـص            .      األجور                                                                والعمالة، وال سيما نظام التفتيش، بالدور الطليعي يف إنفاذ          

                                                                                                                األجر وانقطعت العالقة بني صاحب العمل واملوظف، فبإمكان املدعي إيداع شكوى على حنو مناسب لدى آلية حتكـيم                  
                                                  حكومية ملزمة وهي اللجنة الوطنية للعالقات العمالية

                         وضع األجرين املتوسط واألدىن  -̀  ٤̀  ) ب ( ٢  

              يف املائـة         ١٨٩,١                                                                             يت تتيحها منطقة العاصمة الوطنية أن مستوى األجر األدىن قد ارتفع بنسبة                               تظهر البيانات ال    -   ٢١٢
                                   ويف إطار العمليات احلديثة لتسوية       .     ١٩٩٧                        بيزو فلبيين يف عام            ١٨٥,٠٠       إىل       ١٩٨٧                        بيزو فلبيين يف عام           ٦٤,٠٠        أي من   

          تـشرين   ١                                    يزو فلبـيين يف اليـوم ابتـداء مـن         ب       ٢٥٠,٠٠                                ُّ                            األجور يف منطقة العاصمة الوطنية، ثُّبت األجر األدىن ليبلغ          
                   يف املائة خـالل          ١٨٧,٦                                          ع الرقم القياسي ألسعار االستهالك بنسبة       ـ               ة أخرى، ارتف  ـ      ن جه ـ   وم  .     ٢٠٠٠       نوفمرب   /     الثاين

   .    ١٩٩٧-    ١٩٨٧       الفترة 

ـ     ٦٠٣ (                بيزو فلبيين     ١     ١٠٣                                                                            وقد ارتفعت التعويضات الشهرية الدنيا اليت تدفع للعاملني يف احلكومة من              -   ٢١٣    زو        بي
               بيزو فلبيين    ٤     ٨٤٠ (                بيزو فلبيين     ٥     ٨٤٠       إىل       ١٩٨٧        يف عام     )                                  بيزو فلبيين عالوة غالء املعيشة        ٥٠٠  +                    فلبيين أجر أساسي    

  .     ٢٠٠٠    ام  ـ     يف ع   )                            بيزو فلبيين تعويض إضايف       ٥٠٠  +                                               بيزو فلبيين عالوة معونة اقتصادية شخصية           ٥٠٠  +             أجر أساسي   
   .                   إىل العاملني يف احلكومة  )     لبيين        بيزو ف ١     ٠٠٠ (                   ، منحت عالوة إضافية     ٢٠٠٦       ويف عام 

                                                     التدابري املتخذة لضمان االمتثال للمستويات الدنيا لألجور  -̀  ٥̀  ) ب ( ٢  

    قرب ـ    ا يـ     ور مـ        ً                                                                          اعتماداً على بيانات إدارة التفتيش، بلغت نسبة حاالت عدم االمتثال للمستوى األدىن لألج      -   ٢١٤
                                                لتعزيز الوعي العام مبعـدالت احلـد األدىن لألجـور               ً      وتبذل حالياً جهود   .     ٢٠٠٣-    ١٩٩٧                        يف املائة يف الفترة          ٢١,٨    من  

                                                                                       ولتحسني اإلنفاذ، جيري اآلن إعداد دراسة لتبسيط اهلياكل اإلقليمية للحد األدىن لألجـور               .                             املعمول هبا يف كامل األقاليم    
    .           رأس املال              ً                                                                           اليت ختتلف حالياً حبسب مجلة من األمور منها اإلقليم والتصنيف القطاعي أو الصناعي وحجم التوظيف وحجم

                    التمييز يف التوظيف     - ) ج ( ٢  

                                                     اليت تسعى إىل القضاء على التمييز يف التوظيـف             ١٠٠                                                         صادقت الفلبني على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           -   ٢١٥
   .                     ً                                                والفلبني دولة طرف أيضاً يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  .                  على أساس اجلنس فقط
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                                                                                                    اواة بني الرجال والنساء فيما يتعلق بأجر العمل واألجر املتساوي لقاء عمل ذي قيمـة وظـروف                           وتعترب املس   -   ٢١٦

   . )١٣ (                      متساوية، سياسة دستورية

                                                                من مدونة العمل على أي صاحب عمل التمييز ضد أي امرأة               ١٣٥                                            وللنهوض باملساواة يف املعاملة، حتظر املادة         -   ٢١٧
ّ                   وجيّرم القانون اجلمهوري   .             اس جنسها فقط                                         موظفة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل على أس   RA 6725ام ببعض ـ       القي        

               ً         من املدونـة أيـضاً         ١٣٦             وحتظر املادة     .                           ّ                                                 التصرفات اليت يقصد منها احلطّ من مركز النساء العامالت على أساس جنسهن           
             لعمـل علـى                                                                                                               الشروط التعاقدية ضد الزواج وتعترب أن حرمان صاحب العمل أي امرأة موظفة من مزاياها أو طردها من ا                

   .                               أساس اجلنس أو احلمل، عمل غري مشروع

                          فقد أتيح للنساء منذ زمـن    .                                                                     وتوجد كذلك تدابري تصحيحية لتلبية االحتياجات اخلاصة للمرأة يف مكان العمل   -   ٢١٨
      من   ١٣٢               وتشترط املادة     .                            ً                                         ومينح قانون إجازة األبوة أيضاً، إجازة للرجال مبناسبة وضع زوجاهتم           .                       طويل حق محاية األمومة   

   .                                                                                             مدونة العمل على أصحاب العمل أن يتيحوا للنساء بعض املرافق مثل املراحيض وقاعات تغيري املالبس املنفصلة

                            حظر العمل يف الليل علـى         (  ٨٩     ً                                            طرفاً يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             ١٩٥٣                          وأصبحت الفلبني منذ عام       -   ٢١٩
      ً                                                         فتمشياً مع التزام الفلبني بناء على االتفاقية املذكورة، حتظر           .      الليل                                                   اليت حتد من استخدام النساء يف فترات معينة من            )       النساء
               وحتيط الفلـبني     .  ٦ /  ٠٠    و   ٢٢ /  ٠٠                                                                              من مدونة العمل على النساء، العمل يف بعض أنواع الوظائف بني الساعة                 ١٣٠       املادة  

             وقد أحاطـت     .          ييز عكسي     ً                                                                           ً                 علماً ببعض الشواغل اليت أثارهتا بعض القطاعات ومفادها أن هذا احلظر قد ينتج عنه عملياً مت               
    .                         ً                                                                  منظمة العمل الدولية علماً هبذه املسألة فشرعت يف مراجعة الصكوك الدولية وتدعم الفلبني هذه املراجعة

                                        حتالف املدارس الدولية للمربني ضد كيسومبينغ                               من قرار احملكمة العليا يف قضية    ١٧٩                      وميكن اإلشارة إىل الفقرة   -   ٢٢٠
G.R. No 128845) ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ١    يف    .(    

                                  اخلطوات املتخذة للقضاء على التمييز    -̀  ١̀  ) ج ( ٢  

   :                                                                      لضمان تنفيذ القوانني الوطنية على أرض الواقع، اختذت احلكومة اخلطوات التالية  -   ٢٢١

                                                                مناصرين للمساواة يف احلكومة ملنع وقوع التحرش أو التمييز              ١٩٨٩                                  تعيني جلنة اخلدمة املدنية يف عام          •
                 يف القطاع العام؛

   ؛    ١٩٩٨-    ١٩٩٣                                                                             دماج اخلطة الفلبينية لتنمية املرأة يف خطة التنمية الفلبينية املتوسطة األجل للفترة  إ   •

                                                      

                                                         الدولة تعترف بدور املرأة يف بناء األمة، وتعمل علـى                           دستور، على أن       ال      من   ١٤       الباب                         تنص املادة الثانية من       )  ١٣ (
                   لك لكل شخص املساواة                من الدستور كذ ١                             وتكفل املادة الثالثة من الباب   .                                                  ضمان املساواة األساسية بني املرأة والرجل أمام القانون

                                                       من الباب الثالث احلماية للعمالة بصرف النظر عن           ١٣                                                     وزيادة على ذلك، تكفل املادة الرابعة من الفقرة           .                          يف التمتع حبماية القانون   
  .        نوع اجلنس
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                                                       اة الوظيفية للعامالت يف اإلدارات احلكوميـة لتعزيـز          ي                                            وضع جلنة اخلدمة املدنية برنامج النهوض باحل         •
                اختاذ القرار؛                                                               مكانة املرأة بتمكني احلكومة من كسر السقف غري املرئي والتقدم حنو مراكز

                           ً      ً                                        ً                               صياغة جلنة اخلدمة املدنية أيضاً إطاراً للسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني متشياً مع أمر تنفيـذي                   •
   .                      ً        ً                                    مقترح يعطي النساء متثيالً متساوياً يف الوظائف احلكومية من الدرجة الثالثة

   ؛                                                           تنظيم حماضرات وحلقات عمل حول فرص العمل املتساوية يف كل األقاليم   •

                                                                                          ل املتعلقة باجلنسني يف إنفاذ معايري العمالة وال سيما بإدراج هذه املسائل يف القائمـة               ـ             إدراج املسائ    •
                  املرجعية للتفتيش؛

                                                                           إهناء التمييز اجلنسي لإلحصاءات املتعلقة بالتوظيف والعضوية يف املنظمات العمالية؛   •

                                        إدماج النساء يف برامج الصنائع غري                                                                النهوض مبشاركة النساء يف الصنائع واحلرف األخرى من خالل           •
                                                                   التقليدية يف إطار هيئة تطوير التعليم التقين وتنمية املهارات التقنية؛

                                                                                                 إجراء دراسة استقصائية وطنية بشأن األجور يف املؤسسات غري الزراعية ملعاجلة مسأليت االنتقاص من                 •
                                قيمة عمل النساء وإنقاص أجورهن؛

  ً  راً،   ــ     ه أج ـ       ون عن ـ            ذي ال يتلق  ـ                                     يت تقيس إسهام النساء والرجال، ال                                 إجراء دراسات حول األطر ال       •
  .         يف االقتصاد

                                     ً        ً تدابري تشجع على تقييم الوظائف تقييماً موضوعياً    -̀  ٣̀  ) ج ( ٢  

                                                                         على أن كل املوظفني بغض النظر عن جنسهم، يتعني أن يعاملوا علـى                  ٦٧٢٥                            ينص القانون اجلمهوري رقم       -   ٢٢٢
                                                                                       عمل والعوامل األخرى اليت تؤخذ بعني االعتبار للحصول على الترقية وفـرص التـدريب                                              قدم املساواة يف تقييم جودة ال     

   .                       والدراسة واملنح الدراسية

                                                 ً                                                               ففي جمال اخلدمة العامة، وضعت جلنة اخلدمة املدنية نظاماً لتقييم األداء جيري استخدامه بوصفه أداة معياريـة                   -   ٢٢٣
                                                                ا النظام الحتساب الفروق احلالية يف الوظائف ومتيز أو خصوصية العمليات                        بيد أنه يعاد النظر يف هذ  .                     لقياس األداء الوظيفي 

   .                      يف خمتلف الوكاالت احلكومية

     وميكن   .                                                                                                        ويف إطار القطاع اخلاص، تقر مدونة العمل بدفع األجر على أساس القطعة أو الوقت أو املهمة املنجزة                  -   ٢٢٤
                                                 وتقر مدونة العمل بتدخل احلكومة يف جمـالني أي           .  ط                                                              حتديد هذا األجر بتدخل من احلكومة أو على مستوى الشركة فق          

                                                                                                                          عندما حتدد املعدالت أو الصيغ على أساس القطاع الصناعي بعد التشاور مع وزير العمل والعمالة أو عندما تطلب شركة                   
        وضـوعي                                                                                                                     ما من الوزارة املذكورة املساعدة التقنية إلجراء دراسة تتعلق بالوقت واحلركة تعتمد عليها يف إجراء تقيـيم م                 

                 ولكن عادة مـا      .                                                                                             وإىل حد اآلن، فإن قطاع صناعة السكر هو القطاع الوحيد الذي اعتمد صيغة لكامل القطاع                .        للوظيفة
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                                                                                                                      تطور طرق تقييم الوظائف على مستوى الشركات وإن كان ليس من الغريب أن تؤدي العملية إىل مقارنـة الوظـائف                    

   .          ت الصناعية                                             القياسية وما يقابلها من خمططات األجور يف القطاعا

                                                                                                           وباإلضافة إىل ذلك، حاولت بعض البحوث تقدير القيمة النقدية لعمل النساء يف البيت ودراسة مسامهتهن يف                  -   ٢٢٥
                                                                                                 وأظهرت دراسة أعدت بتكليف من مكتب اآلليات الوطنية حلماية مصاحل املرأة أنه بإجراء التقييم                .                     الدخل الكامل لألسرة  

                    ويالحظ انعدام مراجعة   .                                 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل  ٢٠                    هذه األعمال تساوي                                       النقدي لألعمال املرتلية نكتشف أن      
                                                                                                                         القوانني والسياسات املعنية باألحكام التمييزية لضمان مركز متساو للنساء وال سيما يف ضوء التثمني النقدي ملسامهتهن يف                 

   .                                         نقدية الصحيحة لعمل النساء يف اجملال االقتصادي                                             ولكن ال توجد أي بيانات إحصائية لقياس القيمة ال  .               الدين االقتصادي

                َّ  توزيع دخل املوظَّفني    - ) د ( ٢  

                     ولكن من املعروف أن      .                                                                أن األجر املقارن املدفوع عن الوظائف يف القطاعني العام واخلاص                      بيانات بش       توافر    ال ت   -   ٢٢٦
                       ومن جهة أخرى، يتقاضـى    .          قطاع اخلاص    َّ                                         ً                           املوظَّفني األدىن درجة يف القطاع العام يتقاضون أجوراً أعلى من نظرائهم يف ال      

         ٍ   وحسب دراسٍة    .                                                          ً                                               املديرون من املستوى من املتوسط إىل الرفيع يف القطاع اخلاص أجوراً أعلى من نظرائهم يف القطاع العام                
                                                                               للمقارنة بني القطاعني العام واخلاص من حيث األجور، فإن راتب مدير مكتب                 ١٩٩٤                                    حبثية أجراها البنك الدويل يف عام       

   .                                         كومة يعادل حنو ربع راتب نظريه يف القطاع اخلاص    يف احل

             اسـتحقاق                                                                                               وفيما خيص املزايا غري النقدية، يكمن الفرق األساسي بني القطاع اخلاص والقطاع احلكـومي يف                -   ٢٢٧
   .                                                                                  والعالوات املستحقة عن العمل أثناء اإلجازات والساعات اإلضافية والعمل الليلي                             واإلجازات املرضية            السنوية        اإلجازات

            ً                                                   مخسة عشر يوماً هي مدة اإلجازة السنوية واإلجازة املرضـية يف             ١٥                            َّ                          ومينح قانون اخلدمة املدنية املوظَّفني يف القطاع العام         
َ                                                    وباإلضافة إىل ذلك، متنح لوائح اخلدمة املدنية كذلك مستخدمَي القطاع العام ثالثة أيام على األكثر يف كل عام           .        كل سنة                                                     

                                  احلداد، واإلجازة من أجل التخرج،      /                                   أي اإلجازة من أجل مراسم التشييع      (     ُ             خاص ُيمنح هلم                                    تقوميي لالستفادة من أي امتياز    
                                         ومن جهة أخرى، ففي ظل غياب اتفاق مفاوضـة     .)                أعياد امليالد، إخل /                                                 واإلجازة للقيد للدراسة واإلجازة من أجل الزفاف      

                                           ح إجازة حتفيزية مدهتا مخسة أيـام لكـل                      ٍ                                                                 مجاعية أو سياسٍة تتبعها الشركات متنح مزية أكرب، ينص قانون العمل على من            
 ُ                                                َّ                   وُتصرف األجرة املستحقة عن ساعات العمل اإلضافية إىل موظَّفي القطاع            .    َّ                  َّ    ً                موظَّف يف القطاع اخلاص أمتَّ سنةً من اخلدمة       

    يف   ٥٠                                                                                                          العام عندما يزيد عملهم عن عدد ساعات العمل األربعني األسبوعية النظامية على أال يتعدى مبلغ التعويض عنـها        
   .   ُ         ٌ                                              وال ُتمنح عالوةٌ عن العمل أثناء فترة اإلجازة أو عن العمل الليلي  .                            ملائة من قيمة الراتب النظامي ا

                          اليت تنص على الشروط الدنيا         القائمة                   أو غريها من األحكام        األخرى                                  األحكام القانونية أو اإلدارية        : ٣           السؤال رقم 
                       للصحة والسالمة املهنيتني

              ويضع قـانون     .             عمل إنسانية        أوضاع        يف     ال             حق مجيع العم               من الدستور         عشرة     ة  لث   لثا ا              من املادة     ٣              تضمن الفقرة     -   ٢٢٨
                                 ً                                                                                          العمل، يف تطبيقه هذه الوالية، تصوراً لنوعني من قواعد الصحة والسالمة ومها القواعد العامة التطبيـق والقواعـد ذات                   

   .                                   التطبيق اخلاص حسب طبيعة املهنة املعنية

                                                                               لشركات توفريها، يف البابني الثالث والرابع من قانون العمل اللذان ينظمان،                                        الشروط العامة املطلوب من ا       د   ر  وت  -   ٢٢٩
ُ                                                                مجلة أمور أخرى، ساعات العمل وتوفري ُعدة السالمة والعيادات والوصول إىل املستشفيات وغريها من املراكز الطبية      من بني                                   .   
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  .                                        يتني الشروط الدنيا للـصحة والـسالمة                                 ِّ                                        وعلى الصعيد املهين البحت، يبيِّن دليل معايري السالمة والصحة املهن           -   ٢٣٠
          فعلى سبيل   .                         ٍ                                                                         وتسري تلك املعايري على مهنٍ بعينها حسب ما حتدده االختالفات واملخاطر املالزمة هلا يف بيئات عمل حمددة          

                      َّ                                                  من قانون العمل بأن قلَّص سن التقاعد اإلجباري للعاملني يف املناجم               ٢٨٧          املادة       ٨٥٥٨                               املثال، عدل القانون اجلمهوري     
          ً                                                                           سنة، آخذاً يف االعتبار املخاطر الصحية املرتبطة بعمليات استخراج املعادن الـيت تـتم           ٥٥            سنة إىل      ٦٥              حتت األرض من    
   .           حتت سطح األرض

                                                                                    بإدارة وتنفيذ املعايري املتعلقة بالصحة والسالمة وذلك بصفة أساسية عن طريـق                  عمالة                        وتقوم وزارة العمل وال     -   ٢٣١
                                                        ٍ   سلطة األمر بوقف العمل أو بإيقاف العمليات يف مؤسسة ما بصورٍة      عمالة                ولوزير العمل وال  .                         نظام املفتشية املوصوف أعاله

ٌ                            مؤقتة عندما يكون يف عدم االمتثال للقانون أو تنفيذ القواعد واللوائح خطٌر كبري وحمدق على صحة وسالمة الع    .   مال                                                                   

         بالصحة    مال                 عن ضمان متتع الع     عمالة ل                                      من قانون العمل مسؤوليات وزارة العمل وا     ١٦٥     إىل    ١٦٢      املواد      وحتدد   -   ٢٣٢
   .               والسالمة املهنيتني

                                          القائمة املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيتني  ات   خطط       د من امل     ُ     َ  اليت ُتستبَع   مال        فئات الع    - ) أ ( ٣  

                                                                     ّ                                    ال تسري األحكام املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيتني الواردة يف قانون العمل إالّ على العاملني الذين جتمعهـم             -   ٢٣٣
   .                                                        وبالتايل فإن قانون العمل ال يشمل العاملني يف القطاع غري الرمسي  .                        حاب عملهم عالقة عمل رمسية   بأص

                     وطبيعتها وتواترها                                                   البيانات واملعلومات اإلحصائية عن عدد اإلصابات املهنية  - ) ب ( ٣  

ُ     ، ُسجلت     ٢٠٠٠   و    ١٩٩٦                          أنه يف الفترة ما بني عامي  ة    عمال   ِّ                                       تبيِّن البيانات الواردة من وزارة العمل وال    -   ٢٣٤   ٢٧     ٠٥٧    
            إصابة مت     ٢٧     ٠٥٧         ومن بني     .                  حالة يف السنة    ٥     ٤١١                                        مؤسسة منوذجية، فبلغ معدل اإلصابات        ١     ٧٢٦                 إصابة عمل، من    

               عدد حاالت العجز   :                                                  يف املائة من اإلصابات إىل إعاقة وهي كالتايل بالتفصيل  ٦٦             إصابة أي     ١٧     ٨٥٦                   اإلبالغ عنها، أدت    
     يف    ٣٤                       حالة املتبقية، أي      ٩     ٢٠١                         ُ           إعاقة جزئية دائمة فيما ُصنفت         ٦٥                حالة وفاة و      ١٨٥          حالة و    ١٧     ٦٠٨                الكامل املؤقتة   

  ُ               وقُـدرت اخلـسارة     .       ً      ً        إسعافاً أوليـاً فقـط   /                                                           ً     ً  املائة من احلاالت، على أهنا لن تتسبب يف إعاقة أو أهنا استدعت عالجاً طبياً 
   .            مليون دوالر  ٥٦                       االقتصادية اإلمجالية مببلغ 

   :                   للتقرير الطيب السنوي  )     ٢٠٠٠-    ١٩٩٦ (                                  ات التالية اليت وردت يف امللخص اخلمسي                      وجتدر اإلشارة إىل املعلوم  -   ٢٣٥

                                                                    مؤسسة منوذجية قدمت التقرير الطيب السنوي، جاءت جتارة اجلملة والتجزئة يف   ١٠     ١٧٦         من جمموع     •
  ؛ ) ١     ٦٩٩ (                               ، يليها قطاع الصناعة التحويلية  ) ٤     ٥٣٣ (                            املقدمة بأكرب عدد من التقارير 

                                      وكانت األخطـار البكترييـة والفريوسـية      .                             معرضني ألخطار مهنية متنوعة       ً   عامالً    ٢٤٨     ١٤٤     كان     •
  .                                         ً                                                              واملتعلقة بالغبار والرذاذ والسوائل أنواعاً حمددة من األخطار اليت تتعرض هلــا أغلبيـة العـاملني               

                                                                                                   وجاءت أغلبية العاملني يف قطاع الصناعة التحويلية يف مقدمة العاملني املعرضني لألخطار البيولوجية             
                                           كيميائية واملادية وتلك املرتبطة ببيئة العمل؛   وال
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                                                                                    األمراض العشرة األوائل اليت أبلغ عنها قطاع الصناعة، اإلصابات بالرشح، والصداع             /               ومن بني األدواء     •

                                                                                                       الناجم عن التوتر، واإلسهال، والتهاب البلعوم واللـوزتني، والتـهاب املعـدة، والرتلـة الوافـدة                
   ).         األنفلونزا (

         الترقية  يف     فرص   ال       تكافؤ  - ٤           السؤال رقم 

    ).   ٢٢٦-   ٢٢٣             انظر الفقرات  (                                           اجلواب على هذا السؤال مياثل ما سبق ذكره أعاله   -   ٢٣٦

            واإلجازات   ،                      ديد عدد ساعات العمل        وحت              أوقات الفراغ                                          القوانني واملمارسات املتعلقة باالستراحة و      - ٥           السؤال رقم 
            أيام العطل                        الدورية واألجر املدفوع عن 

                                                                                                تالية الواردة يف قانون العمل على السياسات والقواعد املتعلقة بفتـرات االسـتراحة وعـدد                            ص األحكام ال    تن  -   ٢٣٧
   :                                                ساعات العمل واألجرة املستحقة عن أيام العطالت العامة

             ساعات العمل

                ّ                                                   َّ                             على أنه يتعني أالّ يتجاوز عدد ساعات العمل العادية اليت يطالب هبا كل موظَّف مثان ساعات                   ٨٣            تنص املادة     -   ٢٣٨
   .    ليوم   يف ا

                      أثناء ساعات العمـل      )                  أي أقل من ساعة    (                                           أنه جيب حساب فترات االستراحة ملدة قصرية                على     ٨٤       املادة       تنص    -   ٢٣٩
   .                                                  كجزء من ساعات العمل، وبالتايل فإهنا تكون مدفوعة األجر

ـ       ٦٠   ّ        َّ                  أالّ مينح موظَّفيه أقل من              حب عمل  ا            من كل ص     ٨٥       املادة         تقتضي    -   ٢٤٠ ـ  ـ                            دقيقة كفتـرة استراح     اول ـ         ة لتن
   .           اهتم العادية   وجب

                                ُ                            ً                      ً           العمل الليلي بوصفه العمل الذي ُينجز ما بني الساعة العاشرة ليالً والساعة السادسة صـباحاً           ٨٦   ِّ          تعرِّف املادة     -   ٢٤١
   .                                                                  يف املائة على األقل من األجرة العادية عن العمل املؤدى خالل تلك الساعات  ١٠                وتفرض عالوة تبلغ 

           ان سـاعات  ـ  مث                                              ئة على األقل من األجر العادي عن العمل املؤدى بعد          يف املا    ٢٥               عالوة تبلغ      ٨٧       املادة        تفرض    -   ٢٤٢
   .        من العمل

       العطل     أيام                 فترات االستراحة و

                                                 ساعة متصلة بعد انقضاء ستة أيـام عمـل عاديـة      ٢٤                                       على منح فترات استراحة ال تقل عن         ٩١            تنص املادة     -   ٢٤٣
            يف املائـة     ١٣٠                              لكن جيب أن يعادل األجر عن ذلك                                                                 وقد يطلب العمل يف يوم من أيام الراحة يف ظروف معينة، و             .        متتابعة

   .              من األجر العادي
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   ُ     والُعطالت   .          ُ          عادية والُعطالت اخلاصة    الُ    ُعطالت               إىل نوعني مها ال             أيام العطالت   ٢٠٣                    ف األمر التنفيذي رقم     ِّ ويصنِّ  -   ٢٤٤
    ١٢    ، و  )                  تـان وكورخييـدور          يوم با  (       أبريل   /        نيسان  ٩                                                                      العادية هي يوم رأس السنة امليالدية ومخيس العهد، واجلمعة احلزينة و          

        نـوفمرب     /               تشرين الثاين    ٣٠ و  )                     عيد األبطال القوميني   (       أغسطس   /                       وآخر أيام األحد يف آب      )             عيد االستقالل  (       يونيه   /      حزيران
 ّ             أّمـا أيـام        ) .           عيد ريزال  (       ديسمرب   /              كانون األول    ٣٠ و  )                 عيد ميالد املسيح   (       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٥ و  )               عيد بونيفاسيو  (

               وعـالوة علـى      .      ديسمرب /              كانون األول    ٣١ و  )             ِّ     عيد مجيع القدِّيسني   (       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ١                           العطالت اخلاصة فهي يومان     
      ٩٢٥٦     وري  ـ                                                                       على عيد الفطر بوصفه يوم عطلة عادي بينما أعلن القانون اجلمه               ٩١٧٧                             ذلك، ينص القانون اجلمهوري     

   .             عمل الناس فيه                                                                  أغسطس من كل سنة يوم ختليد ذكرى نينوي أكينو وسيكون يوم عطلة خاصة ال ي /    آب  ٢١    يوم 

                                                    فبالنسبة أليام العطالت العادية، هنـاك قاعـدتان          .                                                           ويرهتن دفع األجرة عن العمل يف يوم عطلة بطبيعة العطلة           -   ٢٤٥
                                                                         يف املائة من أجره العادي مقابل العمل يف يوم عطلة عادي ال يعمل                 ١٠٠        َّ                حيق للموظَّف احلصول على       )  ١   : (            أساسيتان مها 

        َّ               حيصل املوظَّف الذي يعمل      )  ٢ (                                                          ىل العمل يف اليوم الذي سبق مباشرة يوم العطلة ذاك؛                                              فيه الناس شريطة أن يكون حضر إ      
                   ُ                      ً                  أما بالنسبة أليام الُعطالت اخلاصة، فهناك أيضاً قاعـدتان           .                              يف املائة من أجره العادي        ٢٠٠          ادي على   ـ      لة ع ـ           يف يوم عط  

ِ  َ           حيق ملوظَّف عِمـلَ يف يـوم     )  ٢ (  ؛  "         رة بال عمل    ال أج "               َّ                                       إذا مل يعمل املوظَّف يف يوم العطلة فإنه يسري عليه مبدأ       )  ١   : (  مها    َّ      
   .                        يف املائة من أجره العادي   ١٣٠               عطلة احلصول على 

َ                            ٍة حتفيزية من العمل مدهتا مخسة أيام لكل موظَّف خَدم طيلة سنة واحدة على األقل              على إجاز     ٢٤٦       املادة       تنص    -   ٢٤٦    َّ                                       ٍ
   .        ِّ                                             ما مل تقدِّم الشركة أو اتفاق املفاوضة اجلماعية أي مزية أكرب

                           عات العمل يف القطاع احلكومي  سا

                                                                على أن عدد ساعات العمل القانونية يف القطاع احلكومي هـو              ١٨٨٠                         من القانون اجلمهوري      ١             تنص الفقرة     -   ٢٤٧
                                         ُ      ساعة يف األسبوع، بصرف النظر عن الوقت الذي ُيمضى   ٤٠                                                  مثان ساعات يف اليوم الواحد ملدة مخسة أيام يف األسبوع أو 

                                                       َّ                                               وز للمكاتب احلكومية أن تعتمد مواعيد عمل مرنة لفائدة املوظَّفني وجيوز تأدية اخلدمـة التعويـضية                  وجي  .                       يف تناول وجبة الغداء   
    .                                                                                                      خارج ساعات العمل النظامية، ما عدا أيام األحد، من أجل تعويض الغياب أو عدم العمل العدد املطلوب من الساعات

                          تؤثر على إعمال هذه احلقوق             الصعوبات اليت     - ) أ ( ٥  

                                                                          مال هذه احلقوق تدابري املرونة الداخلية واخلارجية اليت تعتمـدها بعـض                                           ني الصعوبات اليت تؤثر على إع          من ب   -   ٢٤٨
                                                                                                                 مؤسسات القطاع اخلاص، ومتطلبات الصناعات املوجهة ألغراض التصدير اليت تقتضي من العاملني أن يعملـوا يف أيـام               

   .             ز طلبات العمل                                                        الراحة وأيام العطالت لكي يتم الوفاء بنظام احلصص أو يتم إجنا

                                        ُ                                                          من قانون العمل، بدرجات متفاوتة، على أن ُيستثىن من تطبيق أحكام قانون العمل املتعلقـة                  ٨٢             وتنص املادة     -   ٢٤٩
                             َّ                                                                                        بظروف العمل وفترات الراحة موظَّفو احلكومة واألشخاص العاملون يف امليدان وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيلهم،                

   .                                            َّ                                العاملون لدى أشخاص آخرين والعاملون الذين يوفَّون أجورهم حسب ما حيققونه من نتائج                          واملساعدون املرتليون واألشخاص 
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  ٨املادة 

                                                     اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت انضمت إليها الفلبني - ١- ٨  

   :                                   الفلبني دولة طرف يف االتفاقيات التالية  -   ٢٥٠

                                    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛      العهد    •

  ؛ )                               احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم   (    ١٩٤٨       ، لسنة   ٨٧                      ظمة العمل الدولية رقم           اتفاقية من   •

  ؛ )                           حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية   (    ١٩٤٩       ، لسنة   ٩٨                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    •

  . )١٤ (                                   َّ               َّ                  احلق يف االنضمام إىل النقابات وهو حق كرَّسه الدستور وينفَّذ من خالل التشريعات   •

                           ممارسة حق التنظيم النقايب    شروط  - ٢           السؤال رقم 

              إنشاء نقابات                           األحكام القانونية املتعلقة ب    - ) أ ( ٢  

                                       ِّ                                                    من قانون العمل، حيق ألي منظمة عمالية تقدِّم طلـب إنـشائها أن تتمتـع بـاحلقوق                     ٢٤٢             قتضى املادة    مب  -   ٢٥١
                      وتؤهل تلـك الـصفة       .    جيل                                                                                           واالمتيازات نفسها اليت مينحها القانون للمنظمات العمالية الشرعية فور صدور شهادة التس           

              َ                                                                                                              الشرعية املنظمةَ العمالية ذات الشخصية القانونية للمطالبة باحلقوق التمثيلية والتفاوضية أو لإلضراب واالعتـصام أمـام                
   .                ً                              أماكن العمل وفقاً للقواعد اليت ينص عليها القانون

                                                      

ُ                       من ُشرعية احلقوق الفلبينية  ٨           تكفل املادة    )  ١٤ ( َ                     َّ                     أالّ ُيحَرم الشعب، مبن فيه املوظَّفون يف القطاعني العام و "              اخلاص، من   ّ ُ  
                                                وإىل جانب محاية حرية تكوين مجعيات، وهي حرية           ".                                                                      احلق يف تكوين احتادات أو رابطات أو مجعيات ألغراض ال ختالف القانون           

ّ                      أن من الضروري االعتراف بنقابات القطاعني اخلاص والعام بوصفها أمثلةً مهّمة علـى                  ١٩٨٧                                عريقة، رأى واضعو دستور عام          ً                                                               
                                         ُّ                                                         وهذا اجلزء البارز من مشروع قانون احلقوق يقرُّ يف الوقت نفسه بالتصرحيات الواردة يف األشـغال                  .   ية                        املنظمات احلرة والدميقراط  

                           ٍ                                                                                                         التحضريية املتعلقة بإدراج مادٍة حمددة تتناول احلقوق النقابية يف العهد رغم وجود البند اخلاص حبرية التنظيم النقايب يف اإلعـالن                    
        ُ                                                         ، الذي أُجري على البند املتعلق حبرية التنظـيم النقـايب يف الدسـتور     "          تعديل لريام "     سمى                    والواقع أن ما ي     .                     العاملي حلقوق اإلنسان  

ٍ                                  ُ                                    الفلبيين، مل يعاجل عدم كفاية بنٍد عام متعلق حبرية التنظيم النقايب وُيبقي على محاية احلريات النقابية بوصفها        لضمان   "     ً       ً شرطاً أساسياً "                            
                            من املادة الثالثة عشرة      ٣                                  وباإلضافة إىل ذلك، تأمر الفقرة        .                رضية بوجه خاص                       ً                ٍ  ُ        احلقوق االقتصادية عموماً واحلق يف ظروف عملٍ مُ       

             وتتمثل احلجة     ".                                         ضمان حق مجيع العمال يف التنظيم الذايت       "           َ     الدولةَ ب      ١٩٨٧                من دستور عام      )                                  العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان    (
             ِّ                                             االجتماعية توفِّر اهليكل األساسي املادي واالجتماعي إلعمـال                                   يف الوعي بأن العدالة                     الثالثة عشرة                ُ                     املنطقية اليت ُبنيت عليها املادة      

    ".                                                                                  حقوق اإلنسان األساسية وتعزيز الكرامة اإلنسانية واملشاركة الفعلية يف العمليات الدميقراطية
       ري على              فالقانون السا  .                                                    َّ                               ومن أجل تنفيذ هذه الواليات الدستورية، ختضع ممارسة املوظَّفني للحق يف التنظيم الذايت لقانونني

   .                  ، على القطاع العام    ١٩٨٧                                                                        القطاع اخلاص هو قانون العمل يف الفلبني بينما يسري األمر التنفيذي، سلسلة عام 
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                تقـدمي قائمـة      )  ب (      جيل؛                دفع رسم التس    )  أ   : (          تسجيل وهي   ال                            مخسة شروط إلصدار شهادة         ٢٣٤            حتدد املادة     -   ٢٥٢
                                                                                                               موظفي النقابة وعناوينهم وعنوان املنظمة وحماضر االجتماعات التنظيمية وقائمة بأمساء العمال الذين حضروا تلـك                  بأمساء  

                                    يف املائة من مجيع األعضاء الذين         ٢٠                                     َ                  َ             تقدمي أمساء أعضاء النقابة اليت ينبغي أن َتضم، على األقل، أمساَء              )  ج (            االجتماعات؛  
     تقدمي   )    ه (                                                                            تقدمي نسخة من تقرير النقابة املايل إذا كانت تعمل منذ أكثر من سنة؛                )  د (                         املفاوضة إىل متثيلهم؛               تسعى وحدة 

ُ                                                                                    ً                                       ُنسخ من قانون النقابة التأسيسي وقانوهنا الداخلي ومن حمضر اعتمادها والتصديق عليها وقائمةً بأمساء األعـضاء الـذين                  
ّ           صّدقوا عليها                                     ً                                           ابة وطنية أن ينظم أو يضم إليه فروعاً ومكاتب حملية دون تسجيلها لدى وزارة                                       إال أنه جيوز ألي احتاد أو نق        .  
   . ة    عمال         العمل وال

         ً      ً                                           ً                          أو نقابةً وطنيةً، فيجب عليه، باإلضافة إىل الشروط املذكورة آنفاً، أن يقدم ما                                        ً     وإذا كان طالب التسجيل احتاداً      -   ٢٥٣
  َّ                                        ٌ            عيَّن يف كل واحد من تلك املكاتب أو الفروع وكيـلٌ                                                           مكاتب حملية أو فروع على األقل، وجيب أن ي           ١٠                 يثبت أنه لديه    

ٌ                                                       ً               مكلٌف باملفاوضة اجلماعية يف املؤسسات اليت يعملون فيها، حيمل تصرحياً بذلك حسب األصول    .   

   غري   .                                       شهادة التسجيل املناسبة لفائدة النقابة ة    عمال                                                              وحاملا تتم االستجابة للشروط الرمسية، تصدر وزارة العمل وال          -   ٢٥٤
َ       أّما بالنسبة للمكتب احمللي املعتَمد       .          ً      ً      ً                                           ً            كتسب وضعاً شرعياً ابتداًء من تاريخ تقدمي امللف الذي يضم الوثائق كاملةً                         أن النقابة ت                              ّ 

ٍ         ٍ                        ً      ً      ً                                                                    من قبل احتاٍد أو نقابٍة وطنية، فإنه يكتسب وضعاً شرعياً ابتداًء من تاريخ تقدمي شهادة الترخيص لـه وقائمة املـوظفني                               
   . ة    عمال                                                لي وقانونيه التأسيسي والداخلي إىل وزارة العمل وال                                    وعناوينهم والعنوان الرئيسي للمكتب احمل

      شهادة   )  أ (  :                                                             ً                                    ومن جهة أخرى، فإن شروط تسجيل املكاتب احمللية املعتمدة أقل تعقيداً فيتطلب التسجيل ما يلي                -   ٢٥٥
َ             وال ُيشتَرط توافر     .     الفرع /                                أمساء املوظفني ورئيس املكتب احمللي      )  ج (                                       القانون التأسيسي والقانون الداخلي؛       )  ب (          االعتماد؛      ُ    

   .  ٍّ                                                                                  حدٍّ أدىن من عدد األعضاء وال حاجة إىل تقدمي تقارير مالية يف طلبات تسجيل املكاتب احمللية املعتمدة

                غري أن القواعـد    .                               ً                                                       وتتمتع النقابات العمالية أساساً حبريتها الطبيعية يف وضع قواعد وشروط تنظيمها اخلاصة هبا      -   ٢٥٦
ٍ                 بة قد ُتعترب ممارساٍت عمالية غري عادلة                              التمييزية بشأن العضوية يف النقا           ُ      .   

                                  تكوين مجعيات أو يف املـشاركة يف                           ً               التسجيل ليست تقييداً للحق يف              متطلبات                مة العليا أن     ك             وقد وضحت احمل    -   ٢٥٧
                   ّ                        فما تلك املتطلبات إالّ شروط الزمة الكتساب         .                                                                     النقابات الذي ميكن ممارسته يف حال حصول التسجيل املذكور أو عدمه          

   .                    مل الشخصية القانونية          منظمات الع

                                                   ٍ             ً       ً                                     ويعترب احلد األدىن من متطلبات العضوية من أجل تسجيل نقابٍة مستقلة إجراًء شكلياً ال ميس حريـة إنـشاء                     -   ٢٥٨
ُ                                                                                             وتوحي قراراُت ومبادُئ جلنة حرية التجمع التابعة ملنظمة العمل الدولية بإعاقة احلـد األدىن مـن متطلبـات                    .        املنظمات        ُ            

                                                           إذا كان إنشاء نقابة عمالية قد يـصادف الكـثري مـن             "    أو    "                                 واضح أن عددها أعلى مما ينبغي                 يكون من ال   "              العضوية اليت   
   ُ                            ً              ً                                                                  وال ُتعترب وحدة تقدمي الطلبات فائضةً عن احلاجة نظراً ألن تنظيم النقابات املستقلة يفوق بشكل ثابت إنـشاء                     ".         العراقيل

   .                              املكتب احمللي املعتمد على مر السنني

                                                               طلب فيها تسجيل نسبة حمددة أو عدد معني من األعضاء، فـإن                           ُ   القانونية اليت يُ                         وبعكس بعض االختصاصات      -   ٢٥٩
          ويـستلزم    .                                                                                                          عدد األعضاء املطلوب كحد أدىن إلنشاء نقابات مستقلة مبوجب قانون الفلبني يستند إىل اشتراط نسبة مئوية               

                                ى أساس قاعدة عددية إمجاليـة               ً                                                                              ذلك مرونةً أكرب من جانب السلطة املكلفة بالتسجيل حىت تسمح بتسجيل النقابة ولو عل             
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                                                                ، ما دامت النقابة مقدمة الطلب قد عرضـت تلـك األعـداد              )                                           جمموع عدد املوظفني يف وحدة تفاوضية مناسبة       (       خاطئة  

   .                 التقريبية حبسن نية

      ١٩٨٦                ً                                                   الذي كان إلزامياً فقد ألغته الرئيسة كوراسون أكينو يف عـام              "                         نقابة واحدة لكل صناعة    "             وأما مفهوم     -   ٢٦٠
   .                                                            ّ                   وبالتايل، فإن مسائل الوحدة والتنوع يف احلركة العمالية ال ترهتن إالّ بإرادة العمال احلرة  .    ١١١            مر التنفيذي         بصدور األ

                                            ً          ، تكون احلركة النقابية املتنوعة يف الفلبني جتـسيداً             ٢٠٠٤       يوليه   /                  ً            نقابة عمالية ابتداًء من متوز         ١٤٧         وبتسجيل    -   ٢٦١
                                 ً          إن تعددية نقابات العمال تشكل جزءاً من        "                                       واالجتماعية والثقافية اليت جاء فيها                                                ملالحظة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      

     ".                                  مفهوم حرية حقوق النقابات العمالية

                                                                  القيود املفروضة على ممارسة احلق يف تكوين النقابات واالنضمام إليها- ) ب ( ٢  

   .                                                       يوجد عدد من البارامترات ألغراض ممارسة احلق يف التنظيم الذايت  -   ٢٦٢

             من قانون      ٢٤٣               ومبقتضى املادة     .                   رمسية بأصحاب عمله           عالقة         للعامل         كانت                    معرفة ما إذا              األول هو         بارامتر   وال  -   ٢٦٣
        وجيوز ملن   .                      َّ                                                                                      العمل، ال جيوز إال للموظَّفني االنضمام إىل نقابات عمالية أو تكوينها أو مساعدهتا ألغراض املفاوضة اجلماعية               

                                                     مجعيات أو االنضمام إليها أو تكوينها قصد التعاضد         /                  فني مساعدة منظمات                    َّ                 َّ         ليس هلم صاحب عمل حمدَّد أو ملن ليسوا موظَّ        
   .                                  فيما بينهم وتوفري احلماية بعضهم لبعض

     ً                         وعادةً، ال تسري أحكام قانون       .                                                             و انتماء أصحاب العمل إىل القطاع اخلاص أو القطاع العام                    الثاين ه         بارامتر  ال و  -   ٢٦٤
    َّ                                                                 املوظَّفني يف الشركات اليت متلكها أو تسيطر عليها احلكومة واملنشآت مبوجب                ّ         َّ                         العمل إالّ على املوظَّفني يف القطاع اخلاص و       

ُ                من القانون نفسه بأنه تسري على مجيع املوظَّفني اآلخرين يف اخلدمة املدنية قواعُد                 ٢٤٤               وتعترف املادة     .               قانون الشركات                               َّ                                       
   .                   ولوائح اخلدمة املدنية

                                                  ففي القطاع اخلاص، ال جيوز للموظفني اإلداريني، مبن          .         ى موقعه     َّ     ً      املوظَّف بناًء عل                        الثالث هو تصنيف         امتر  ار ب   وال  -   ٢٦٥
                                                                                                                      فيهم املوظفون العارفون باألسرار الذين مبقدورهم االطالع على املعلومات املتعلقة بالعالقات العمالية املوجودة يف حوزة               

                                 قابات من نوع خاص لكن ال جيوز                                     ٍ             ِّ             وجيوز للموظفني الذين يقومون بدورٍ إشرايف أن يكوِّنوا ن          .               ِّ             اإلدارة، أن يكوِّنوا نقابات   
                                     َّ                              أما بالنسبة للقطاع العام، ال جيوز للموظَّفني الذين حيتلون مراتب            .                                                    هلم االنضمام إىل نقابات مكونة من املوظفني العاديني       

     ها،                                                                  ِّ                                                        عليا أو مواقع رسم السياسات أو مواقع ختول هلم االطالع على أسرار، أن يكوِّنوا نقابات أو أن ينضموا إليهـا أو يـساعدو               
   .               ً                                                                                  وال جيوز ذلك أيضاً ألفراد القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية وحراس السجون ورجال اإلطفاء

ـ                                تسري عليها أحكام خاصة ه       ،             لقطاع اخلاص  ا                  من العمال يف              ٌ  وهناك فئةٌ   -   ٢٦٦        وتـنص    .   اءـ                          ي فئة عمال قطاع الب
         ً                                           ، اعترافاً منها حبق العاملني يف املشاريع يف التنظيم الذايت  ة    عمال   وال                     على أن وزارة العمل   ١٩                       من األمر الوزاري رقم   ٥        الفقرة  

                                                                       ّ                                         ويف املفاوضة اجلماعية، تشجع على إنشاء نقابات عمالية يف قطاع البناء شريطة أالّ تضر نقابة عمالية معترف هبا بوحدات        
   .                                                املفاوضة السابقة هلا اليت أنشئت وفق القوانني السارية
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        َّ                                                                         منع املوظَّفون الذين يشغلون مناصب رفيعة املستوى أو يضعون السياسات أو يطلعون                 ُ  لعام، يُ                    وبالنسبة للقطاع ا    -   ٢٦٧
                                                           ومثلما سبق القول، متنع مصلحة األمن الوطين والنظـام العـام       .                                                         على معلومات سرية، من االنضمام إىل النقابات العمالية       

                                                   السجون ورجال اإلطفاء من مساعدة النقابات العمالية أو                                                                       أفراد القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية وحراس         
   .                        تكوينها أو االنضمام إليها

     ً                         ٍ                                                                                     ثالثاً، جيوز للعاملني يف أي تعاونيٍة من التعاونيات ممارسة حقهم يف التنظيم الذايت ما عدا أعضاء التعاونيـات                    -   ٢٦٨
   .      ُ               الذين ُيعتربون مالكني هلا

                                         من قانون العمل جتيز لألجانب االنـضمام إىل     ٢٦٩            ، فإن املادة                                    أما فيما خيص األشخاص من جنسيات أخرى    -   ٢٦٩
       وأن   ة    عمال                                                                                                            النقابات أو اليت خيتاروهنا أو مساعدهتا شريطة أن حيصلوا على رخص عمل صاحلة صادرة عن وزارة العمل وال                 

   .                                                                  ً      ً   يكونوا حاملني جلنسيات بلدان متنح العمال الفلبينيني احلقوق ذاهتا أو حقوقاً مشاهبةً هلا

      نقايب                                               التدابري املتخذة من أجل ضمان احلق يف التنظيم ال- ) ب ( ٢  

                      لذلك فإن أي شخص حيد من   .                                                             من قانون العمل على عدم احلرمان من احلق يف التنظيم الذايت        ٤٦ ٢            تنص املادة     -   ٢٧٠
                 وجب يكون قد خالف          َّ              َّ                                                                     ممارسة موظَّفني أو عمال احلقَّ يف التنظيم الذايت أو ميارس عليهم اإلكراه أو التمييز أو التدخل بال م      

                                                                             األعمال اليت يرتكبها أصحاب العمل والنقابات وتشكل ممارسات عمالية غري عادلة         ٢٤٩    و    ٢٤٨                وتسرد املادتان     .        القانون
ِ                                           ِ                        وُتخِضع جلنة املمارسات العمالية غري العادلة أي منتهِك لعقوبات إدارية وجنائية  .                           ً        واليت تعتربها املادتان منافيةً للقانون   ُ .   

               االنضمام إليها  يف                                      ابات يف االحتاد مع منظمات نقابية دولية و       حق النق    - ) ج ( ٢

                    ، حبـق النقابـات       ٩٨       رقـم       و   ٨٧        رقم                  ً                                       بصفتها دولة طرفاً يف اتفاقييت منظمة العمل الدولية         ،             تعترف احلكومة   -   ٢٧١
    ً           ظامـاً أكثـر                                            وقد وضع القطاع اخلاص يف هذا الصدد ن         .     ليها                 ويف االنضمام إ               قابية دولية          منظمات ن     مع                  الية يف االحتاد        ّ العّم

   .    ً                               نضجاً من النظام املتبع يف القطاع العام

                             فأغلب االحتادات أو النقابات      .                                                                حيظر على أي نقابة عمالية االنضمام إىل منظمات نقابية دولية             ما           س هناك     لي و  -   ٢٧٢
     ٢٧٠     ادة                           وجيب التأكيد على أن امل      .                              ٍ                                                       الوطنية اليت توجد حتت مظلة مركزٍ نقايب تنتمي، بشكل أو بآخر، إىل نقابات دولية             

                   َّ                      غري أن ذلك مل يعد ينفَّذ يف الواقع العملي وهو   .                                                                    من قانون العمل تسعى إىل تنظيم حصول أي نقابة على املساعدة األجنبية     
   .                                        إىل أن تطلب من الربملان إلغاء احلكم املذكور     عمالة                      ما دعا وزارة العمل وال

                          يع حرية املفاوضة اجلماعية       وتشج  ية                                             الشروط أو القيود املفروضة على النقابات الفلبين    - ) د ( ٢  

          التنظـيم    )  أ   : (                                                                                                   للنقابات العمالية يف الفلبني احلق يف العمل حبرية وباألخص عندما يتعلق األمر بامليادين التاليـة                -   ٢٧٣
   .                                                    احلماية من إلغاء العقود التعسفي أو من التوقيف التعسفي  )  ج (  ؛                املفاوضة اجلماعية  )  ب (         الداخلي؛ 

                 التنظيم الداخلي

  .                                                                                                               ات العمالية يف الفلبني صالحية وضع قوانينها التأسيسية وقواعدها واختيار ممثليها وتنظيم إدارهتـا وسياسـاهتا                  للنقاب  -   ٢٧٤
   .                                                                                                          وقد أقرت احملكمة العليا القانـون التأسيسي للنقابـات وقانوهنا الداخلي بصفتها العقد امللزم جلميع األعضاء يف النقابة
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                                                                       احلقوق الناشئة عن العضوية يف النقابات والشروط اليت ختضع هلا ومـن                              من قانون العمل         ٢٤١             تسرد املادة    و  -   ٢٧٥
ُ                                             ومينح انتهاُك أي من تلك احلقوق الناشئة عن العضوية           .  )١٥ (               احلقوق السياسية   )  ب (                               احلقوق املالية أو االئتمانية،       )  أ   : (     بينها           

َ             ً      ً                                    أو الشروط السارية عليها العضَو املظلوم سبباً كافياً لكي يتقدم بالشكوى املناسب                       والقاعـدة    .      عمالة                        ة إىل وزارة العمل وال                                
   .                                                                                                   العامة هي أنه ال جيوز للسلطة احلكومية التدخل يف الشؤون النقابية الداخلية إال عند تقدمي شكوى من هذا القبيل

                        سنوات ويسري هذا حـىت       )  ٥ (                        بطريقة مباشرة كل مخس                                      انتخاب أعضاء املكتب النقايب           ً   أيضاً    ٢٤١               وتقتضي املادة     -   ٢٧٦
      أن   ،    ١٩٨٩                       ُ                                       ومن أبرز التعديالت اليت أُجريت على قانون العمل يف عـام              .                                          ء يف املكاتب االحتادية والنقابات الوطنية               على األعضا 

                                   ً       ً             التشديد على الدميقراطية بوصفها عنصراً ضرورياً من عناصـر    "         كان هو     "                االنتخاب املباشر  "                               القصد من وراء األمر بإجراء      
    ".            العمل النقايب

     رة                     املفاوضة اجلماعية احل    شجيع ت

                                                                                                          املفاوضة اجلماعية أو التفاوض قصد التوصل إىل اتفاق مجاعي هي إطار دميقراطي منصوص عليـه يف قـانون                    -   ٢٧٧
                                                                                                                           العمل من أجل حتقيق استقرار العالقة بني العمال واإلدارة من أجل إجياد مناخ من السالم التام واملستقر يف العالقات بني                    

                                                      

ٌ                  تتضمن احلقوق املالية أو االئتمانية اليت يتمتع عضٌو نقايب هبا            )  ١٥ ( ٍ                 احلق يف عدم دفع رسومٍ أو غراماٍت ثقيلـة           )  أ   : (                                                      ٍ                  
                                                                              ى تقارير وافية ومفصلة عن مجيع املعامالت املالية وفق ما ينص عليه قـانون النقابـة                 احلق يف االطالع عل  )  ب (                    الوطأة أو مفرطة؛    

                احلق يف املطالبة     )  د (                                      ٍ                                    احلق يف احلماية من جباية غري قانونية لرسومٍ مستحقة أو مسامهات أخرى؛               )  ج (                             التأسيسي وقانوهنا الداخلي؛    
ُ  ِّ      ٌ                                  بإيصال استالم كلما ُسدِّدت رسوٌم مستحقة أو مسامهات أخرى؛                                                                  احلق يف منع استخدام أموال املنظمـة ألي أغـراض أو             )  ه (                  

                               ً                                            ّ      ٍ                                                 أهداف غري تلك املنصوص عليها صراحةً يف قانون النقابة التأسيسي وقانوهنا الداخلي إالّ بقرارٍ كتايب تعتمده أغلبية األعـضاء يف                    
ْ                                               اجتماع عام ُيْدعى لعقده هلذا الغرض بالذات وفق األصول؛                                             أو إصدار إيصال استالم بكـل                                     احلق يف طلب أو اشتراط تقييد       )  و (           ُ 

      احلق يف   )  ز (                                                       ِّ                      ً       ّ                  دخل أو ريع جتنيه النقابة وبكل نفقة من نفقاهتا؛ وجيب أن يشكِّل كل قيد أو إيصال جزءاً من سجالّت النقابة املالية؛ 
           النقابة                                       احلق يف عدم اقتطاع رسوم االشتراك يف        )  ح (                                                                               عدم دفع ضريبة مقدرة خاصة أو غري ذلك من الرسوم غري العادية دون إذن؛               

      ً                                                                    ٍ                                                       مباشرةً من الراتب أو األجرة دون إذن ألغراض ضرائب مقدرة خاصة أو لدفع أتعاب حمامٍ أو غري ذلك من الرسوم غري العاديـة                       
ٍ                     َّ             دون إذٍن كتايب حيمل توقيع املوظَّف حسب األصول؛            احلق يف عدم   )  ي (                                           احلق يف التصويت على مكافآت املسؤولني النقابيني؛   )  ط (      

ٍ                                                                               مربر لتمويل حلقاٍت دراسية بشأن العالقات العمالية وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة بالعالقات العمالية؛                   دفع ضريبة مقدرة بال                 
     ابة؛ ـ                                                                                                                احلق يف أن يطلب من أمني اخلزينة وغريه من املسؤولني يف النقابة تقدمي حساب فعلي وصحيح ألموال وممتلكات النق                    )  ك (
                  ٍ           ٍ      ُ   َّ      ٌ                       إثبات دقته يف إقرارٍ كتايب مشفوعٍ بيمني ُتسلَّم نسخةٌ منه إىل وزيـر العمـل                                       احلق يف طلب مراجعة احلساب وفق األصول و    )  ل (

                                                                                                             احلق يف فحص دفاتر احلسابات وغريها من سجالت النقابة املالية ويف احلصول على تقارير وافية ومفـصلة مـن                     )  م (           والتشغيل؛  
   .                          لقانونان التأسيسي والداخلي                                                                املسؤولني فيها ومن ممثلياهتا عن مجيع املعامالت املالية وفق ما ينص عليه ا

                                                         احلق يف االطالع على ما ينص عليه القـانون التأسيـسي             )  أ   : (                                                    ومن احلقوق السياسية املخولة ألي عضو نقايب ما يلي        
                                                                                                                         والقانون الداخلي واتفاق املفاوضة اجلماعية ونظام العالقات العمالية السائد وعلى مجيع حقوقه والتزاماته اليت تنص عليها قـوانني     

                                                                                                                                  مل املوجودة عن طريق حلقات دراسية متعلقة بالعالقات العمالية أو غري ذلك من األنشطة التثقيفية املتعلقة بالعالقات العمالية                     الع
            َّ                                   احلق يف أن يعيَّن لشغل مناصب يف املنظمة مـع            )  د (   ؛   )                           كاالنتماء إىل منظمة ختريبية    (                                               مع مراعاة املؤهالت والوقائع السالبة لألهلية       

                                                                                 احلق يف التصويت باالقتراع السري على أي مسألة من مسائل السياسة الرئيـسية               )  ه (                               والوقائع السالبة لألهلية؛                   مراعاة املؤهالت 
                           ً                أو عضو يف النقابة يرتكب خطأً واملـشاركة يف                                                   احلق يف بدء إجراءات مقاضاة أو طرد أي مسؤول          )  و (                          متس مجيع أعضاء النقابة؛     

   .            تلك اإلجراءات
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                                          َّ                                    تزام متبادل يقع على عاتق أصحاب العمل واملوظَّفني، فإن آليـات املفاوضـة                                      ورغم أن املفاوضة هي ال      .                العمال واإلدارة 
              ل مبركز متثيل           ِّ  متتع املمثِّ   )  أ   : (                                                                                              اجلماعية ال تبدأ يف التحرك إال عندما تتحقق الشروط املسبقة التالية املتعلقة باالختصاص وهي             

                              احلجة على حصول النقابة اليت       )  ب (                 عليها القانون؛                       ً                                                  أغلبية املستخدمني وفقاً ألي من معايري االختيار أو التعيني اليت ينص            
   .                                      تقدمي املفاوض طلب املفاوضة إىل أصحاب العمل  )  ج (                                                       خيتارها املستخدمون كي تساوم نيابة عنهم على متثيل األغلبية؛ 

           حسن نيـة                                َ                ً       ً                       ً                        ويعين واجب املفاوضة اجلماعية أداَء الطرفني التزاماً متبادالً بااللتقاء واالجتماع فوراً وبسرعة عن                -   ٢٧٨
   .                                                                                          بغرض التفاوض على اتفاق بشأن األجور ومجيع شروط العمل األخرى املتصلة باألجور وساعات العمل وغري ذلك

                      إذ يتطلـب املعيـار       .                                                                                    وقد رأت احملكمة العليا كعادهتا أن ليس هناك حمك جوهري لقياس املفاوضة حبسن نية               -   ٢٧٩
                                                 َْ                      ها أن يتعامال بروح من احلرية والعدالة وأن يسعيا خملَصْين لتجـاوز                                                                العادل يف املفاوضة اجلماعية من الطرفني الضالعني في       

َ                            أما حسن النية أو سوؤها فأمر ُيستَدل عليه من الوقائع            .                                                                  العقبات أو الصعوبات القائمة بينهما بغرض إقامة عالقات العمل            ُ                            
                          ىل وجود أو عدم وجود حكـم                                           وال يستند استنتاج توافر حسن النية إ        .                                               ويقع ضمن نطاق خربة الوكالة احلكومية املختصة      

                       ً                                                                                              حمدد يف عقد ما يبدو معقوالً أو غري معقول يف رأي الوكالة احلكومية ذات االختصاص؛ أو يف كون الوكالة احلكوميـة                     
  .                                                             ً                                                املذكورة ترى وجوب املوافقة على ذلك احلكم؛ ولكن جيب أن يكون مبنياً بشكل كلي على حبث املفاوضات ككـل                  

                                َّ                                                     ر أفعال أصحاب العمل بشكل فردي حمكَّ املفاوضة حبسن نية ولكن أثـر مجيـع تلـك                                     ِّ        ولألسباب نفسها، ال يشكِّل أث    
                                                 ُ                 ً                     ً                                   املناسبات أو األفعال، ككل ال يتجزأ، واالستنتاجات اليت ُتستخلص منها جمتمعةً برتاهة، قد توفر أساساً تبين عليه الوكالة                  

   .                                        احلكومية ذات االختصاص استنتاجها يف هذا األمر

      ً                                                        سلسلةً من اللوائح اإلدارية نصت على إنشاء نظام طـوعي                عمالة                     رت وزارة العمل وال         ، أصد     ٢٠٠٣         ويف عام     -   ٢٨٠
ُ                         َّ                                كما ُعرضت إجراءات التسجيل املبسَّطة بإجياز ألغراض اتفاقات املفاوضة    .  )١٦ (                                      للمفاوضة يشارك فيها عدة أصحاب عمل          

                   ً            انب دفع رسم صغري جداً مـن أجـل                              ً                                                   اجلماعية حىت أنه مل يعد مطلوباً سوى تقدمي بيانني بشأن اإلعالن والتصديق إىل ج           
   .                                                             احلصول على شهادة تسجيل ضمن فترة التسجيل اليت تبلغ مدهتا مخسة أيام

                                محاية النقابات من احلل أو اإليقاف

  .                                                      صالحية األمر بإلغاء تسجيل منظمة عمالية شـرعية             عمالة                 وزارة العمل وال                       من قانون العمل        ٢٣٨          املادة     نح مت  -   ٢٨١
                          ٍ                                      وتشترط الوزارة توافر أسبابٍ جسيمة وقاهرة لتربير اإللغاء أو           .                             ة أخرى، أسباب ذلك اإللغاء             ، من جه     ٢٣٩             وحتدد املادة   

                 ُ  َّ                                                                                                  ويف العادة، جيب أن ُيدَّعى حدوث حتريف أو تدليس أو إكراه يتعلق بتكوين النقابة مما قد يضر بأغلبيـة أعـضاء                       .    احلل

                                                      

                              جيوز ألي نقابـة عماليـة       -   ٣-  ٤٠                                                 املادة السادسة عشرة من األمر الوزاري رقم              من  ٧       إىل    ٥        ات من        الفقر   )  ١٦ (
            ال جيوز لغـري    )  أ   : (                               ً                                                                شرعية وألصحاب العمل االتفاق كتابةً على االجتماع بغرض إجراء مفاوضة مجاعية على أساس املعايري التالية    

                                                    وحدها دون غريها أن تشارك وتتفاوض يف عملية املفاوضة اليت                                                      َّ           النقابات العمالية الشرعية اليت تتمتع بصفة النقابة املفوَّضة للتفاوض 
                                                                      ال جيوز لغري أصحاب العمل الذين هلم نظراء من النقابات العمالية الشرعية اليت   )  ب (                                    يشارك فيها عدة أصحاب عمل يف آن واحد؛ 

                                   شارك فيها عدة أصحاب عمل يف آن                                    َّ                                                              تتمتع وحدها بصفة النقابة املفوَّضة للتفاوض أن تشارك وتتفاوض يف عملية املفاوضة اليت ي             
                                                                                                                 ال جيوز أن تشارك غري النقابات العمالية الشرعية اليت ختص وحدات أصحاب العمل اليت توافق على مفاوضة يشارك                    )  ج (       واحد؛  

   .                            فيها عدة أصحاب عمل يف آن واحد
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                                          َّ                 اإللغاء انتظار إجراءات انتخاب النقابة املفوَّضة، فإنه                                 وإذا ما صادف تقدمي طلب      .                ِّ                          النقابة لكي يسوِّغ إلغاء تسجيل النقابة     

  .                                                                                                                       تتاح ألعضاء وحدة مفاوضة مناسبة فرصة تأكيد أو إنكار شرعية النقابة عن طريق االقتراع يف عملية االنتخاب تلـك                  
   .    واهلا                                               ُ                       َّ      ُ       وباإلضافة إىل ذلك، ال جيوز إصدار أي أمر إلغاء ما مل ُتمنح النقابة املعنية احلقَّ يف أن ُتديل بأق

                                              عدد النقابات املنشأة يف البلد وهيكلها التنظيمي    - ) ه ( ٢  

   .                                 بشأن تسجيل النقابات والعضوية فيها  )     ٢٠٠٤      يوليه  /   متوز (                                 يلخص اجلدول التايل البيانات احلالية   -   ٢٨٢

 عدد األعضاء فيها عدد النقابات املسجلة نوع النقابة

 ٥١٩ ٨٩٢ ١٤٧ الوطنية/النقابات االحتادية

 ٩١٨ ٨٥٣ ٧ ٦٨٨ )الشركات(املستقلة النقابات 

 ٣٦٤ ٩٣٥ ٧ ٢٠٦ )الشركات(النقابات احمللية املعتمدة 

 ٢٦٢ ٤٥٤ ١ ٣٣٩ نقابات القطاع العام

 ٢٤٩ ٥٥١ ٧ ٠٠٠ رابطات العمال

   .                                                        ية مسجلة أو جمموعات من النقابات االحتادية أو الوطنية املسجلة            مراكز نقاب ة                        هناك، يف الوقت احلاضر، عشر  -   ٢٨٣

ٌ                                                                                  ورابطات العمال هي جمموعاٌت منظمة بقصد توفري إطار تعاضدي من التعاون واحلماية لألعضاء فيها أو ألي                  - ٤  ٢٨                        
                        ً                            ً      ً                  وتوجد هذه الرابطات غالباً يف املناطق الريفية وتكون عادةً واسطةً لعـرض              .                                       غرض مشروع آخر عدا املفاوضة اجلماعية     

   .             فرص كسب العيش

                احلق يف اإلضراب- ٣           السؤال رقم 

   . )١٧ (  ٌّ                                                            كلٌّ من الدستور والقانون احلق يف اإلضراب جلميع العاملني يف القطاع اخلاص ل  -   ٢٨٥

                                 القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب    - ) أ ( ٣  

                 القيود اإلجرائية

َ                                                                        لقد أجازت اهليئة التشريعية الفلبينية فرَض شروط إجرائية معينة على احلق يف اإلضراب وذلك من خالل قانون                   -   ٢٨٦                                       
             مراعاة فترة    )  ب (    ٌ              َّ                                          إعالنٌ عن اإلضراب يقدَّم إىل جملس التوفيق والوساطة الوطين؛            )  أ   : (                شروط املسبقة هي          وتلك ال   .      العمل

                                                                          تصويت األعضاء يف النقابة على اإلضراب وعرض نتائجه على جملس التوفيـق              )  ج (                                     هتدئة تبدأ من تاريخ تقدمي اإلعالن؛       
   .     ً                                        ابتداًء من تاريخ إبالغ نتائج التصويت على اإلضراب                                مراعاة حظر اإلضراب ملدة سبعة أيام   )  د (                والوساطة الوطين؛ 

                                                      

ـ                   لثة عشرة                   من املادة الثا    ٣              تضمن الفقرة      )  ١٧ (                    ذايت ويف املفاوضـة                                                        من الدستور حق مجيع العاملني يف التنظـيم ال
                                   ومن مث، فإن اهليئـة التـشريعية         .                                                                          ً                     والتفاوض اجلماعيني ويف القيام بأنشطة سلمية متضافرة مبا فيها احلق يف اإلضراب وفقاً للقانون             
   .          ً                                                                   وضعت قيوداً قانونية حتد من ممارسة هذا احلق مع أنه ليس هناك ما مينع اإلضراب بوجه عام
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                                                      عن طريق جملس التوفيق والوساطة الوطين من تنظـيم             عمالة                      متكني وزارة العمل وال                                   والغاية من فترة التهدئة هي        -   ٢٨٧
ٍ                    اجتماعاٍت للتوفيق والوساطة   ـ                .           ى                                                َ                                       ومن جهة أخرى، تتيح فترة حظر اإلضراب للوزارة فرصةَ التأكد من أن التصويت عل

   .                           اإلضراب مت بصورة سلمية وأمينة

                                     َّ                                                   ُ                    وقد أبطلت احملكمة العليا اإلضرابات اليت متَّت على أساس عدم التقيد بأي من الشروط اإلجرائية، حيث قُبلت                   -   ٢٨٨
   .                       ً                                                      تلك الشروط بوصفها قيوداً على التمتع باحلق يف اإلضراب تتسم باملعقولية ومتثل احلد األدىن

                القيود الزمنية

ٌ                                                                                         وٌد مؤقتة تتعلق حباالت حظر اإلضراب أثناء الفترة اليت تستغرقها إجراءات التوفيـق والتحكـيم       ـ       اك قي ـ   هن  -   ٢٨٩   .  
                                          عرض املنازعة على التحكيم اإلجباري أو الطوعي   …   ُ   َ                         ال ُيعلَن عن إضراب أو اعتصام بعد  "            تنص على أنه   )  أ (   ٢٦٤       فاملادة 

    ".                                    نفسها اليت أدت إىل اإلضراب أو االعتصام                                                           أثناء الفترة اليت تكون فيها قيد النظر قضايا تنطوي على األسباب

                                          ً      ً               الواردة يف االتفاقات اجلماعية، هي األخرى، قبوالً واسعاً وقـد            "        االعتصام                         بنود عدم اإلضراب وعدم      "      تلقى   و  -   ٢٩٠
                                   ً                                                    غري أن هذا احلظر املنصوص عليه قانوناً ال ميكن تطبيقه ملنع حدوث إضراب يعود سببه                .                                 كانت موضع تأييد احملكمة العليا    
   .                            إىل ممارسة غري عادلة جتاه العمال

           ُ                                                                                       قت اإلشارة، ُتحظر اإلضرابات بوجه عام أثناء فترات التهدئة وفترة حظر اإلضراب اليت متتـد إىل                          ومثلما سب   -   ٢٩١
   .         سبعة أيام

                     حاالت املصلحة الوطنية

                     لنظر يف منازعة عمالية            باختصاص ا     عمالة                                               من قانون العمل، جيوز أن يتمتع وزير العمل وال      )  ز (   ٢٦٣   ً          عمالً باملادة     -   ٢٩٢
                                            َّ                           َّ          ٍ                                       أو أن حتال املنازعة إىل التحكيم اإلجباري إذا تسبَّبت، أو كان من املرجح أن تتسبَّب، يف إضـرابٍ أو يف اعتـصام يف                       

    ".                                       قطاع صناعي حيوي بالنسبة للمصلحة الوطنية "

  ُ        ال ُيعلن عن  "                    ت أو االعتصامات، أنه                                          ُ                            ومن بني األفعال الواردة يف قائمة األفعال اليت ُيمنع القيام هبا أثناء اإلضرابا  -   ٢٩٣
                                            وقد قضت احملكمة العليا بـأن أي إضـراب           "        اختصاصه  )                      وزير العمل والتشغيل   (                                         إضراب أو اعتصام بعد تويل الرئيس أو        

                           وهكذا فإن أمر التويل أو       . ُ                                                     ً      ً                               ُيشرع فيه بعد صدور أمر بتويل اختصاص أو تفويض يصبح نشاطاً حمظوراً وبالتايل غري قانوين              
ٌ                                يف الوقت نفسه أمٌر بالرجوع إىل العمل بقوة القانون          التفويض هو                 .   

                                                                                                            ويف السلطة املفوضة إىل الوزير بتويل اختصاص البت يف قضية عمالية تكمن ممارسة لسلطة الشرطة اليت تتمتع                   -   ٢٩٤
             قد يـضر                                                                    ً           ً     ً                 وقد قيل إن اهلدف من تويل االختصاص هو خدمة الصاحل العام حيث إن إضراباً أو اعتصاماً مطوالً                  .           هبا الدولة 

   .              باالقتصاد الوطين

                                                قضية كان من األطراف الضالعة فيها جامعـة وشـركة                                            دت احملكمة العليا استخدام سلطة التويل يف             َّ  وهكذا أيَّ   -   ٢٩٥
ّ    تصّدر                                                                              مليون دوالر يف السنة وشركة عقاقري وأدوية وشركة طريان تقوم بـرحالت               ١٢                               يف املائة من منتجاهتا وجتين         ٩٠  
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                                                                                                كمة العليا أبطلت ممارسة تلك السلطة يف قضايا كان من األطراف فيها شركة تعمل يف إنتـاج                           غري أن احمل    .             جوية داخلية 

   .                                             أدلة اهلاتف وشركة لديها مصنع ينتج أعواد الثقاب

       لخدمة ل         احلد األدىن 

      ىن من                                                                                              رباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التابعة ملنظمة العمل الدولية، مفهوم احلد األد                         ناقشت جلنة اخل    -   ٢٩٦
           ً                                    ِ ِّ          ٍ                              ً                     يكون مناسباً يف احلاالت اليت ال يبدو فيها أن مثة ما يبِرِّر احلد بشكلٍ كبري من عمل إضرايب أو حظره متاماً                      "             اخلدمة الذي   

                                                                                                                  واليت قد يتم فيها، دون التشكيك يف حق األغلبية الساحقة من العمال يف اإلضراب، التفكري يف تأمني تلبيـة احتياجـات             
   . َ                            لَ املنشآت بشكل آمن أو دون توقف      ِ              َ املستعمِلني األساسية وعَم

                                                   ِّ      ً                                  من قانون العمل على أنه، يف املنازعات العمالية اليت تؤثِّر سلباً على اسـتمرار عمـل                  )  ز (   ٢٦٣             وتنص املادة     -   ٢٩٧
                                                 ً                                      ٍ                                املستشفيات أو املصحات أو املؤسسات الطبية، يكون واجباً على النقابة اليت دعت إىل اإلضراب توفري قوٍة عاملة هيكلية                  

                                                          ّ                                                   ن العاملني الطبيني وغريهم من العاملني يف قطاع الصحة الذين جيب أالّ ختضع حركتهم وخدماهتم ألي إعاقـة أو                           فعالة م 
                            ً                                                                                     قيد، بالقدر الذي يكون ضرورياً لضمان محاية حياة وصحة املرضى على النحو املالئم والكايف، وباألخص يف احلـاالت                  

   .                              املستعجلة، وذلك طيلة مدة اإلضراب

               اخلدمة احلكومية

                                      الصادرة عن جلنة الوظيفة العامة،          ١٩٨٧               ، جمموعة عام     ٦                                         َّ               فيما يتعلق بالقطاع العام، فإن املذكرة املعمَّمة رقم           -   ٢٩٨
                         َّ                                                                                            حتظر على مجيع املسؤولني واملوظَّفني احلكوميني القيام بإضرابات أو مبظاهرات عامة أو بترك مكان العمل أو التوقف عن                  

   .                                                  مل اجلماعي اليت تؤدي إىل توقف مؤقت أو إىل إحداث ارتباك          ً                        العمل مجاعةً، أو غري ذلك من أشكال الع

                    َّ                                                                                               أما البديل املتاح ملوظَّفي القطاع العام فهو التمثيل يف جملس إدارة شؤون العاملني يف القطاع العام الذي أنشئ                    -   ٢٩٩
                       فإن اجمللس قد مسـح                                   ً                                    ويف حني أن ذلك األمر ال ينص صراحةً على متثيل منظمات العاملني،             .    ١٨٠      ً                  تطبيقاً لألمر التنفيذي    

                                                                احمللية ومن املؤسسات ذات امليثاق األصلي اليت متلكها أو تسيطر عليهـا    ات                                       بوجود ممثلني من الوزارات ووحدات احلكوم    
   .                                  احلكومة ومن اجلامعات واملعاهد احلكومية

                                       املرابطة أمام أماكن العمل أثناء اإلضراب

                                                           عام اللجوء إىل املرابطة أمام أماكن العمل أثناء اإلضـراب، أو                   َّ                            جيوز مع ذلك للموظَّفني يف القطاعني اخلاص وال         -   ٣٠٠
   .                                                ّ                                غري ذلك من أشكال التعبري الرمزي عن الرأي، شريطة أالّ يؤثر ذلك النشاط على تقدمي اخلدمات

َ  َّ      ُمَعيَّنة من                             انونية خاصة بشأن ممارسة فئات        أحكام ق    - ) ب ( ٣             يف اإلضراب   ها          َّ العمال حقَُّ 

                                           بينما خيضع العاملون يف املؤسسات الطبيـة         .  َ                 َّ                    مَنع اإلضراب على موظَّفي القطاع العام                         ُ    مثلما سبقت اإلشارة، يُ     -   ٣٠١
    ). ز (   ٢٦٣                                                ً        واملستشفيات واملصحات لقاعدة احلد األدىن من اخلدمة وفقاً للمادة 
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   ّ                                                                                                      أّما أفراد القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية، إىل جانب حراس السجون ورجال اإلطفاء، فـال       -   ٣٠٢
   .   ١٨٠ُ                           َّ                                                       ُيسمح هلم بتكوين منظمات للموظَّفني أو االنضمام إىل منظمات ضمن اإلطار احملدد يف األمر التنفيذي 

                                                    على اتباع هنج من أربعة فروع يف جمـال إدارة                عمالة    َّ                    ، شدَّد وزير العمل وال      ٠٣-  ٤٠                      ومبوجب األمر الوزاري      -   ٣٠٣
          املدافعـة    )  ج (         و سريع؛                               تقدمي اخلدمات اإلدارية على حن      )  ب (            يم الذايت؛                         التمسك باحلق يف التنظ     )  أ   : (                            العالقات بني اإلدارة والعمال   
ّ                                            تعزيز تشاطر املسؤولية بني العّمال واإلدارة بغية حل املنازعات بشكل سلمي وطوعي  )  د (                        عن العمل النقايب املسؤول؛                             .   

      نقايب        تنظيم ال                                        القوات املسلحة والشرطة يف تقييد احلق يف ال         َ ولة أفراَد            َّ الصالحيات املخَّ  - ٤           السؤال رقم 

                                                                                      َ                               ال ميلك أفراد القوات املسلحة الفلبينية والشرطة الوطنية الفلبينية وال السلطات اإلدارية صـالحيةَ تقييـد املمارسـة                -   ٣٠٤
   ) د (   ٢٦٤               وتنص املـادة      .                         ً                     دا يف احلاالت اليت تشهد إخالالً بالنظام العام       ـ                                                         املشروعة للحقوق النقابية أو التدخل يف ممارستها ما ع        

               َّ        َّ                                                                      يتعني على أي موظَّف أو موظَّف عام، مبن يف ذلك املسؤولون والعاملون يف القوات الفلبينيـة                 "                لعمل على أنه                من قانون ا  
                                                     ِّ             ّ                                       املسلحة اجلديدة أو يف قوة الشرطة الوطنية املتكاملة، أو أيِّ شخص مسلح، أالّ يقوم جبلـب أو إدخـال أو مرافقـة أي     

  ُ                                                         املُضربني بعمال آخرين لدخول أو مغادرة املواقع يف املنطقة                                                                 شخص، بأي شكل من األشكال، يسعى إىل استبدال العمال          
     َّ                                                                     ويتعيَّن على الشرطة أن تبقى بعيدة عن خطوط املرابطني مـا مل تنـدلع                .                                           اليت تشهد اإلضراب أو للعمل مكان املضربني      

   أو  /            األشـخاص و                              ويتعني عليهم محاية حياة وممتلكات  .                                                            أعمال عنف فعلية أو غريها من األعمال اإلجرامية يف ذلك املكان     
                                           َّ                                                         ٍ                          تنفيذ القانون أو أي أمر قانوين، شريطة أال يفسَّر أي من األحكام الواردة يف هذا القانون على أنه مينع أي مـسؤولٍ يف                       

   .                                                       الشرطة من اختاذ أي تدبري ضروري للمحافظة على السلم والنظام

               وقرارات احملاكم                                                       استعراض موجز للتغيريات اليت طرأت على التشريعات الوطنية   -   ٥           السؤال رقم 

   :         التقرير          تناوهلا هذا                                    ُ                                     فيما يلي أهم التغيريات الرئيسية اليت أُجريت على التشريعات أثناء الفترة اليت ي  -   ٣٠٥

                                      ً                             ، الذي يعدل بعض أحكام قانون العمل خاصةً بغرض حترير ممارسـة            ]    ١٩٨٦[     ١١١                األمر التنفيذي     •
                 احلقوق النقابية؛

                                       منه، جملس التوفيق والوساطة الوطين        ٢٢                    نشأ، مبوجب الفقرة              ، الذي أ  ]    ١٩٨٧[     ١٢٦                األمر التنفيذي     •
                                                                                       للقيام بوظائف التوفيق والوساطة والتحكيم الطوعي اليت كان يضطلع هبا مكتب العالقات العمالية؛

                                           َّ                          ، الذي يضع املبادئ التوجيهية املتعلقة حبق موظَّفي القطاع العام يف التنظيم؛]    ١٩٨٧[     ١٨٠              األمر التنفيذي   •

   .                                        فيما خيص حترير ممارسة احلق يف التنظيم الذايت   ١١١     ِّ                 املكمِّل لألمر التنفيذي     ٦٧١٥          اجلمهوري        القانون  •

                             فقد محل التغـيريات اهلامـة        .                                      هو دمقرطة ممارسة احلقوق النقابية        ١١١                                      وكان القصد من األمر التنفيذي رقم         -   ٣٠٦
                                             يف املائة من عدد أعضاء وحدة املفاوضـة           ٢٠   ىل                                                            ختفيض احلد األدىن من عدد األعضاء قبل تكوين أي نقابة إ            )  أ   : (       التالية

                 مـن قـانون        ٢٣٩    و    ٢٣٨                                                                                  إلغاء مفهوم نقابة واحدة لكل قطاع صناعي الذي كانت تأمر بتنفيذه املادتان               )  ب (          املناسبة؛  
                                                َّ                            اإلقرار حبق العاملني يف الشركات التابعة للحكومة املنظَّمني حسب قانون الـشركات يف       )  ج (                            العمل يف صيغتهما القدمية؛     
                                                                                         وكانت ال تسري على هؤالء العاملني احلكوميني يف واقع األمر قوانني اخلدمة املدنية وكانوا                .                           التنظيم واملفاوضة اجلماعية  
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                                       ختفيض الشرط املتعلق بدعم العرائض املتعلقة   )  د (                                                               خيضعون حلماية قانون العمل ألغراض التنظيم الذايت واملفاوضة اجلماعية؛  

                                            منع املسؤولني العامني وكذلك أفـراد القـوات    ) ه (           يف املائة؛   ٢٠                         املؤسسات غري املنظمة إىل                       َّ       بانتخاب النقابة املفوَّضة يف   
   .                                                                                           املسلحة والشرطة الوطنية من مرافقة أشخاص إىل داخل مقار الشركات بغرض استبدال عمال آخرين باملضربني

ُ                   وكانوا قد ُحرموا من ذلـك        .         الذايت                                              للعاملني يف القطاع العام احلق يف التنظيم          ١٨٠                           أعاد األمر التنفيذي رقم      و  -   ٣٠٧           
                    ، بلغ عدد نقابات        ٢٠٠٢       يونيه   /      ً             وابتداًء من حزيران    .         ُ                                   عندما أُعلن عن تطبيق القانون العسكري          ١٩٧٢                    احلق يف بداية عام     

                                     ٌّ          نقابة بصفتها وحدة املفاوضة الوحيدة كـلٌّ           ٣٤٦                      ُ          ومن بني تلك النقابات اعُتمدت        .       ً   نقابةً  ١     ٠٧٢                       القطاع العام املسجلة    
   .            لتها احلكومية        داخل وكا

                جتدر اإلشارة إىل    و  .    ١٨٠                                             اإلصالحات اليت بدأها األمر التنفيذي رقم            ٦٧١٥                              وواصل القانون اجلمهوري رقم       -   ٣٠٨
  َّ                                                                                                مدَّد القانون اجلمهوري مدة سريان اتفاقات املفاوضة اجلماعية من حيث اجلانب التمثيلي من ثـالث                 )  أ   : (             هذه التغيريات 

                                 ُ                                             الستقرار يف العالقات العمالية بينما ُيعاد التفاوض بشأن األحكام األخرى يف تلـك                                            سنوات إىل مخس سنوات بغية تعزيز ا      
                          ً اعترف القانون املذكور صراحةً   )  ب (  ؛  )     ألف-   ٢٥٣      املادة  (                                                    االتفاقات خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ تنفيذها  

                                      قرارات يف املؤسسات اليت يعملون فيها                                                                                    حبق األعضاء يف النقابات كأفراد يف املشاركة يف عملييت وضع السياسات وصنع ال            
                                         يف املائة من توقيعات الدعم من أجل          ٢٥                       َّ                                    يف انتخابات النقابة املفوَّضة، يشترط القانون احلصول على           )  ج (   ؛   )   ٢٥٥       املادة   (

  ،  )   ٢٥٦   ة        املـاد  (                                     َّ              َّ                                                          تقدمي عريضة تطالب بانتخاب النقابة املفوَّضة يف مؤسسة منظَّمة بغرض احلفاظ على استقرار العالقات العمالية                
ٍ    ؛ وأحدث آلياٍت    )   ٢٥٧       املادة   (                                                            َّ                 َّ                  وألغى شرط الدعم من أجل تقدمي عريضة تطالب بانتخاب النقابة املفوَّضة يف مؤسسة غري منظَّمة                             

  ؛   )) و (   ٢٧٧    و    ٢٦٢       إىل      ٢٦٠             املواد مـن     (                                    ً                                              لتقدمي الشكاوى والتحكيم الطوعي، منشئاً يف تلك األثناء صندوق التحكيم الطوعي            
     )). ب (   ٢٧٧      املادة  ( َّ                                                  ظَّف يف االنضمام إىل نقابة منذ أول يوم يلتحق فيه بالعمل                     أقر القانون حبق كل مو  )  د (

                                                                                                                  وقد استرشدت احملكمة العليا، يف تطبيقها تلك القوانني، بالسياسة العامة اليت تتبعها الدولة يف محاية العمـال                   -   ٣٠٩
   .                                               وترسيخ حرية االختيار يف ممارسة احلق يف التنظيم الذايت

ـ        تلك امل            ملساعدة                          طوير املنظمات العمالية              برنامج ت       عمالة                       وضعت وزارة العمل وال      ،      ١٩٩٤         ويف عام     -   ٣١٠    ات ـ      نظم
                                ومنـذ ذلـك العــام، خصـصت         .                                                                       عـن طريـق تفعيـل تدابـري بنـاء القـدرات أو تشجيـع روح املبـادرة         

   .                               بيسو فلبيين لتمويل هذا الربنامج   ٣٤٣     ٦٥٨     ٠٠٠       احلكومة 

     ٍ                                           كوسيلٍة للقضاء على تفـاوت األجـور بـني النـساء                     ملفاوضات اجلماعية     با     عمالة                وزارة العمل وال    ت    عترف ا و  -   ٣١١
ّ       أنشطة تثقيفية عّمالية                   وزارة العمل        أجرت     ً                 ودعماً للعمل املنظم،      .        والرجال                               سواء كان العـاملون فيهـا              ملؤسسات          فائدة ا     ل                

ـ                    ً                             ، وكذلك تدريباً ومشاورات بشأن التفاوض           ً                   أعضاًء يف نقابات أم ال                      دات النقابيـات                                     وقيادة الدعوة يف صـفوف القائ
  ُ                                                                     وُنظمت حلقات دراسية لتعزيز احلقوق االقتصادية لفائـدة العـاملني            .      عمل  ة                عمالية ومنظم   ة       رابط    ٢٠٤    من       عامالت    ال و

                                                             ومقاوالت إنشاء وتسيري املناطق السياحية اجملهزة يف املناطق         -                                                               وأعضاء النقابات واإلدارة يف سلطة منطقة التصدير الفلبينية         
   .                االقتصادية العامة
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  ٩ادة امل

                           واليت انضمت إليها الفلبني ٩                                             اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتصلة باملادة -   ١           السؤال رقم 

ٌ     ولكنها طرٌف      ١٦٨    و    ١٣٠    و    ١٢٨    و    ١٢١    و    ١٠٢            ً                                             بني ليست طرفاً يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم              الفل  -   ٣١٢           
   :                   يف االتفاقيات التالية

  ؛    ١٩٦٢  ،  )                 الضمان االجتماعي-                ساواة يف املعاملة   امل   (   ١١٨                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   •  

  ؛ ٢   ١٩٨  ،  )        االجتماعي                             احلفاظ على احلقوق يف جمال الضمان    (   ١٥٧                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   •

  ؛  ٢٥  ١٩  ،  )                      التعويض عن حوادث العمل (  ١٧                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   •

   .  ٥٢  ١٩  ،  )                                  عاملة يف جمال التعويض عن حوادث العمل            املساواة يف امل (  ١٩                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   •

                                        فروع الضمان االجتماعي املوجودة يف البلد-   ٢           السؤال رقم 

            التعويـضات    )  ب (                    الرعاية الطبيـة؛      )  أ (                                                                        تتكون فروع الضمان االجتماعي املوجودة واجلاري تطبيقها يف الفلبني من             -   ٣١٣
                            استحقاقات الباقني على قيد      )  و (                إعانات العجز؛     )  ه (                   إعانات الشيخوخة؛     )  د (                    استحقاقات األمومة؛     )  ج (                         النقدية يف حالة املرض؛     

   .                         التعويضات عن إصابات العمل  )  ز (       احلياة؛ 

                        ً    فهذا القانون يتضمن تعديالً      .                                                 على برنامج حمدود ملساعدة العاطلني عن العمل           ٨٢٩١                       ينص القانون اجلمهوري      -   ٣١٤
                   َّ                          ً               املوظفني احلكوميني املعدَّل املعمول به منـذ عـشرين عامـاً،              ى    عل      تأمني    ال       لنظام         ً  ُ                           مستحسناً أُدخل على النظام األساسي      

                                                                            فهو مل يكتف بزيادة وتوسيع نطاق احلماية اليت يقدمها الضمان االجتمـاعي              .     ١١٤٦                                واملعروف باسم املرسوم الرئاسي     
                جابة على حنـو                                      املوظفني احلكوميني لتمكينه من االست         على        تأمني    ال                                                 للعاملني احلكوميني وبتعزيز صالحيات ووظائف نظام       

     ً           ُ                                                                   وعالوةً على ذلك، أُدرجت فيه املزايا االدخارية بدورها كجزء من برامج الضمان االجتماعي        .                       أفضل الحتياجات أعضائه  
      عاجل  ،Pag-IBIG                                                           ومت التصدي هلذا اجلانب من الضمان االجتماعي عن طريق إنشاء صندوق   .                         املوجودة واملطبقة يف الفلبني
   .                                                      ليت يواجهها البلد ومها توليد املدخرات وتوفري السكن للعاملني                         اثنتني من املشاكل األساسية ا

    ة  ح                      الضمان االجتماعي املتا  ات  طط خم               أهم خصائص أو -   ٣           السؤال رقم 

   )              الرعاية الطبية (             التأمني الصحي 

ُ           َ                                           َّ                            برنامُج تأمني صحي َيدفع األعضاء املنتسبون إليه اشتراكات شهرية جتمَّع بـدورها لـدعم               "       ميديكري "        برنامج    -   ٣١٥      
                                                                         ً      ٍ                                       االحتياجات الطبية لألعضاء املنتسبني الذين قد يصابون مبرض ما فيجدون أنفسهم فجأةً يف حاجٍة إىل مساعدة مالية عند                  

   .               دخوهلم املستشفيات

                    نطاق برنامج الرعاية   )     ١٩٩٥                                            قانون التأمني الصحي الوطين الصادر يف عام          (    ٧٨٧٥                        ووسع القانون اجلمهوري      -   ٣١٦
   .      الفلبني                         الطبية كي يشمل مجيع مواطين 
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                                                                   يف الوقت الراهن االستفادة من املزايا اليت خيوهلا برنامج الرعاية                                                      ويغطي الربنامج مجيع األشخاص الذين حيق هلم          -   ٣١٧

           ُ  َ َّ          من يتقاضـون ُمَرتَّبـات      و                                                      لضمان االجتماعي ونظام التأمني على املوظفني احلكوميني         ا      نظام     يف                             الطبية، مبن فيهم األعضاء     
                                                     حيق هلم االستفادة من أي استحقاقات عن طريق خطـط                  كل من       ؛ و                      ، ومن يعيلوهنم هؤالء                               تقاعدية من صناديق املعاشات   

                                                                                                                 التأمني الصحي اليت وضعتها مؤسسة التأمني الصحي الفلبينية؛ ومجيع األشخاص الذين حيق هلم احلصول على استحقاقات                
                                    ية الصحية اجملتمعية أو التعاونيات                                         ُ                                              بصفتهم أعضاء يف برامج تأمني صحي أخرى أُنشئت مببادرة احلكومة أو منظمات الرعا            

   .                                            أو خطط التأمني الصحي اخلاصة اليت ال تستهدف الربح

                                            ً                               اخلطة، يساهم مجيع أعضاء الربنامج يف الصندوق وفقاً جلدول اشتراكات معقول                                     ولتمكني احلكومة من متويل       -   ٣١٨
   :                         للمبادئ التوجيهية التالية                                                                    ً ومنصف وتصاعدي يتم حتديده على أساس دراسات إكتوارية قابلة للتطبيق وطبقاً 

                            وأصحاب عملهم دفع مبـالغ       "       ميديكري "  َّ                                            وظَّفون يف القطاع الرمسي واألعضاء احلاليون يف                 يواصل امل   -
                                                                    ِّ                   بقيمة االشتراكات الشهرية اليت ينص عليها القانون إىل أن حيني الوقت الذي حتدِّد فيه مؤسسة التأمني 

     ّ                                                طة أالّ تزيد االشتراكات الشهرية عن ثالثة يف املائة                                                       الصحي الفلبينية جدول االشتراكات املذكور شري     
   .                                          من الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل واحد منهم  )          يف املائة ٣ (

  َّ                                                            ً                                  حتدَّد االشتراكات اليت يدفعها األعضاء العاملون حلساهبم اخلاص باألساس بناًء على ما تكسبه األسرة                -
                                          أن يزيد إمجايل إسهاماهتم السنوية عن ثالثة يف                                                  املعيشية من مال وما لديها من أصول؛ غري أنه ال جيوز   

  .                                          من الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل واحد منهم  )          يف املائة ٣ (      املائة 

ـ               - ـ  ـ                         َّ       ً        ٍ                                          ال تزيد االشتراكات اليت تقدَّم نيابةً عن أعضاٍء معوزين عن احلد األدىن لالشتراك    دد ـ         ات احمل
   .           َّ  لألعضاء املوظَّفني

    ً        ٍ             ً      ً     ِ                                    يابةً عن أعضاٍء معوزين دعماً جزئياً من ِقبل وحدة احلكومة احمللية اليت                               َّ       م االشتراكات اليت تقدَّم ن    ُ   َ ُتدَع  -
                                       ً    ِّ  ً                                   وتقدم مؤسسة التأمني الصحي الفلبينية متويالً متمِّماً يساوي مبلغ الدعم الـذي              .                   يقيم فيها األعضاء  

                                                                                                   تقدمه وحدة احلكومة احمللية لفائدة األعضاء املعوزين، شريطة أن تقدم احلكومة الوطنية، يف حالـة               
                                                             ً                                    حدات احلكومة الوطنية من الفئات الرابعة واخلامسة والسادسة، مبلغاً يف حدود تسعني يف املائـة                و
  .                                             ٍ                                      من مبلغ الدعم املقدم لفائدة األعضاء املعوزين ملدٍة ال تزيد عـن مخـس سـنوات                 )            يف املائة    ٩٠ (

  .         ة الوطنية  ُ                                ٍ                       ُ             وسُترفع حصة وحدات احلكومة احمللية بصورٍة تدرجيية إىل أن تعادل حصُتها حصة احلكوم

  )التعويضات النقدية يف حالة املرض( التأمني الصحي -باء 

                        نظام الضمان االجتماعي أو                                  ٌ           ُ                         التعويض النقدي يف حالة املرض هو بدلٌ نقدي يومي ُيدفع إىل العضو املنتسب إىل    -   ٣١٩
       ٍ        ٍ         سبب مرضٍ أو إصابٍة وذلـك                                                 ً           املوظفني احلكوميني عن عدد األيام اليت يكون فيها عاجزاً عن العمل ب     على        تأمني    ال      نظام      إىل  

   .                                                  ٍ    ويتفاوت مبلغ التعويضات النقدية يف حالة املرض من نظامٍ آلخر  .      ً                  يوماً من كل سنة تقوميية   ١٢٠    ً   ٍ           عادةً ملدٍة ال تتجاوز 

                                                                ً      ً      ً                               ومبقتضى نظام الضمان االجتماعي، يكون التعويض النقدي يف حالة املرض بدالً نقدياً يومياً عن عدد األيـام                   -   ٣٢٠
               وحيـق للعـضو      .                                         ً                                       عضو املنتسب إىل نظام الضمان االجتماعي عاجزاً عن العمل بسبب مرض أو إصابة                               اليت يكون فيها ال   
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                                         أن يكون العضو قد دفع ثالثة اشتراكات         )  ١   : (                                                                        احلصول على التعويض النقدي يف حالة املرض إذا توافرت الشروط التالية          
   ُ        أن ُيحجـز     )  ٢ (                                  ور اليت حدث فيه األمر الطارئ؛                                            ً                                  شهرية على األقل خالل فترة االثين عشر شهراً السابقة لفترة الستة شه           

                     أن يكون قد استهلك      )  ٤ (                                         أن يتم إخطار نظام الضمان االجتماعي؛         )  ٣ (                                                 العضو يف املستشفى مدة أربعة أيام على األقل؛         
   .                                                  َّ         مجيع اإلجازات املرضية بالنسبة لألعضاء الذين يكونون موظَّفني منتظمني

                             يف املائة من متوسـط راتبـه     ٩٠           ُ                      املرض الذي ُيدفع للعضو عن كل يوم                                      يعادل مبلغ التعويض النقدي يف حالة       -   ٣٢١
     ً                   يوماً يف كـل سـنة          ١٢٠                                                                                وميكن أن حيصل العضو على احلد األقصى من التعويض النقدي يف حالة املرض ملدة                 .       اليومي

   .     ً                        يوماً بسبب اإلصابة باملرض نفسه   ٢٤٠                                        تقوميية ولكنه لن حيصل على التعويض ألكثر من 

             يكـون يف    ̀  ١̀   :                                                            ملوظفني احلكوميني، جيوز للعضو أن ينتفع بالتعويض شريطة أن              على ا       تأمني    ال    ام           ومبوجب نظ   -   ٣٢٢
                                                             إذا كان قد ترك عمله، أن يكون قد عمل ملدة ثالث سنوات على األقل ̀  ٢̀                                         اخلدمة يف الفترة اليت يصاب فيها بالعجز؛ أو 

  .          ً                              ً           عشر شهراً اليت سبقت إصابته بالعجز مباشـرةً                                                                            وأن يكون قد دفع ستة اشتراكات شهرية على األقل خالل فترة االثين           
                                                            يف املائة من التعويض عن كل يوم أو على جـزء مـن                ٧٥                          ٍ                              وحيق للعضو الذي يعاين من عجزٍ كلي مؤقت احلصول على           

     ً                                                                يوماً من سنة تقوميية واحدة بعد استنفاد مجيع املـستحقات مـن                ١٢٠                                              التعويض املستحق عن العجز املؤقت ال يتجاوز        
                                                                                                         رضية والتعويضات املتعلقة باإلجازات املرضية املنصوص عليها يف اتفاق مفاوضة مجاعية، عند االقتضاء، لكن                         اإلجازات امل 

                                                    وال جيوز للعضو أن يتمتع بتعويض عن العجز الكلي املؤقت     .                                                             ليس قبل حلول اليوم الرابع من حدوث العجز الكلي املؤقت         
     ً            يوماً، فإنـه       ١٢٠                                                       أنه إذا استلزم العجز فترة عالج أطول تزيد عن             غري  .                                              وباإلجازة املرضية املدفوعة األجر يف وقت واحد      

   .     ً  يوماً   ٢٤٠                                                 ّ        متديد فترة دفع التعويض عن العجز الكلي املؤقت على أالّ تتجاوز                                 لنظام التأمني على املوظفني احلكوميني     جيوز 

                  نظام الـضمان           عضاء يف                                                                                انون العمل، يف الباب الثاين من فصله الرابع، تعويضات نقدية عن الدخل لأل                ق   نح  ومي  -   ٣٢٣
   .                                                              املوظفني احلكوميني الذين يصابون بأمراض وحوادث أثناء فترة استخدامهم    على     أمني    الت     نظام           االجتماعي و

                                                                  َّ                                     ويف حال العجز الكلي املؤقت الناجم عن أمراض أو إصابات مهنية، حيق للموظَّف احلصول على تعويـضات                   -   ٣٢٤
                                                 َّ                   يف املائة من متوسط الراتب اليومي الذي يتقاضاه املوظَّف والذي             ٩٠                                                  نقدية عن الدخل يف شكل بدل نقدي يومي يعادل          

                         بيسو بالنسبة لألعضاء       ٢٠٠                             املوظفني احلكوميني وال يتجاوز          على        تأمني    ال                                   بيسو بالنسبة لألعضاء يف نظام         ٩٠           ال يتجاوز   
   .                      يف نظام الضمان االجتماعي

                    ً                                 باإلضافة إىل، أو عالوةً على، التعويضات املتحـصل          ُ                                                       وُيدفع البدل النقدي اليومي عن األمراض املتصلة بالعمل         -   ٣٢٥
    ".                           استرداد االستحقاقات بالتزامن "                                                               ً      عليها من نظام تأمني املوظفني احلكوميني ومن نظام التأمني االجتماعي طبقاً ملبدأ 

     ١٢٠         تجـاوز                                     َّ                                                                     والعجز الكلي املؤقت هو عجز مينع املوظَّف من أداء مهنته اليت يكسب منها عيشه لفترة متواصلة ال ت                   -   ٣٢٦
   .     ً  يوماً   ٢٤٠     ً                                  ً     ً       ّ                    يوماً إذا كان الوضع ال يزال يستدعي عنايةً طبيةً على أالّ تتجاوز تلك الفترة    ١٢٠    ً                يوماً وميكن متديدها إىل 

                         ُ                                                                             وتعويض الدخل النقدي الذي ُيمنح يف حاالت العجز الكلي املؤقت هو شكل من أشكال إبـدال األجـرة                    -   ٣٢٧
 ُ                              ً                               وُتحسب فترة قابلية التعويض ابتداًء من اليوم األول الـذي            .           ترة العجز       خالل ف   )                                   تعويض عن خسارة املكسب أو الدخل      (

   .                      حيدث فيه املرض أو اإلصابة
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                                                                            َّ                     ويقع عبء دفع التعويض على صاحب العمل إذا حدث املرض أو اإلصابة قبل اإلبالغ عن املوظَّـف حبيـث                -   ٣٢٨

   .                                       يتمتع بتغطية النظام وفق األصول املعمول هبا

   استحقاقات األمومة-جيم 

                     ٌ ُ                                                                                       استحقاق األمومة هو بدلٌ ُيدفع للمرأة العضو يف نظام الضمان االجتماعي اليت تلد أو تعاين من اإلجهاض أو                    -   ٣٢٩
   .              تضطر إىل اإلجهاض

                                                                                                          وعالوة األمومة للمرأة العضو يف نظام الضمان االجتماعي هي عالوة نقدية يومية تعطى للعـضوات الالئـي                   -   ٣٣٠
   وال   .                                                                 ويرهتن مبلغ االستحقاق بعدد األيام القابلة للتعويض وبنـوع الـوالدة     .  ٍ ضٍ                       ٍ               يعجزن عن العمل بسبب والدٍة أو إجها      

                                      وأهم شرط خيول املطالبة باسـتحقاقات        . ُ                        ّ                                                ُتمنح استحقاقات األمومة إالّ للنساء من األعضاء يف حدود أربع حاالت محل           
                ً                 رة االثين عشر شهراً اليت تـسبق                                                                                              األمومة هو أن تكون املرأة العضو قد دفعت ثالثة اشتراكات شهرية على األقل خالل فت              

   .                                      الستة أشهر اليت حدث فيها احلمل أو اإلجهاض

        ً  و مضروباً  ـ                                                                   يف املائة من متوسط الراتب اليومي الذي تتقاضاه املرأة العض             ١٠٠                               ويعادل مبلغ استحقاق األمومة       -   ٣٣١
    ).                            بالنسبة للوالدة بعملية قيصرية   (     ً  يوماً  ٧٨   أو   )                                                 بالنسبة حلاالت الوالدة الطبيعية أو اإلجهاض أو اإلسقاط (     ً  يوماً   ٦٠  يف 

   .                                                                                             ً ومبقتضى قانون اخلدمة املدنية، حيق للمرأة العضو أن حتصل على إجازة أمومة مدفوعة األجرة مدهتا ستون يوماً  -   ٣٣٢

   الشيخوخةاستحقاقات -دال 

ٌ       ُ                                                 الشيخوخة تعويٌض نقدي ُيدفع للعضو يف نظام الضمان االجتماعي الذي مل يعد يف مق         استحقاق    -   ٣٣٣              دوره العمـل               
   .          ِّ                             ً                    بسبب كرب سنِّه أو الذي بلغ سن التقاعد طبقاً ملا ينص عليه القانون

               ٌ      ُ                                         ن االجتماعي مبلغٌ نقدي ُيدفع يف شكل معاشات شـهرية أو يف                                 ي يدفعه نظام الضما    ذ              التقاعد ال          واستحقاق  -   ٣٣٤
                        حلصول على معاش شـهري أن                                               وحيق للعضو املشمول بتغطية النظام الذي ال حيق له ا  .               ُ                  شكل مبلغ جزايف ُيدفع مرة واحدة    

                                                                                                 حيصل على استحقاق إمجايل يساوي جمموع االشتراكات الشهرية اليت كان يدفعها هو وأصحاب عمله السابقون باإلضافة 
                                                            ً                                        وجيب أن يكون قد بلغ من العمر ستني سنة على األقل وأن يكون منقطعاً عن العمل وآثـر عـدم                      .                     إىل الفائدة املكتسبة  

   .                    مواصلة دفع االشتراكات

                                       ّ  ً                                احلصول على معاش الشيخوخة الشهري ما دام حّياً إذا كان قد دفع على                                        لمستخدم املشمول بالتغطية         حيق ل  و  -  ٣٥ ٣
  .         ً      ً              ً                         ً        ً                            َّ  ً                       اشتراكاً شهرياً، وبلغ ستني سنةً من العمر إذا كان متقاعداً، أو مخساً وستني سنة إذا كان ال يزال موظَّفـاً                       ١٢٠      األقل  

ّ                                    ويف حالة عّمال املناجم حتت سطح األرض، حيق ل                                                                            لعضو احلصول على استحقاقات املعاش إذا بلغ مـن العمـر مخـسة                      
        ً      ً           اشتراكاً شهرياً علـى        ١٢٠         ً                ً                                                                ومخسني عاماً وإذا كان متوقفاً عن العمل أو كف عن العمل حلسابه اخلاص وكان قد دفع                 

  ٌ  واٌء                                                                                        ً                        األقل أو كان عامل منجم حتت سطح األرض ملدة مخس سنوات على األقل؛ أو كان قد بلغ من العمر ستني سنةً، س                     
   .       َّ  ً         كان موظَّفاً أو مل يكن
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                        وللمتقاعـد أن خيتـار       .                                                      ، حيق للمتقاعد احلصول على معاش الشهر الثالث عشر                                وإىل جانب املعاش الشهري     -   ٣٣٦
                 وحيصل العضو علـى    .                                               ً                                               احلصول على املعاشات املستحقة عن الثمانية عشر شهراً األوىل كمبلغ جزايف بسعر فائدة تفضيلي             

   .                       لشهر التاسع عشر بعد ذلك                  ً      املعاش الشهري ابتداًء من ا

                                                                   شرط استحقاق املعاش ولكنهم يتقاعدون بعد بلوغ سن الستني، فإهنم                    فر فيهم    ا  تو ي                        يف حالة األعضاء الذين          أما    -   ٣٣٧
              ٍ                                                        ً                             حيصلون على معاشٍ شهري يعادل مبلغ املعاش الشهري الذي ميكنه احلصول عليه حمسوباً يف أبكر وقت كان ميكنه التقاعد 

                                         ً                                              عن العمل أو كف عن العمل حلسابه اخلاص، زائداً مجيع التسويات هلذا املعاش، أو علـى املعـاش                               فيه لو كان قد توقف      
   .                             ُّ           الشهري احملسوب يف وقت تقاعده، أيُّهما كان أكرب

ّ ٍ      ٍ         ّ                                            تقاعد أكثر من مّرٍة واحدٍة احلصول إّما على املعاش الشهري احملسوب لطلـب                         عاش الذي ي         احب امل  ص     حيق ل  و  -   ٣٣٨                
   .                                                   املعاش الشهري املعاد حسابه للطلب اجلديد، أيهما كان أكرب                      التقاعد األول وإما على 

                    سنة أو إذا استأنف   ٦٥    َ                                                                       ويوقَف صرف املعاش الشهري إذا أعيد توظيف العضو املتقاعد الذي ال يبلغ من العمر     -   ٣٣٩
   .   ً           عمالً حلسابه اخلاص

                        ن مواصلة احلصول علـى                                              نظام الضمان االجتماعي، ألول املستفيدي         مبوجب     حيق،     ،   عاش  امل                 عند وفاة صاحب     و  -   ٣٤٠
   .           ً                 معاشه ابتداًء من تاريخ تقاعده

          سـنة،     ٦٥                                                     من الوظيفة قبل بلوغه سن التقاعد اإلجباري، وهو                     َّ                              حيق ألي من موظَّفي احلكومة خيتار التقاعد         و  -   ٣٤١
            أن يكون   ̀  ٢̀                                       سنة على األقل يف أداء الوظيفة؛          ١٥                       أن يكون قد أمضى      ̀  ١̀   :                                      احلصول على استحقاقات التقاعد شريطة    

   .                ً      ً                   أال يتقاضى معاشاً شهرياً بسبب عجز كلي دائم̀  ٣̀                                                         بلغ من العمر ستني سنة على األقل يف الوقت الذي تقاعد فيه؛   قد

                                             ضعف املعاش الشهري األساسي باإلضـافة إىل          ٦٠                                                          ويساوي استحقاق التقاعد إما املبلغ اجلزايف الذي يعادل           -   ٣٤٢
         ضـعف     ١٨  ً                            َّ                            راً اليت يغطيها املبلغ اجلزايف، وإمَّا املبلغ الذي يعادل                                                                 املعاش الشهري مدى احلياة بعد انقضاء فترة الستني شه        

   .                               ً                                                                      املعاش الشهري األساسي املدفوع نقداً باإلضافة إىل معاش شهري فوري مدى احلياة بعد حلول تاريخ اإلحالة على التقاعد

                 أو فور استئنافه        ن العمر        سنة م  ٦٥            الذي مل يبلغ                 العضو املتقاعد      توظيف                                   ويوقف دفع املعاش الشهري فور إعادة     -   ٣٤٣
   .                                        يه وعلى صاحب عمله اخلضوع للتغطية اإلجبارية                     ويف هذه احلالة، يكون عل  .    ً           عمالً حلسابه اخلاص

   استحقاقات العجز-هاء 

        دائم،                                    ُ                                                 استحقاقات العجز هي استحقاقات نقدية ُتدفع إىل عضو يف نظام الضمان االجتماعي ممن يصابون بعجز  -   ٣٤٤
   .   ً        ً  ئياً أم كلياً                      سواء أكان هذا العجز جز

        ً      ً         اشتراكاً شهرياً على      ٣٦                                                                                   وحيق للعضو يف نظام الضمان االجتماعي الذي يعاين من عجز كلي دائم والذي دفع                 -   ٣٤٥
                                             وإذا مل يدفع االشتراكات الـستة والـثالثني          .                                                                        األقل قبل ستة أشهر من اإلعاقة أن حيصل على املعاش التقاعدي الشهري           

                                                          ً                     بلغ مقطوع من االستحقاقات يعادل املعاش التقاعدي الـشهري مـضروباً بعـدد                                                   املطلوبة منه، حيق له أن حيصل على م       
  .        ً                                        مضروباً باملعاش التقاعـدي، أيهمـا أعلـى          ١٢                                                                     االشتراكات الشهرية املدفوعة إىل نظام الضمان االجتماعي، أو العدد          
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                              د استأنف عمله احلـر قبـل                                    ً       ً                        ُ                                  فالعضو الذي كان قد تلقى مبلغاً إمجالياً من االستحقاقات وكان قد أُعيد توظيفه أو كان ق               

 ُ   َّ                 وُيعلَّق املعاش التقاعدي   .                        ً                                                ُ         ً      ً انقضاء عام واحد اعتباراً من تاريخ إعاقته خيضع مرة أخرى إىل تغطية إلزامية وُيعترب عضواً جديداً
                 ُ                                                        ُ                                                      الشهري ومعاش املُعالني عند إعادة التوظيف أو استئناف العمل احلر أو معافاة املُعاق من عجزه الدائم الكلي أو ختلفه عن                   

                         وإذا كان العجز الدائم      .                                                    ً                                           التقدم للفحص مرة يف السنة على األقل لدى استالمه إشعاراً بذلك من نظام الضمان االجتماعي              
        ً      ً                                            ً        ً      ً ُ                       اشتراكاً شهرياً قبل ستة أشهر من اإلعاقة، يكون االستحقاق معاشاً تقاعدياً شهرياً ُيدفع عن                 ٣٦     ً                  جزئياً وحدث بعد دفع     

                          ً      ً      ً                وإذا كان االستحقاق استحقاقاً جزئياً دائمـاً وحـدث           .                             الفترة احملددة يف القانون                                           عجزه الدائم الكلي يف فترة ال تتجاوز      
        ً      ً                                                                                         اشتراكاً شهرياً بستة أشهر قبل وقوعه، يكون االستحقاق النسبة املئويـة للمبلـغ املقطـوع مـن                    ٣٦                 العجز قبل دفع    

   .                                                    االستحقاقات املنصوص عليها يف قانون نظام الضمان االجتماعي

                                  بيزو فلبيين ملساعدة املتقاعـد         ٥٠٠                      ُ       ُ       ً       ً                ملعاش التقاعدي الشهري، ُيمنح املُعاق بدالً إضافياً مقداره                        وباإلضافة إىل ا    -   ٣٤٦
 ُ   َّ                                 ُ                        وُيقدَّم املعاش التقاعدي الذي حيصل عليه املُعال إىل األعـضاء            .                                                               على استيفاء احتياجاته املالية اإلضافية املترتبة على إعاقته       

                                                                          ر والذين أصبحوا شرعيني، والذين مت تبنيهم مبوجب القانون، وغري الـشرعيني           ُ                                  َّ      املُعالني من األطفال املعالني الشرعيني القصَّ     
                                                                 وإىل جانب املعاش التقاعدي الشهري، حيق للمتقاعد أن حيصل علـى معـاش       ).                    ً               حىت مخسة أطفال انطالقاً من أصغرهم      (

   .                الشهر الثالث عشر

                                   مقطوع من االستحقاقات، فإن هذا املبلغ                                                         وبالنسبة إىل املصاب بعجز دائم كلي ممن حيق هلم احلصول على مبلغ   -   ٣٤٧
    ١٢ُ                                  ً                                                                         ُيعادل املعاش التقاعدي الشهري مضروباً بعدد االشتراكات الشهرية املدفوعة إىل نظام الضمان االجتماعي أو العـدد        

   .      ً                                   مضروباً باملعاش التقاعدي الشهري، أيهما أعلى

                                       لغ مقطوع من االستحقاقات، فإن هـذا                                                                        وبالنسبة إىل املصاب بعجز دائم جزئي ممن حيق هلم احلصول على مب             -   ٣٤٨
      ُ                                   ً                                                               ً املبلغ ُيعادل املعاش التقاعدي الشهري، مضروباً بعدد االشتراكات الشهرية املدفوعة إىل نظام الضمان االجتماعي، مضروباً 

   .       ً                             مضروباً باملعاش التقاعدي، أيهما أعلى  ١٢                                                     بالنسبة املئوية لإلعاقة فيما يتصل بكامل جسده، أو العدد 

                                                                                                           املعاش التقاعدي للمصاب بعجز دائم وكلي إذا متاثل للشفاء من مرضه أو استأنف عمله أو كان قـد                    ُ   َّ وُيعلَّق  -   ٣٤٩
                          وحيق لغري القادرين علـى       .   َّ                                         ً                                          ختلَّف عن إجراء فحص بدين سنوي لدى استالمه إشعاراً بذلك من نظام الضمان االجتماعي             

   .                               هبا طبيب من نظام الضمان االجتماعي                                                             إعادة الفحص البدين بسبب مرضهم أو عجزهم ترتيب زيارة مرتلية يقوم 

                    ُ                                    ً                                                          وعند وفاة املتقاعد املُعاق بالكامل، حيق للمستحق األول اعتباراً من تاريخ اإلعاقة أن يتلقـى نـسبة مئويـة                     -   ٣٥٠
     ً                    ً           شهراً من بدء تقاضـيه معاشـاً          ٦٠                   ُ                      وإذا تويف املتقاعد املُعاق بالكامل بعد         .                                 يف املائة من املعاش التقاعدي        ١٠٠         مقدارها  

  ً      ً                                                   َ                                                                ياً شهرياً ومل يكن له مستفيدون رئيسيون حيق للمستفيدين الثانويني َتقاضي استحقاق مببلغ مقطوع يعادل الفرق بني الناتج                       تقاعد
   .                                                                                          باملعاش التقاعدي الشهري واملعاشات التقاعدية الشهرية الكلية اليت يدفعها نظام الضمان االجتماعي  ٦٠             عن ضرب العدد 

                                                                              نظام التأمني على موظفي اخلدمة احلكومية الذي يعاين من إعاقـة دائمـة                                             ومن ناحية أخرى، حيق للعضو يف       -   ٣٥١
                                                                                                                             ألسباب ال متت بصلة إىل سلوكه السيئ، أو إمهاله الواضح، أو مثالته املعتادة، أو رغبته املتعمدة يف االنتحار، أو غري ذلك                     

                          ً            شهري األساسي النافذ اعتبـاراً مـن                                                    ُ                                   من األمور، أن حيصل على تعويضات شهرية مدى احلياة ُتعادل املعاش التقاعدي ال            
            وإذا كـان     .                                             ً      ً                                              وإذا كانت إعاقته جزئية، حيق له أن يتلقى مبلغاً نقدياً مبا يتمشى مع اجلدول احملدد لإلعاقات                 .              تاريخ اإلعاقة 
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       ً                                         ً                                                    عاماً يف الوظيفة عند إصابته باإلعاقة، حيق له أيضاً تقاضي مبلغ نقدي يفوق املعاش التقاعدي                 ١٥                      أحد األعضاء قد قضى     
                                                               أما إذا مل يكن العضو على رأس عمله وقت اإلصابة باإلعاقة،             .                                                       الشهري األساسي بثمان عشرة مرة وقت اإلصابة باإلعاقة       

        ً      ً                                                                                   اشتراكاً شهرياً على األقل قبل انقضاء األعوام اخلمسة األخرية اليت تسبق إصابته باإلعاقة، أو                 ٣٦                          فعليه أن يكون قد دفع      
  .    ً      ً                                                                 اكاً شهرياً ليصبح من حقه تقاضي استحقاق معاش تقاعدي شهري مدى احلياة                  اشتر    ١٨٠                              أن يكون قد دفع ما جمموعه       

   .                                    ً      ً                               وإذا كانت اإلعاقة جزئية، يتقاضى مبلغاً نقدياً مبا يتمشى مع اجلدول احملدد لإلعاقات

   استحقاقات إصابات العمل-واو 

  ،    ٦٢٦                       سوم الرئاسـي رقـم                                                                                    خيضع برنامج استحقاقات إصابات العمل يف البلد إىل أحكام قانون العمل واملر             -   ٣٥٢
                                      وهو عبارة عـن برنـامج تعويـضات          .                       ً                                                  ويعرف هذا الربنامج أيضاً باسم صندوق تعويضات املوظفني والتأمني احلكومي         

        ُ                                  ُ                                                  ً                      للموظفني ُمعفى من الضرائب حيق مبوجبه للموظفني وُمعاليهم، عند حدوث عجز ناجم عن العمل، أن حيصلوا فوراً على                  
   .                            أو ما يتصل بذلك من استحقاقات                               تعويضات مناسبة واستحقاقات طبية 

                            خدمات وأدوات طبية، حسب مـا    )  أ   : (                                                             وتكون االستحقاقات يف شكل تعويضات أو خدمات قوامها ما يلي          -   ٣٥٣
َ  ُّ                    ً                         تقضيه طبيعة اإلعاقة وَتَدرُّج مرحلة التعايف، رهناً حبدود النفقات؛ و                      اسـتحقاقات    )  ج (                           خدمات إعادة التأهيـل؛ و      )  ب (                    َ 

                           ً        ً ُ                                                         يف حالة الوفاة، وتكون معاشاً تقاعدياً ُيدفع مدى احلياة إىل املستفيدين الرئيسني، باإلضافة                      ُ     استحقاقات ُتدفع   )  د (         العجز؛ و 
                                                               يف املائة من االستحقاقات الشهرية املدفوعة إىل املـستفيدين            ١٠                         ُ                                   إىل املعاشات التقاعدية اليت ُتدفع إىل املعالني واليت تعادل          

ـ  ـ           ا ألي بدي  ـ         َّ      ً                           الني القصَّر بدءاً بأصغرهم، وال جيوز دفعه                                                    الرئيسيني عن مخسة من األوالد غري املتزوجني املع            هم؛ ـ        ل عن
    .                         واستحقاقات اجلنازة والدفن  ) ه ( و

                                                                                        من قانون العمل، فإن التعويضات يف إطار برنامج تعويضات املـوظفني ال حيـول دون                   ١٧٣              ومبوجب املادة     -   ٣٥٤
                       وبالتايل، فـإن قـانون     .                        يما يتعلق بالعارض ذاته                                                                       استرداد التعويضات املستحقة املنصوص عليها يف قوانني استرداد أخرى ف         

   .                                                                                                          العمل يسمح بتزامن استرداد التعويضات املنصوص عليها يف قوانني خمتلفة فيما يتعلق بالعجز أو الوفاة النامجني عن العمل

     يـة                                                                                                     وخبالف ما حيدث يف نظام الضمان االجتماعي ونظام التأمني على موظفي اخلدمة احلكومية وبرنامج الرعا                -   ٣٥٥
                                                                                       ، حيث إن أسلوب التمويل املعتمد جيري من خالل االشتراكات اإللزامية الـيت يـدفعها               (Medicare)  "      مديكري "        الصحية  

 ُ       وُتـدفع    .                                                                    ُ                               أصحاب العمل واملوظفون على السواء، فاستحقاقات إصابات العمل يف البلد ال ُيموهلا إال أصحاب العمل فقط       
                                                           مل بكاملها من صاحب العمل، ويعترب من غري القانوين إبرام أي عقد                                           االشتراكات مبوجب برنامج استحقاقات إصابات الع

                       ويغطي برنامج تعويضات     .                                                                                           أو اللجوء إىل وسائل القتطاع أي جزء من هذه االشتراكات من رواتب املوظفني أو معاشاهتم              
   .           دمة احلكومية                                  ً                                                املوظفني كافة العمال املشمولني إلزامياً بنظام الضمان االجتماعي ونظام التأمني على موظفي اخل

                                                                                                          وكيما تكون أية إصابة أسفرت عن إعاقة أو وفاة مستحقة التعويض جيب أن يكون سببها حادث جنم عـن                     -   ٣٥٦
   .                   العمل أو وقع أثناءه

                            أثناء أداء مهامه الرمسية؛      :  ُ                                                                                 وُيعترب أن احلادث قد جنم عن العمل أو وقع أثناءه عندما يكون قد حدث للموظف                -   ٣٥٧
                                                                                 وجوده فيه حبكم عمله؛ وإذا وقع احلادث يف مكان آخر، جيب أن يكون املوظف يف صدد تنفيـذ                            يف املكان الذي يتطلب     

   .                      أمر صادر عن صاحب العمل
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                   حوادث تطرأ أثناء     :                                     ُ           ً                                      ومثة عوارض أخرى حتدث خارج مكان العمل وُتعترب مستحقةً للتعويض، من بينها ما يلي               -   ٣٥٨

               َ                                                لك نشاط آخر أو َيحيد عن الطريق االعتيادية؛ وإصابات تلحق                                                                ذهاب املوظف وإيابه من املكتب شريطة أال حيرفه عن ذ         
                                                                                                                         به أثناء مزاولته أنشطة ترعاها الشركة؛ وحوادث تطرأ أثناء قضاء حاجاته الشخصية؛ وحوادث تقع بينما يكون املوظف                 

           خاصـة؛                                                                                                                 على منت حافلة مكوكية أو أية وسيلة نقل أخرى تؤمنها الشركة؛ وحوادث تطرأ أثناء أنشطة تتعلق مبهمـات                 
   .                                  وحوادث حتصل أثناء أدائه مهمة مزدوجة

                                                                                                    وباإلضافة إىل استحقاقات العجز مبوجب قانون الضمان االجتماعي وبرنامج خدمات التأمني احلكومي، ينص               -   ٣٥٩
                                                                                              ُ  ِ َ                        برنامج تعويضات املوظفني، الوارد يف الباب الثاين من الكتاب الرابع من قانون العمل حسب التعديالت اليت أُدِخلَت عليه                  

   :                                                          ، على فئتني من تعويضات العجز تتعلق بعوارض متصلة بالعمل، وهي   ٦٢٦                        مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

   العجز الكلي املؤقت-زاي 

                                                                                                          يشمل العجز الكلي املؤقت األمراض واإلصابات اليت حتول دون أداء املوظف وظيفته مدفوعة األجر طيلة فترة                  -   ٣٦٠
   .     ً  يوماً   ٢٤٠    ً                    يوماً آخر، على أال تتجاوز      ١٢٠     ً                   يوماً قابلة للتمديد إىل    ١٢٠     مدهتا 

                                                                             ً                        ويشمل العجز الكلي املؤقت كل من األمراض واإلصابات؛ ويقصد هبا األمراض املعترف هبا متاماً كـأمراض                  -   ٣٦١
                                                                         ً                                               مهنية مدرجة يف قائمة جلنة الضمان االجتماعي، أو أي مرض تتسبب به الوظيفة، رهناً بتقدمي اإلثباتات على أن خطـر                    

                                       ُ                                                                    اض ذاهتا يتزايد نتيجة ظروف العمل، بينما ُيقصد باإلصابة التبدل الضار الذي يطرأ على جسم اإلنـسان                              اإلصابة باألمر 
   .                                  نتيجة وقوع حادث خارج العمل وأثناءه

   العجز اجلزئي الدائم-حاء 

     خدام                 ً      ً                                    َّ                                                يكون العجز جزئياً دائماً إذا عاىن املوظف، بسبب إصابة أو مرض أملَّ به، من تلف دائم أو عطب يف است                     -   ٣٦٢
   .              أحد أطراف جسده

 ُ                       ً      ً      ً                                                                    وُيدفع لكل موظف يعاين عجزاً جزئياً دائماً، عن كل شهر دون جتاوز املدة احملددة، تعويض شهري يعـادل                    -   ٣٦٣
   .                                             التعويض الشهري املدفوع عن اإلصابة بعجز كلي دائم

           ددة حـسب   ـ      احمل  رـ  ُ                  ً                                                                  وُيدفع التعويض ابتداًء من الشهر األول لإلصابة بالعجز، ولكنه ال يتجاوز عدد األشه              -   ٣٦٤
   .           طبيعة العجز

ً                       ولدى وفاة املتقاعد، حيق للمستفيدين الرئيسيني من استحقاقاته، اعتباًر من تاريخ إصابته بالعج  -   ٣٦٥             ، احلصول على  ز                                                              
   .                                  يف املائة من املعاش التقاعدي الشهري   ١٠٠                  نسبة مئوية تصل حىت 

     حـىت   (                                ُ            دين الرئيسيني، أي الزوج الشرعي املُعـال         ُ                                                          وُيدفع املعاش التقاعدي للباقني على قيد احلياة من املستفي          -   ٣٦٦
                          موجب القانون، واألطفـال    ـ     ه ب ـ           ن مت تبني  ـ       م، وم ـ                  ُ                            ً           وأطفال املتقاعد املُعالني الشرعيني، ومن أصبح شرعياً منه         )      يتزوج

   .          غري الشرعيني
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             ى تعويـضات                                                    ُ                                             ومبوجب ميثاق نظام التأمني على موظفي اخلدمة احلكومية، ُيدفع للموظف الذي حيق له احلصول عل                -   ٣٦٧
   .             يف املائة منه  ٢٠                                ُ                                         ً      إلصابته بعجز كلي دائم تعويض شهري ُيعادل املعاش التقاعدي الشهري األساسي، مضافاً إليه 

                    يف املائـة مـن        ٨٠                                                                                        وعند وفاة أحد األعضاء أو أحد املتقاعدين، حيق للمستفيدين الرئيسيني أن حيصلوا على                -   ٣٦٨
                                           يف املائة من املعاش التقاعدي الـشهري          ١٠        ُ                         معاش املُعال مبا يعادل نسبة                                          ً          املعاش التقاعدي الشهري األساسي، مضافاً إليه     

 ُ                                                     وُيدفع املعاش التقاعدي على املستفيدين الرئيـسيني الـذين     .           ُ                              ُ       املخصص لكل ُمعال، على أال يتجاوز عددهم مخسة ُمعالني  
ُ  ّ                         ُ                ْ                            ُ              ُتُوفّي منهم املتقاعد أي زوجه املُعال الشرعي إىل أنْ يتزوج مرة ثانية، واألطفال املُ                                      ُ            عالني الشرعيني، واألطفـال املُتبـنني      ُ 

   .                                مبوجب القانون، واألطفال غري الشرعيني

   استحقاقات البطالة-طاء 

                             ُ                                       الذي يتناول املوظفني احلكوميني، ُتدفع استحقاقات البطالة يف شكل              ٨٢٩١                     قانون اجلمهوري رقم      ال      مبوجب    -   ٣٦٩
                               ُ                      يض الشهري إىل املوظف الدائم الذي ُيفصل عنـوة مـن                                     يف املائة من متوسط التعو       ٥٠                  ُ                دفعات نقدية شهرية ُتعادل نسبة      

                                                                                                                             وظيفته بسبب إلغاء مكتبه أو إلغاء مركزه، الناجم عادة عن عمليات إعادة التنظيم، شريطة أال ينقطع عن سداد جممـوع                    
   .                                      االشتراكات لسنة واحدة على األقل قبل فصله

   : ُ                           ً                   وُتدفع استحقاقات البطالة وفقاً للجدول الزمين التايل  -   ٣٧٠

 مدة االستحقاق شتراكات املدفوعةاال

 شهران        سنوات ٣                    سنة واحدة أو أقل من 

  أشهر٣        سنوات ٦                               سنوات أو أكثر، على أال تتجاوز  ٣

  أشهر٤        سنوات ٩                                سنوات أو أكثر ، على أال تتجاوز  ٦

  أشهر٥      سنة  ١١                                سنوات أو أكثر ، على أال تتجاوز  ٩

 هر أش٦      سنة  ١٥                              سنة أو أكثر ، على أال تتجاوز   ١١

 ُ                                          وُتفرض مهلة انتظار مدهتا سبعة أيام على         .                           ُ                                      وتكون الدفعة النقدية األوىل ُمعادلة ملدة شهرين من االستحقاقات          -   ٣٧١
                         ومجيع استحقاقات البطالة     .                                                                  ً                        الدفعات الشهرية املتالحقة لتحديد ما إذا كان العضو املفصول قد وجد عمالً مدفوع األجر             

َ               ل الفترة اليت قضاها عضواً يف نظام التأمني على موظفي اخلدمة احلكومية ُتخَصم                                                   املتراكمة واملدفوعة إىل املوظف عن كام        ُ                                       ً                       
   .                             من استحقاقات استقالته الطوعية

   استحقاقات االدخار-ياء 

                                                                                                            لقد جرى تناول هذا اجلانب من جوانب الضمان االجتماعي من خالل إنشاء الصندوق التعاوين للتنمية املرتلية                  -   ٣٧٢
Pag-IBIG    ومنذ صدور    .   َ                                                                            غلَني من شواغل البلد األساسية، أال ومها تكوين املدخرات وتوفري املأوى للعمال                  َّ      الذي بدَّد شا           

                                                                                      ً                                   قانون الصندوق التعاوين للتنمية املرتلية، أصبحت خمتلف التغيريات والتعديالت اليت مت إدخاهلا فاعلةً مـن أجـل تلبيـة                   
   .                          احتياجات أعضائه بصورة أفضل
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َ     ُ     ب د ل امل عالني-كاف   َ   

                                                                                                       ب نظام الضمان االجتماعي، وعند انسحاب أحد أعضائه أو إصابته بعجز أو وفاته، يتلقى مخسة أطفال                   مبوج  -   ٣٧٣
                                               يف املائة من املعـاش التقاعـدي الـشهري            ١٠              بيزو، أو       ٢٥٠ُ       ُ َّ                      ُ          ُ               ُمعالني قُصَّر فقط دون غريهم معاش املُعال، الذي ُيعادل          

                   َ                                 وىف، الشرعيون منهم وَمن أصبحوا شرعيني، واألطفـال                       ُ                          ويشمل األطفال املُعالون أطفال العضو املت       .                    للعضو، أيهما أعلى  
َ               وال حيق إال خلمسة أطفال قُصَّر فقط، ابتداًء من أصغرهم، أن يتقاَضوا              .   ُ                                           املُتبنون مبوجب القانون، واألطفال غري الشرعيني                          ً            َّ ُ                     

   .          ال الشرعيني                                                                         وعندما يكون هناك ما يزيد على مخسة أطفال شرعيني وغري شرعيني، تكون األفضلية لألطف  .        ُ   معاش املُعال

           أن يتزوج،    )  ٢ (                   من العمر، أو       ٢١                 أن يبلغ الولد      )  ١   : (                    ُ                                   وال يتوقف دفع معاش املُعال إال يف أحد احلاالت التالية           -   ٣٧٤
                بيد أن معـاش      .                 أن يفارق احلياة    )  ٤ (                 ً           بيزو فلبيين يومياً، أو       ٣     ٠٠٠                                          أن حيصل على عمل ويكسب ما ال يقل عن            )  ٣ (    أو  

        ُ     ً                                                            ِ ْ   ً ن الولد ُمعاقاً أو غري قادر على إعالة نفسه بسبب قصور جسدي أو عقلي يكون إما ِخلْقياً   ُ                          املُعال يستمر مدى احلياة إذا كا
   .           ً                ً وإما مكتسباً عندما كان قاصراً

                                                                                                                 وما أن يتزوج مرة ثانية الزوج الشرعي للعضو املتوىف، ينتقل املعاش التقاعدي للباقني على قيد احلياة إىل أطفال                -   ٣٧٥
   .                                                              أصبحوا شرعيني، واألطفال املتبنني مبوجب القانون واألطفال غري الشرعيني                            العضو الشرعيني، واألطفال الذين

                                                برامج الضمان االجتماعي للعمال الفلبينيني يف اخلارج

          الربنـامج    :                                                                                                يقدم نظام الضمان االجتماعي تغطية طوعية للعمال الفلبينيني يف اخلارج يف إطار برناجمني، مهـا                -   ٣٧٦
   . )١٨ (                                                      املريح أو صندوق االدخار الوطين للعمال الفلبينيني يف اخلارج                             النظامي، وبرنامج صندوق االدخار

                                                                                                             ويليب الربنامج النظامي االحتياجات يف حالة التقاعد والوفاة والعجز واملرض واألمومة، ويقدم إعانات اجلنازة                -   ٣٧٧
    .            ً                                                           والدفن، فضالً عن الرواتب وقروض السكن والقروض املخصصة للشروع يف أعمال جتارية

ـ                                                                                                    من الناحية األخرى، فإن برنامج صندوق االدخار املريح هو خمطط لالدخارات واملعاشات التقاعدية املع              و  -   ٣٧٨    اة    ف
                                                                                                                    من الضرائب، وهو يهدف إىل تشجيع الفلبينيني ممن يقطنون يف اخلارج على زيادة مدخراهتم من دخلهم الذي كابـدوا                   

         ويذهب أي   .                                       ما يقررون العودة إىل الوطن يف هناية املطاف   ً                                                              عناًء يف كسبه، لكي يتمكنوا من ادخار ما يكفي من أموال عند           
        ُ           وميكن أن ُيـستخدم      .        ُ                                                                                    اشتراك ُيدفع فوق احلد األقصى من االشتراكات يف الربنامج النظامي إىل حساب العامل الشخصي             

            باملعـاش                                   إما باملبلغ املقطـوع وإمـا      -                                                                                 الرصيد املكدس لتكملة استحقاقات التقاعد أو العجز يف إطار الربنامج النظامي            
                                                      

                          شخص حبلول هناية عـام         ٦٠٠     ٠٠٠                                       الفلبينيني يف اخلارج إىل ما يقرب من                  ُ                    وصل عدد املُسجلني من العمال         )  ١٨ (
              ومـن اجلـدير     .                                                                                    يف املائة من عدد العمال الكلي يف بلدان أنشأ فيها نظام الضمان االجتماعي مكاتب متثيـل     ٢٥          ، ميثلون       ٢٠٠٥

                      ً                        الضمان االجتماعي مكتباً داخل مركز متعدد                                                                                               باإلشارة أنه، لتلبية احتياجات العمال الفلبينيني يف اخلارج قبل انتشارهم، أنشأ نظام           
      ً                             مكتباً يف أصقاع العامل يقع أغلبـها    ١٥                               ً وأنشأ نظام الضمان االجتماعي أيضاً   .                                                   اخلدمات تابع لإلدارة الفلبينية للتوظيف يف اخلارج      

                         يون بيزو فلبيين يف عام          مل   ٩٥                                                                        ولقد ازدادت اشتراكات العمال الفلبينيني يف اخلارج بصورة هائلة، من             .                        يف السفارات والقنصليات  
ـ    ٨٠                                                         وبلغ بالفعل صايف حصة األعضاء يف صندوق االدخار املريح            .     ٢٠٠٥                               مليون بيزو فلبيين يف عام          ٨٩٣       إىل       ١٩٩٩    ون ـ         ملي

  .          بيزو فلبيين
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                                                                                         وللعضو يف هذا الربنامج اخليار يف سحب أي مبلغ لتمويل احتياجات من قبيل السكن، أو                 .                              التقاعدي وإما باجلمع بينهما   
   .                                                  التعليم، أو احلصول على رأس مال للشروع يف أعمال جتارية

                                          ُ                         النسبة املئوية للناتج القومي اإلمجايل اليت أُنفقت على الضمان االجتماعي- ٤           السؤال رقم 

  ،     ١٩٩٦          ففي عـام    .                                 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل   ٢ُ                                                  ُيقدر اإلنفاق الوطين على الضمان االجتماعي حبوايل          -   ٣٧٩
            يف املائة      ٧,٣                                                                                                      كان جمموع مبالغ االستحقاقات اليت تدفعها وكاالت الضمان االجتماعي الرئيسية األربع واليت كانت متثل               

ّ   ً                مليار بيزو فلبيين، مَوّزعةً على النحو التايل      ٢٨,٨                                من امليزانية الوطنية ما يربو على   َ                    :   

 بيزو فلبيين االشتراكات املدفوعة

   ٢٠     ٣٧٥     ٩٧٦        ٣٣٥,٠٠                     نظام الضمان االجتماعي

   ٦     ٥٨١     ٥٤٠        ٥٥٨,٠٠                                    نظام التأمني على موظفي اخلدمة احلكومية
  ٣     ٣٤٣     ٠٨٤        ٢١٣,٠٠  )Medicare                    نظام الرعاية الصحية  (                            شركة التأمني الصحي الفلبينية 

  ١     ٣٥٧     ٦١٢        ٥٨٢,٧٥                  نة تعويضات املوظفني جل

  ) بيزو فلبيين١ ٧١٥ ٩٥٠ ٠٠٠,٠٠ أن مبالغ استحقاقات تعويضات املوظفني قد بلغت ٢٠٠٣أظهرت بيانات عام (

      ١,٠٣                                       مليار بيزو فلبيين، أو ما يعادل          ٤٧     ٥٨٣                                             ، بلغ جمموع إنفاق نظام الضمان االجتماعي            ٢٠٠٣         ويف عام     -   ٣٨٠
ُ           وُخصص مبلغ     .                     القومي اإلمجايل للبلد                        يف املائة من الناتج                                               مليار بيزو فلبـيين لـدفع مبـالغ             ٤٦,٥                   مليار من أصل         ٤٢,٨ 

                                          وباملقارنة مع العقد املاضي، بلغت نفقات        .                                             مليار بيزو فلبيين على مصروفات التشغيل         ٤,٨                   ُ             االستحقاقات، بينما أُنفق مبلغ     
   .                               يف املائة من الناتج الوطين اإلمجايل   ٠,٩     ، أي                   مليار بيزو فلبيين  ١٣     ١٥٣  ،     ١٩٩٣                           نظام الضمان االجتماعي يف عام 

        ُ                                                                                                    وميكن أن ُتعزى الزيادة يف نفقات نظام الضمان االجتماعي إىل الزيادات اليت طرأت على املعاشات التقاعدية                  -   ٣٨١
                    وقد تزايـد عـدد       .     ٢٠٠٠            حىت عام        ١٩٨٠                                                          ً                   السنوية بصفة عامة، واليت منحتها جلنة الضمان االجتماعي اعتباراً من عام            

                    ألف متقاعـد يف        ٩٩٣                                                 ألف متقاعد منذ عقد مضى إىل ما يقرب من              ٤٧٢                         وتضاعف العدد من حوايل       .              ً  ملستفيدين أيضاً  ا
   .    ٢٠٠٣    عام 

                          ُ َ  ِّ                        ترتيبات تكميلية غري رمسية ُتَتمِّم برنامج الضمان االجتماعي  - ٥           السؤال رقم 

ٍ           ن لديهم هامش كاٍف مـن                   فالعمال الذي   .                                                              مثة ترتيبات خاصة وضعت لتكميل بعض برامج الضمان االجتماعي          -   ٣٨٢                
                                                                   ً               ُ                                   املدخرات يسمح هلم بدفع اشتراكات إضافية أو اشتراكات أعلى أو أقساط عادةً ما حيصلون، هـم وُمعـاليهم، علـى                    

               ومثة خطط خاصة     .                                                                                             خدمات صحية إضافية من خالل عروض التأمني الصحي اليت متنحها خمتلف منظمات الرعاية الصحية             
                                وحيق للنقابات أن حتـصل علـى         .                                          دخار تقدمها بعض شركات االستثمار اخلاصة                                           تتعلق باملعاشات التقاعدية وبرامج اال    

   .                                               استحقاقات تأمني إضافية عن طريق إبرام صفقات مجاعية

                                                ُ  َِ                             من قانون العمل، حيق للموظف إما أن يتقاعد أو أن ُيلزَِمه صاحب عمله بالتقاعد لـدى     ٢٨٧             ومبوجب املادة    -   ٣٨٣
                   وحيق له أن يتقاضـى    .                                                       لتفاوض اجلماعي أو عقد التوظيف املعمول به أو نظام التقاعد                                   بلوغ سن التقاعد احملددة يف اتفاقية ا  
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                                                                              ً                                        استحقاقات التقاعد حسبما كسبه مبوجب القوانني النافذة واتفاقية التفاوض اجلماعي، أياً كانت، والترتيبات األخـرى،               

                                           ا أو نظام تقاعد، حيق للعامل يف القطاع                                   ويف غياب اتفاقية معمول هب      .                                                    شريطة أال تقل االستحقاقات عما ينص عليه القانون       
                    ً                            ً                                                                       اخلاص أن يتقاعد طوعياً يف الستني من العمر أو إلزامياً يف اخلامسة والستني من العمر، شريطة أال تقل خدمته عن مخـس                   
                                                 ُ                  ُ  َ َّ                                           سنوات يف تلك املؤسسة؛ وحيق له احلصول على معاش تقاعدي ُيعادل ما ال يقل عن ُمَرتَّب نصف شهر واحد عن كـل                      

   .             سنوات اخلدمة      سنة من

                                                                                                        ولقد أجرى نظام الضمان االجتماعي مفاوضات وأبرم اتفاقات ضمان مع كل مـن إسـبانيا، وبلجيكـا،                   -   ٣٨٤
         وتتـضمن    .                                                                                                             وسويسرا، وفرنسا، وكندا ومقاطعتها كيبيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنمسا           

                                                                        املساواة يف املعاملة، وترحيل االستحقاقات، وضم فترات االشتراكات، ودفع                                                   اخلصائص البارزة لالتفاقات املذكورة أعاله      
   . )١٩ (                                     االستحقاقات، واملساعدة اإلدارية املتبادلة

                                           جمموعات ال تتمتع حبق التمتع بالضمان االجتماعي  - ٦           السؤال رقم 

  .                     ً        ي العاملي للعمـال كافـةً                                                                                       يتمثل هدف السياسة العامة للدولة يف تأمني احلماية اليت يكفلها الضمان االجتماع             -   ٣٨٥
َ                                     غراض العضوية يف النظام، فإن قانون نظام الضمان االجتماعي يصنف املستخَدمني إىل مـوظفني ومـوظفني                 أل        وهلذا، و                                                                  
        ً                                                            ول حالياً باحلماية اليت يكفلها الضمان االجتماعي أو نظام التأمني           م           ً     ً                               بيد أن جزءاً كبرياً من القوى العاملة غري مش          .      حلساهبم

   .                                                                    دمة احلكومية أو برنامج تعويضات املوظفني أو من خالل منظمات الرعاية الصحية            على موظفي اخل

      ١٧,٤        ، كان       ١٩٩٥                       مليون فرد يف عام           ٢٨,٣٨                                                           ومن أصل جمموع أعضاء القوى العاملة، الذين بلغ عددهم            -   ٣٨٦
              ني على موظفي                               ً                                                 من موظفي املهن احلرة فقط أعضاًء يف نظام الضمان االجتماعي ونظام التأم               ٧١٠     ٠٠٠              مليون موظف و  

           مليـون        ١٨,٢٦                  ، مل يكن سـوى          ١٩٩٦                                           مليون فرد من القوى العاملة يف عام           ٢٩     ٧٣٣                           اخلدمة احلكومية؛ ومن أصل     
                                      مليون فرد من القوى العاملـة يف         ٣٠     ٣٥٤                      ً                                     مليون موظف حلسابه أعضاًء يف هذين النظامني؛ ومن أصل               ١,١٣       موظف و 

                   ً                     ً             من موظف حلسابه أعضاًء يف هذين النظامني أيـضاً؛                  مليون     ١,٦٨                 مليون موظف و        ١٨,٩٤                ، مل يكن سوى         ١٩٩٧     عام  
                           ً                     مليون من املوظفني حلساهبم أعـضاًء يف هـذين           ٢     ٨٧٧     ٤٦٥                من املوظفني و     ١٨     ٤٣٨     ٧٠٧                     وكذلك، مل يكن سوى     

                                           وهناك جزء كبري من موظفي القطـاع غـري           .     ١٩٩٩                                    فرد من القوى العاملة يف عام          ٣٣     ٤٤٤     ٠٠٠                  النظامني من أصل    
                                                         وعلى هذا األساس، كانت القروض وغريها من االسـتحقاقات           .                                  ية اليت يكفلها الضمان االجتماعي                       الرمسي مل حيظ باحلما   

   .  ُ  َّ                                                 املُقدَّمة مبوجب خمتلف النظم غري متاحة هلم من الناحية العملية
                                                      

ُ         يكون املواطن الفلبيين املشمول بنظام الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك ُمعالوه -                    املساواة يف املعاملة  )  أ (   )  ١٩ (                                                             
                                                                                                       عنهم، مؤهلني لتقاضي استحقاقات الضمان االجتماعي مبقتضى الشروط ذاهتا املطبقة على مواطن الدولة اليت            ّ َ  فَّي    ُ  ُ   ومن ُتوُ 

                                                       يستمر الفرد يف تقاضي استحقاقاته، أينمـا قـرر          -                    ترحيل االستحقاقات   )  ب (                               ً         أبرمت معها مجهورية الفلبني اتفاقاً؛ و     
                                           الفترات احملسوبة يف املعاش التقاعـدي يف كـال      /       شتراكات ُ                  ُتضاف فترات اال   -                       ضم فترات االشتراكات    )  ج (          اإلقامة، و 

                         ً                      يدفع كل بلد على حدة جزءاً من االستحقاق         -                  دفع االستحقاقات   )  د (                                             البلدين لتحديد أهلية تقاضي االستحقاقات؛ و     
          املـشمولني                                حيق لألعضاء أو املستفيدين      -           املتبادلة                  املساعدة اإلدارية   )  ه (           ُ  ُ                                    املترتب على ُنظُم كل بلد من هذه البلدان؛ و        

                                                                                                          بالضمان االجتماعي أن يرفعوا مطالباهتم إىل وكاالت االتصال املعنية يف مجهورية الفلبني أو إىل البلد الذي يقوم بينه وبني 
  .                              ً        ُ   َّ                                  مجهورية الفلبني اتفاق نافذ، وبناًء عليه، ُتقدَّم املساعدة لتسهيل معاجلة مطالباهتم
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                                             ً                      ، أصبح مجيع العمال يف القطاع اخلاص يتمتعون فعليـاً بـاحلق يف                 ٨٢٨٢                     قانون اجلمهوري رقم      ال         ومع سن     -   ٣٨٧
                                                                               ٌ                    وينص ميثاق نظام الضمان االجتماعي على أن العضوية يف برنامج الضمان االجتماعي إلزاميةٌ لكافة                .    اعي             الضمان االجتم 

                 ً           سـنة ويتقاضـون دخـالً         ٦٠                                                                                   العمال يف القطاع اخلاص، املوظفون منهم واملوظفون حلساهبم، ممن ال تتجاوز أعمارهم             
                                            ويعترب املرتب األساسي األدىن الالزم لدفع اشتراكات    ).             ً  دوالر تقريباً  ١٨ (                     بريو فلبيين على األقل  ١     ٠٠٠ ً        اً مقداره ـ     شهري

   .                    ً      ً                            الضمان االجتماعي شرطاً مقبوالً، حىت بالنسبة ألصحاب املهن احلرة

   :                                وأنواع األعضاء هي على الشكل التايل  -   ٣٨٨

                                                                                          موظفون مشمولون بالتغطية، مبن فيهم موظفو القطاع اخلاص، سواء أكانوا موظفني دائمني أم مؤقتني         •
                                                                                            ياطيني؛ ومساعدو اخلدمة املرتلية؛ والعاملون يف السفن التجارية، لدى توقيع عقد عمل موحد                    أم احت 

       َّ                                                                          بني املالَّح ووكالة تطقيم السفن اليت تقوم مقام صاحب العمل، إىل جانب صاحب السفينة األجنيب؛

   ُ     واملُـالك                                                                                          أعضاء يعملون حلساهبم، ومن بينهم املهنيون العاملون حلساهبم؛ والـشركاء التجـاريون،                •
                                                                                           املنفردون ورؤساء جمالس اإلدارة؛ واملمثلون، واملخرجون، ومؤلفو احلوار، واملراسلون الصحفيون ممن       
ِ                                                              ال خيضعون لعقد ُمربم بينهم وبني ُمسَتخِدميهم؛ والرياضيون احملترفون، واملشرفون على التـدريب،                َ  ُ              ُ             

                              رمسي، كباعة لفافات التبـغ،                                                                        واملدربون، والفرسان؛ واملزارعون، والصيادون؛ وعمال القطاع غري ال       
ُ  ّ                              وُحّراس السيارات، ومضيفات االستقبال؛   

                                                                                                أعضاء متطوعون، ومن بينهم األعضاء املفصولون؛ والعمال الفلبينيون يف اخلـارج؛ واألزواج غـري                 •
   ).           َّ     ً عادة ما يكنَّ نساًء (                                       العاملني، األعضاء يف نظام الضمان االجتماعي 

                       مليون من األفـراد         ٢٦,٢              ما جمموعه        ٢٠٠٥                         الجتماعي عند هناية عام                                          وبلغ عدد األعضاء يف نظام الضمان ا        -   ٣٨٩
                    يف املائـة مـن        ٨٠                                    ً                             ويشكل املوظفون املشمولون بالتغطية عدداً ال يستهان به، نسبته            .                    من أصحاب العمل      ٧٥٧     ٩٧١ و

           املائة من    يف  ٧١                                                                          ومن اجلدير باإلشارة أن جمموع عدد األعضاء يف نظام الضمان االجتماعي يقارب           .                  جمموع عدد األعضاء  
   .                       القوى العاملة الفلبينية

      ُ                                                                                   تدابري ُتعترب ضرورية إلعمال احلق يف احلصول على الضمان االجتماعي جملموعات ال تتمتع باحلق                - ) أ ( ٦
   .                                           يف احلصول عليه أو اليت حتصل عليه ولكن بدرجة أدىن

ْ                                 يتمثل أحد األهداف األساسية للحكومة يف متكني َمْن ال يتمتعون بالضمان اال             -   ٣٩٠                            جتماعي من احلصول على بعض                                           َ 
                                      ، أعدت احلكومة خطة اإلصالح االجتماعي          ١٩٩٤          ففي عام     .                                                          التسهيالت االئتمانية من برامج الضمان االجتماعي القائمة      

                                                                      ويقوم الربنامج على تقسيم الزبائن إىل فئات باستخدام اسـتراتيجية            .                     ئتمانات إىل الفقراء   ال                                اليت صدر عنها برنامج لتقدمي ا     
                                                           على أساس النهج الذي يتبعه مصرف غرامني خبصوص أشـد                  االئتماين                                     قتصادية، مع تطبيق برنامج اإلشراف                 الشرائح اال 

ِ                                  الناس فقراً، وعلى برنامج فاعل للتأهيل التعاوين املُستدام والتنمية الالزم للفقراء العاديني، وبرنامج ِحراكي إلدماج الفئات                                                               ُ                                     ً          
   .          شبه الفقرية
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                                                                            ة واملنظمات الشعبية بدور هام يف حتقيق األهداف احلكومية، خاصة ما يتعلق                                       وتضطلع املنظمات غري احلكومي     -   ٣٩١

          املنظمـات   /                                                  وباإلضافة إىل االستفادة من املنظمات غري احلكوميـة         .                                                       منها بتنفيذ برامج توفري االئتمان وتأمني سبل املعيشة       
                                 ملنخفض، فيمكن أن تضطلع بـدور                                                       ً                                  الشعبية بوصفها وسائط أو قنوات لتقدمي املساعدة، خاصةً إىل الفئات ذات الدخل ا            

                                          والشبكات اليت تربط تلك املنظمـات مـع          .                                                                         رائد يف الترويج خلطط الضمان االجتماعي وإجراء اختبارات جتريبية عليها         
   .                                                                       ذات فائدة خاصة يف تبادل املعلومات وبناء القدرات فيما يتعلق باخلطط املتاحة رب                   القطاع غري الرمسي تعت

                                                                         االجتماعي، تتطور باستمرار الشراكات بني املؤسسات املالية احلكومية من ناحيـة                    ومن خالل خطة اإلصالح   -   ٣٩٢
                                                   فعلى سبيل املثال، يقوم املصرف العقاري الفلبيين مقـام    .                                                       واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الشعبية من الناحية األخرى 

                                             ات غري احلكومية واملنظمات الشعبية، ومنـها                                                                              مصرف استئماين لربامج اإلشراف االئتماين والتعاونيات، بينما تقوم املنظم        
                                                                          وكذلك، فإن الشركة الشعبية لالئتمان والتمويل قد جرى تكريسها كوكالة            .                                             التعاونيات، مقام املنفذين الراهنني للربنامج    

                 ملعنية بالفقراء،                                                                              ئتمان للفقراء، مبساعدة كل من اجملموعة الفرعية للجنة الوطنية لالئتمان ا           ال                                  رائدة يف تنفيذ الربنامج وتقدمي ا     
   .                             وفرقة العمل املعنية باالئتمانات

                                                              مليون بيزو فلبيين يف إطار الصندوق الوطين لتأمني سبل املعيشة، وهو   ٢٢   ُ                            واسُتخدم لدعم الربنامج قرض بقيمة   -   ٣٩٣
               ندوق االستئماين                                                                       ً            َّ                       يرمي إىل زيادة األموال املتاحة الالزمة إلعادة تسليف الفقراء، واستخدمت أيضاً األموال املقدَّمة من الص              

                                                                                                 وجرى احلصول على مزيد من الدعم من فرقة العمل املعنية مبنح القروض، مببادرة مـن الـشركة                   .                       الدائم لبناء القدرات  
                                                                         مليون بيزو فلبيين لتمويل أنشطة بناء القدرات املتعلقة بالزبـائن              ٢٥٠                                                   الوطنية لالئتمان والتمويل، للمساعدة على إتاحة       

َ                املستهَدفني واليت تنفذه                                                          وتتوىل اللجنة الوطنية الوطنية لالئتمان تنسيق هـذه          .                                           ا املنظمات غري احلكومية واملنظمات الشعبية          
   .                                                     ً األنشطة لضمان ترشيد برامج االئتمان احلكومية القائمة كافةً

  يف                                                       أي العاملون حلساهبم، واألزواج غري العاملني، والعمال         (                                                   والعمال املصنفون يف إطار الفئات العاملة األخرى          -   ٣٩٤
                                                                     هم من بني املؤهلني ليصبحوا أعضاء يف الصندوق التعـاوين للتنميـة              )                                            اخلارج، وأعضاء التعاونيات واحلرف واجلمعيات    

                  ً    ظفني مشمولني إلزامياً        ُّ        ً                                                                    وسيحقُّ هلم أيضاً، بوصفهم أعضاء يف الصندوق، احلصول على استحقاقات تعود إىل مو              .       املرتلية
   .                               بالتغطية اليت يكفلها هذا الصندوق

   .     ً  عضواً   ١٤٤     ٦٨٧   و   ١١٩     ٤٧٣             على التوايل  ٦  ٩٩ ١   و    ١٩٩٥                                           قد بلغت مستويات العضوية يف هذه الفئة يف عامي  و  -   ٣٩٥

ِ   ً   سياساتية، مستخِدمةً          تدابري         من                تتخذه احلكومة     ما    - ) ب ( ٦                مـن أجـل      ،                             أقصى قدر من املوارد املتاحة                  
                                جلماعات احملرومة يف الضمان االجتماعي ا         إعمال حق 

                                                                                اية االجتماعية اخلاصة بالسكان األصليني لتوسيع نطاق االستحقاقات اليت توفرهـا                 احلم      خمططات     ُ ِّ     لقد طُبِّقت     -   ٣٩٦
   :                     وهي على النحو التايل ،              لقطاع غري الرمسي ل                    خطط الضمان االجتماعي 

   ،                                                                              برنامج محاية اجتماعية للمجتمع احمللي أو برنامج يرتكز على التعاونيـات            و     وه  "       دامايان "     خمطط  -
            ً           ً                                          راكات، طوعياً أو إلزامياً، السترداد النفقات الالزمـة ملراسـم                                           ويتطلب من األعضاء فيه دفع اشت     

   ؛                                                                الدفن أو احلرق أو يف حاالت أخرى، حىت يف حاالت الزواج واملعمودية والوالدة
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  .                      ذهب إىل صندوق مشترك    ي   ،                                              فتح اعتماد بنسبة مئوية معينة من الدخل             وقوامه   ،   "        بالواغان "     خمطط  -
   ؛      ً                                         معادالً من الناحية العملية ملا ساهم به يف الصندوق ُ                                  ً وُيخصص لكل عضو تاريخ يتلقى فيه مبلغاً

 ُ                         وُتستخدم العائدات احملققة من   .                                    أنشطة مجع أموال ألغراض قضية معينة        وقوامه   ،   "        بوندوهان "     خمطط  -
   .                                  هذه األنشطة لتمويل مشاريع حمددة اهلدف

   . )٢٠ (                    تعاونيات على تنفيذها          ً                                          ً            ويوجد أيضاً الكثري من برامج املساعدة الذاتية تعكف حالياً املؤسسات وال  -   ٣٩٧

                           آثار يف وضع اجملموعات احملرومة     من                    لتدابري املذكورة أعاله    ما ل    - ) ج ( ٦  

                                   ً                       وملا كانت الصعوبة األساسية تكمن عموماً يف الطريقة اليت يـتمكن    .                  ً  أعاله جديدة نسبياً      املدرجة               تعترب التدابري     -   ٣٩٨
                                                                     إدارة هذه الربامج بصورة فاعلة، فإنه ال يوجد بعد أي نظـام                                        فون من زيادة قدراهتم على           َ   املستهدَ          املستفيدون          من خالهلا   

   .                     َّ                                                         للقياس، وال وثائق مفصَّلة عن جتارب ناجحة ميكن استخدامها لتقييم هذه الربامج بفعالية    جترييب

ـ   ـ      ة ال ـ          ات العام ـ                         على التشريع والسياس        ُ     اليت أُدخلت           التغيريات    - ٧      رقم       السؤال ـ    ـ             يت تؤثر ف   ي ـ              ي احلـق ف
                 الضمان االجتماعي

        قـانون    ال                                                                    ُ                            إن التغيريات الكبرية اليت طرأت على التشريع الوطين خالل الفترة هي تغيريات أُدخلـت مبوجـب                   -   ٣٩٩
      علـى                           قانون نظـام التـأمني         ،      ٨٢٩١                قانون اجلمهوري     ال    ؛ و                                 القانون الوطين للتأمني االجتماعي      ،      ٧٨٧٥              اجلمهوري رقم   
      قواعد    ،      ٦٦٥٦   ي             قانون اجلمهور   ال    و  ؛            ان االجتماعي            قانون الضم    ،    ٨٢٨٢                قانون اجلمهوري   ال           احلكومية؛ و               موظفي اخلدمة   

          النساء يف     ،      ٧١٩٢                قانون اجلمهوري   ال                           توحيد الرواتب احلكومية؛ و      ،      ٦٧٥٨                قانون اجلمهوري   ال                          إعادة التنظيم احلكومي؛ و   
   ،    ٨١٨٧                    قـانون اجلمهـوري     ال                                          قانون التعليم التقين وتنمية املهارات؛ و        ،    ٧٧٩٦                قانون اجلمهوري   ال                          التنمية وبناء الدولة؛ و   

   .   ٌ                  حبثٌ آلثار هذه القوانني           ذات الصلة      األسئلة     إطار        ويرد يف   .            إجازة األبوة

                                                      

                                                     لكي حيصل العضو فيه على استحقاق موحـد مقـداره            .              نظام التعاضد   -                                    هذه الربامج هي على النحو التايل         )  ٢٠ (
                                   ً         بيزو فلبيين آخر كرأس مال سهمي سنوياً             ٤٨,٠٠                        بيزو فلبيين، ومبلغ          ٤٨,٠٠             َ                           بيزو فلبيين، َيدفع قسط تأمني قدره         ٥        ٠٠٠,٠٠

                حلصة التراكميـة                      َ                                                   وينسحب من النظام كل َمن بلغوا الستني من العمر، وحيق هلم احلصول على ا          .                                   طيلة فترة عضويته يف هذا النظام     
                                                                               تؤمن تعاونيات كهذه على املبالغ املخصصة للقروض اليت حيصل عليها األعضاء، ويف حالـة                     خطة محاية القروض،                عن كل دخل؛    

                                             وهو برنامج تأمني اختياري لألعـضاء الـذين                      خطة محاية العضو،                                                                   وفاة أحد األعضاء، تدفع التعاونية الرصيد املتبقي من القرض؛          
َ                   ويف حالة الوفاة، يتقاضى املستفيدون مبلغ التغطية احملدََّد يف وثيقة            .                                        حسب السن وحسب قيمة وثيقة التأمني                         يدفعون أقساط تأمني   َّ                                                 

                                                                   وهي خمصصة لألعضاء الدائمني أو املوظفني يف التعاونيات أو منظمات املساعدة                                      خطة التعاونيات املتعلقة بتقاعد املوظفني،        التأمني؛ 
  .                 التعاونيات واملوظف /                                                           قساط التأمني املدفوعة على أساس نسبة مئوية معينة بني صاحب العمل                               الذاتية حيث تتعلق االستحقاقات بأ
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   . )٢١ (                   ً             على االستمرار مالياً وإطالة أمده                            قدرة صندوق الضمان االجتماعي      لزيادة     ُ        ً           وقد طُبقت أيضاً عدة تدابري   -   ٤٠٠

                                                            دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحق يف الضمان االجتماعي  - ٨      رقم       السؤال

                                                                                                                ميكن الستمرار املساعدة التقنية والتمويلية من خمتلف املنظمات الدولية، من قبيل منظمة العمل الدولية وحـىت                  - ١  ٤٠
   . )٢٢ (                                                                            أن يقوم بدور هام يف مواصلة اجلهود حنو تعميم احلماية اليت يكفلها الضمان االجتماعي ،                     من مؤسسات بريتون وودز

                                                      

ّ                      آّرويو على زيادة بنسبة -                                ، وافقت الرئيسة غلوريا ماكباغال     ٢٠٠٣      يناير  /             يف كانون الثاين  )  ٢١ (                  يف املائة يف معدل  ١  
     مارس  /              ً                          يف املائة سابقاً، ودخلت حيز النفاذ يف آذار   ٨,٤                    يف املائة مقارنة مع    ٩,٤                                        االشتراكات يف نظام الضمان االجتماعي، لتصبح 

                                                                                       ، مت رفع احلد األقصى لإلئتمان املمنوح على الراتب الشهري لربنامج التأمني االجتماعي التابع لنظام     ٢٠٠٢             ويف بداية عام   .     ٢٠٠٣
                      افية ألعـضاء نظـام                                        وتتضمن هذه الزيادة استحقاقات إض      .        بيزو   ١٢     ٠٠٠                       بيزو بعد أن كان        ١٥     ٠٠٠                      الضمان االجتماعي إىل    

        ينـاير   /        ً                  واعتباراً من كانون الثاين     .                                                                                         الضمان االجتماعي، وهي تضخ السيولة مبا يزيد من االشتراكات يف نظام الضمان االجتماعي            
    َّ                                                  ُ                  ً                                                 ، حدَّد نظام الضمان االجتماعي من جديد سنة اخلدمة الدائنة لُتعادل اثين عشر شهراً من االشتراكات مقارنة مع حتديدها                       ٢٠٠٢

                   ُ                                                         ومت اعتماد تنقيحات أُدخلت على السياسات العامة فيمـا يتعلـق مببـالغ               .                             اشتراكات شهرية يف السنة     ٦               ا ال يقل عن              السابق مب 
                                                                          ، وافقت جلنة الضمان االجتماعي على إدخال تغيريات إضافية على السياسة               ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠    ويف    .          االشتراكات

                                                                  رة صندوق نظام الضمان االجتماعي على االستمرار، وتسهيل دفع اشـتراكات                 من أجل حتسني قد    ٢٠٠٤                         العامة لتنفيذها يف عام    
        يونيـه   /           ويف حزيـران   .                                                                                                     األعضاء إىل هذا النظام، وتسهيل إدارة االشتراكات اليت يدفعها املوظفون حلساهبم واألعضاء الطوعيـون             

 ُ                                 ُتدعى صندوق نظام الضمان االجتماعي                                                                    ، أعدت اللجنة، باإلضافة إىل برنامج االستحقاقات احملدد، خطة اشتراكات حمددة    ٢٠٠١
                                                                                            ويسهل برنامج الصندوق االدخار الطوعي الالزم للدخل اإلضايف لدى التقاعد، أو الوفاة، أو               .                                   املريح للعمال الفلبينيني يف اخلارج    

   .                                                                  حدوث اإلعاقة، أو إبرام عقد عمل يف اخلارج أو عند احلاجة إىل عمال يف اخلارج
       احلماية  (                                                                            راسة أجراها كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية                            َّ          إن التوصيات املقدَّمة يف د      )  ٢٢ (

                  استعراض التشريعات   :                               هلي جديرة باملراعاة، خاصة ما يلي   ])     ١٩٩٦ [                              خيارات وتوصيات لإلصالح والتنمية   :                   االجتماعية يف الفلبني
                                                   وصلتها باحتياجات العمال يف القطاع غري الرمسي وأوضاعهم                                                             واإلجراءات اخلاصة بالعمل والضمان االجتماعي فيما يتعلق بتطبيقها 

                                                                                   ؛ وحتديد وحتليل نظم احلماية االجتماعية الضرورية للقطاع غري الرمسي يف مدينة مانيال، أو حتديد  )                          مبا يف ذلك املشتغلون يف منازهلم (
                                   يل الذايت؛ واستقصاء القطاع غري الرمسي                                                                          األساس الالزم لتصميم جمموعات استحقاقات متمشية مع االحتياجات والقدرة على التمو

ُ  ِّ                                                                      والتعاونيات الزراعية خارج مدينة مانيال واليت ُسجِّلت يف هيئة تنمية التعاونيات لتحديد وتصنيف التعاونيات اليت تنطوي على نظم                                             
                  اء شديدي التعـرض                                                                                                              ادخار أساسية أو نظم ضمان اجتماعي؛ ودراسة اجلدوى فيما يتعلق بإدخال نظام للدعم املباشر لصاحل الفقر               

                                                                                                                               للمخاطر واألزمات؛ وحتديد التكلفة املترتبة على تقدمي جمموعات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تقدمي الرعاية الـصحية األوليـة                   
                                               وستشمل الدراسة إشارة إىل إمكانية اخنفـاض معـدل     .                                                              للمرضى اخلارجيني للمستفيدين مبوجب املخطط الوطين للتأمني الصحي      

                   ً       ً                              وستشمل الدراسة أيضاً تقييماً بتأثر القوة الـشرائية          .                                                        ات إذا حصل املرضى على العالج الفعلي يف اجملتمع احمللي                         استخدام املستشفي 
                                                                                                                              لوحدات اجملتمع احمللي إذا حتولت األموال الالزمة لتقدمي الرعاية الصحية األولية إىل أموال للتأمني الصحي، مـع زيـادة جتميـع                  

                                                                                          ماية االجتماعية الضرورية للقطاع غري الرمسي والعمال املزارعني، من خالل فرض ضريبة على                                               املخاطر؛ ودراسة إمكانية متويل احل    
   .                                              املنتجات أو املواد اخلام أو من خالل فرض ضريبة خاصة
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  ١٠املادة 

              ً      الفلبني طرفاً فيها     أصبحت                    الصكوك الدولية اليت  - ١      رقم       السؤال

      ١٩٨٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩                                                                   عت الفلبني على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف                 َّ  لقد وقَّ   -   ٤٠٢
           كـانون     ٢٦                                      عت على اتفاقية حقـوق الطفـل يف            َّ ووقَّ  .     ١٩٨٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٣                           وأودعت وثيقة التصديق يف     

             َّ                                     عت الفلبني وصدَّقت على اتفاقية القضاء على مجيع          َّ وقَّ و  .     ١٩٩٠       أغسطس   /     آب   ٢١      يف       َّ           وصدَّقت عليها      ١٩٩٠       يناير   /     الثاين
   .            على التوايل    ١٩٨١      أغسطس  /    آب ٥  يف    و    ١٩٨٠      يوليه  /     متوز  ١٥                         أشكال التمييز ضد املرأة يف 

                 الـصادرة يف                                 بشأن احلد األدىن لسن االستخدام         ١٣٨                ً                                         والفلبني طرف أيضاً يف اتفاقية مؤمتر العمل الدويل رقم            -   ٤٠٣
    ٩٠            ً                                           وهي طرف أيضاً يف اتفاقية مؤمتر العمل الدويل رقـم             .     ١٩٩٨     متوز   /         حزيران  ٤           َّ                        ، بعد أن صدَّقت على الوثيقة يف            ١٩٧٣     عام  

   .    ١٩٥٣        ديـسمرب   /              كـانون األول   ٢٩          َّ               بعد أن صدَّقت عليهـا يف    ، )    ١٩٤٨             مراجعة عام    (              ً                عمل األحداث ليالً يف الصناعة            بشأن  
                                                  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال الـصادرة يف              ١٨٢                      العمل الدويل رقم          ً                                     وأخرياً، فإن الفلبني طرف يف اتفاقية مؤمتر      

   .    ٢٠٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨           َّ           ، بعد أن صدَّقت عليها يف     ١٩٩٩    عام 

                   مبوجب التشريع احمللي  "      األسرة "      تعريف   - ٢      رقم       السؤال

                                         والفلبني على قناعة تامة بـأن نـشاط          .                                 ً       ً                                  تعترب األسرة يف اجملتمع الفلبيين عنصراً ضرورياً للتالحم والتوازن االجتماعي           -   ٤٠٤
   .                                              وهذا يفسر األمهية الكبرية اليت توليها احلكومة لألسرة  .                                    على التضامن فيما بني أسرها األساسية       يتوقفان    هتا          الدولة وقو

          ً               ينص صراحةً علـى أن                                    يعرف بقانون األسرة يف الفلبني              ، والذي      ١٤٩              من املادة       ٢٠٩                     األمر التنفيذي رقم        إن    -   ٤٠٥
                ونتيجة لـذلك،     .                                                                                                  باعتبارها دعامة األمة، هي املؤسسة االجتماعية الرئيسية اليت ترعاها السياسة العامة وحتميها                  األسرة، "

    ".                       لألسرة، وال يتم تنفيذهاَ  ّ   َهّدامة                                  ُ                                      ختضع العالقات األسرية حلكم القانون وال ُيعترف بأية عادات أو ممارسات أو اتفاقات 

                                                           رية العالقات بني الزوج والزوجة؛ وبني األبوين واألطفـال؛          َ َس      ُ  قات األُ                                   ومبوجب التشريع احمللي، تتضمن العال      -   ٤٠٦
   .                   األشقاء وغري األشقاء ،                 وبني األخوة واألخوات

                                                             الذي حيكم الزواج، واالنفصال القانوين، وعالقات امللكيـة،          ،                          رية قانون األسرة الفلبيين    َ َس    ِّ            ُ   وينظِّم العالقات األُ    -   ٤٠٧
                                                      وتغطي املسلمني أحكام خاصة مـن القـانون اإلسـالمي            .                  ، واألسرة والبيت                                        واحلقوق وااللتزامات بني الزوج والزوجة    

        مـع    ،   رية َ َس              ُ   حيكم العالقات األُ    )    ٦٠٣                      املرسوم الرئاسي رقم     (                                        كما أن قانون رعاية األطفال والشباب         .                لألحوال الشخصية 
   .                          التركيز بوجه خاص على الطفل

       الرشد                           عندها األطفال قد بلغوا سن  ُّ دُّ          ُ  َ  السن اليت ُيَع- ٣      رقم       السؤال

   نص  ي          ، ما مل       ً   عاماً   ١٨                            ويبدأ سن الرشد عند سنة        .                                  حيصل التحرر لدى بلوغ سن الرشد      "                     مبوجب قانون العمل،      -   ٤٠٨
   . "                   القانون على خالف ذلك

                                                         لسن القانوين الذي ينسجم مع القدرة املتطورة للطفل اليت        ل                                                        وحتدد التدابري التشريعية واإلدارية التالية احلد األدىن          -   ٤٠٩
   :             ض احلقوق نافذة            تعترب معها بع
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     ً       عاماً أن     ٢١                                                                      ينص قانون األسرة على أنه ينبغي لطريف الزواج اللذين مل يتجاوزا              :                     املوافقة على الزواج     •

                                          من القانون اإلسالمي تنص، خبصوص الزواج، على   ١٦       فاملادة   .                                 يضمنا موافقة أهليهما على زواجهما
                                          لفتاة املسلمة سن البلوغ أو أعلى مـن             ً                           عاماً على األقل وأن تبلغ ا        ١٥                              وجوب أن يبلغ الذكر املسلم      

   ؛                                                    ذلك، وأال يواجهان أي عائق يف هذا الصدد مبوجب هذه األحكام
                   ً                                                     لكي يصبح الطفل مؤهالً للتجنيد يف القوات النظامية للقوات املسلحة يف             :                         املشاركة يف الرتاع املسلح      •

   ؛     ً  عاماً  ١٨             يقل عمره عن                 الفلبني، ينبغي أال 
    ١٥                  وكل طفل يتجاوز      .      ً                         عاماً من املسؤولية اجلنائية      ١٥                         ى الطفل الذي مل يبلغ      ُ   ُيعف  :                  املسؤولية اجلنائية    •

     ً           ً                                                     عاماً يكون معفياً من املسؤولية اجلنائية، شريطة أن يكون سلوكه             ١٨    ً                           عاماً ولكنه ال يزال دون سن       
          ج عملـه   ـ  ُ                                                                       وُيقصد بالوعي القدرة العقلية للطفل على أن يفهم بصورة كاملة نتائ            .                 عن غري وعي منه   

   ؛    انوين      غري الق
                                      الصادر عن وزارة التعليم الـسن         ٦٥                حيدد األمر رقم      :                     االنتساب إىل الوظيفة   /                        انتهاء التعليم اإللزامي     •

       وينتهي   .                                                               ويدخل الطفل املرحلة األوىل من التدريس يف السادسة من العمر           .                       اإللزامي لدخول املدرسة  
                             ع سنوات مـن الدراسـة يف                وبعد أرب   .                              سنوات يف سن احلادية عشرة      ٦                               التعليم االبتدائي الذي مدته     

                                          الذي يعد السن الدنيا للقيام بـأي         ،                                                                  املرحلة الثانوية، ينتهي التعليم اجملاين يف اخلامسة عشر من العمر         
   ؛                                                                                        عمل ما عدا العمل الذي يهدد حياة الطفل أو أمنه، أو صحته، أو معنوياته، أو يعوق منوه الطبيعي

     وإذا   .                                           لعمر لكي يديل الطفل بشهادته يف احملكمـة        ل                               ينص القانون على حد أدىن      ال  :                اإلدالء بالشهادة    •
                                                  ً                                        ً أراد الطفل أن يشهد يف احملكمة، ينبغي له أن يكون قادراً على التعبري بوعي وينبغي له أن يكون قادراً 

   ؛                                                       من الناحية البدنية والعقلية على حتمل صرامة إجراءات احملكمة
         ً                                          عشر عاماً أن حيضر مع أبويه أو أولياء أمره               مثانية                                 جيب على الطفل الذي مل يتجاوز         :              تقدمي الشكاوى    •

   ؛                        لتقدمي الشكاوى أمام احملكمة
             أن يتمتع    ،                                                  ميكن ألي شخص، عند بلوغه الثامنة عشر من العمر          :        ق اإلرث  حب        للتمتع                   األهلية القانونية      •

                               يف معـامالت قانونيـة أو            الشروع                                                                   بكامل حقه يف املرياث أو يف اختاذ القرارات املتعلقة مبلكيته، أو            
   .                  معامالت ختص املمتلكات

                         املساعدة واحلماية لألسرة     لتوفري                    والوسائل املستخدمة         عن السبل        معلومات   - ٤      رقم       السؤال
                               أسرة مبوافقتهم الكاملة واحلرة      وتكوين                           حق الرجال والنساء يف الزواج     - ) أ ( ٤

   :            على ما يلي                    قانون األسرة يف الفلبني     من  ٢          تنص املادة   -   ٤١٠
   : ً                                   اً إال إذا استوىف الشرطني األساسني التاليني                  ال يصبح أي زواج صاحل "
   و                                                           ً       األهلية القانونية للطرفني املتعاقدين اللذين جيب أن يكونا ذكراً وأنثى؛   ) ١ (

    ".               ُ                                                       الرضا احلر الذي ُيعرب عنه يف وجود املسؤول الذي يقوم باملراسم الشرعية للزواج   ) ٢ (
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                       إن أي ذكر أو أيـة         : "                                      من قانون األسرة تنص على ما يلي        ٥                                                      وفيما يتعلق بتعريف األهلية القانونية، فإن املادة        -   ٤١١
    ".             حيق هلما الزواج  …                                              أثىن بلغا الثامنة عشر من العمر أو أعلى من ذلك 

                      ً                                                      ، أي جيب أن يكون حقيقياً وأال تشوبه أو تعتريه عيوب من قبيل الغـش                "   ً حراً "        ً                    وجيب أيضاً أن يكون الرضا        -   ٤١٢
                                   ال أمام املسؤول عن مراسم الزواج        ُ مثُ                                  َ          وعالوة على ذلك، جيب على الطرفني أن يَ         .          غري املشروع                            والقسر والترهيب والتأثري    

                                         ُ                                                     مثول الطرفني أمام هذا املسؤول للطرف الذي أُجرب على الزواج أو مت ترهيبـه أو خـضع                       ويتيح  .                     الشرعية لدى الزواج  
   .                          يق مراسم الزواج أو إيقافها                                                      وضع املسؤول عن مراسم الزواج يف صورة احلقائق حبيث يتم تعل     َ  فرصةَ         غري مشروعة      لضغوط 
                                                     ً                     على أن غياب أي شرط من الشرطني األساسيني جيعل الزواج بـاطالً مـن                           قانون األسرة        من    ٤             وتنص املادة     -   ٤١٣

                             وهذا يعين أن عـدم رضـا كـال      .                              ً                                                أساسه، بينما يصبح الزواج باطالً نتيجة اإلخالل بأي شرط من الشرطني األساسيني          
                 ومـن الناحيـة      .                          ً                     االلتزام، جيعل الزواج باطالً منذ البدايـة        يف                           طرف من الطرفني النية                 ً                    الطرفني، مثالً أال يكون لدى أي     

                       ً                                                         ُ                                      األخرى، يصبح الزواج باطالً إذا مل يتم اإلعراب عن الرضا، أي عندما يكون أحد الطرفني قد أُجرب على األعراب عـن                     
   .         غري مشروعة                          رضاه بالزواج أو خضع لضغوط 

                                                                             مبوجب القانون اإلسالمي هي األهلية القانونية للطرفني املتعاقـدين؛ والرضـا                                        واملستلزمات األساسية للزواج      -   ٤١٤
           بعد أن    ،                                           قد شهد عليهما على األقل شاهدان عدالن        )      القبول (          واملوافقة    )      اإلجياب (                                        املتبادل من الطرفني؛ وأن يكون العرض       

   .                                           يعلن الويل قبوله، ويشهد شاهدان عدالن على املهر
                                                                                 انني األحوال الشخصية للمسلمني تسمح للرجل بأن يكون له أكثر من زوجة واحدة                             من مدونة قو     ٢٧        واملادة    -   ٤١٥

           ، إال أنه    "                         َّ                                                                                  إذا كان يستطيع أن يعاملهنَّ على قدم املساواة والعدل حسبما يفرضه القانون اإلسالمي يف حاالت خاصة فقط                 "
   .                            أن تتزوج بأكثر من رجل واحد      للمرأة     ال حيق 

               بينمـا هـي    ،    ً                                 فضالً عن احلفاظ عليها وتدعيمها ومحايتها ،         وين أسرة                           التدابري املتخذة لتيسري تك     - ) ب ( ٤
            وتربيتهم        أطفاهلا     رعاية          مسؤولة عن 

                                                                بيد أنه ال جيوز احلكم باالنفصال القانوين إال إذا اختذت احملكمة             .   ُ                                        ال ُيسمح يف الفلبني، إال باالنفصال القانوين        -   ٤١٦
    ).                من قانون األسرة  ٥٩      املادة  (  ً                  ماً بعدم جدوى املصاحلة                                              اخلطوات الرامية إىل مصاحلة الزوجني وإذا اقتنعت متا

      وبناء   .          للمصاحلة                               َ  إجراءات االنفصال القانوين الفرصةَ      شرعا يف             لزوجني اللذين  ل          القانون     يتيح  ،       الغاية   ه      ً   وحتقيقاً هلذ  -   ٤١٧
      قبـل   "              ل القـانوين                                                                                  من قانون األسرة، ال جيوز بأي حال من األحوال القيام بأي إجراء لالنفصا               ٥٨                     عليه، ومبوجب املادة    

   ،                                                                              وتعترب فترة الستة أشهر اليت تتبع إيداع الطلب فترة هتدئة يكفلها القانون للزوجني       ".                                     انقضاء ستة أشهر على إيداع الطلب     
                                                           بيد أنه حىت خالل هذه الفترة، جيب على احملكمة أال تنقطع عن تقـدمي    .                                           وقد هتدأ خالهلا أحاسيسهما وحيل الوفاق بينهما  

   .    ً                فضالً عن حضانة األوالد ،     والدمها               الدعم للزوجني وأ
        إال أنه     ).   ٣٦       املادة   (                           كأساس إلعالن بطالن الزواج       "                اإلعاقة النفسية  "     ً                أيضاً على مفهوم                 قانون األسرة         وينطوي    -   ٤١٨

   .                                           أنه يشمل مجيع احلاالت املمكنة من األمراض النفسية  "               اإلعاقة النفسية "  ُ              ال ُيفهم من مصطلح 

           جتعل أحـد     )            وليس جسدية  (              إعاقة عقلية    "              حبيث يشري إىل      "                اإلعاقة النفسية  "     هوم                              وقد حددت احملكمة العليا مف      -   ٤١٩
                                                                                                                          األطراف غري مدرك بالفعل للعهود الزواجية األساسية اليت جيب على طريف الزواج أن يتقيدا هبا وأن يطبقاها، يف الوقـت                    

                                          ام والوفاء وتقـدمي املـساعدة والـدعم                       واحلب واالحتر          واالرتباط                                        تشمل التزامهما املتبادل بالعيش سوية          ...              ذاته، واليت   
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                                بأشد احلاالت خطورة مـن حيـث         "                اإلعاقة النفسية  "                                               وال جمال للشك بأن نص القانون قد ربط معىن            .               لبعضهما البعض 

         سـانتوس     " (                     ُ                                                                               اضطرابات الشخصية اليت ُتربز بوضوح فقدان اإلحساس أو العجز الكامل على إعطاء الزواج معىن ومغزى              
    ).    ١٩٩٥      يناير  /             كانون الثاين ٤  ،       ١١٢٠١٩              حلكم العام رقم                    ضد حمكمة االستئناف، ا

                                                 ً                                                من مدونة قوانني األحوال الشخصية للمسلمني تفرض قيوداً على زواج األرملـة أو املطلقـة يف                   ٢٩    و   ٢٨          واملادتان    -   ٤٢٠
        وتـسمح     ).      طالقها           أشهر على  ٣           ً                                            أيام ابتداًء من وفاة زوجها أو بعد انقضاء فترة           ١٠              أربعة أشهر و   (       العدة                         وقت الحق ما مل تراع      

   .     العدة                                                                                             من القانون ذاته للزوج بأن يسترجع زوجته دون احلاجة إىل الزواج هبا من جديد إذا تصاحلا أثناء فترة   ٢٩    ً       أيضاً املادة 

                                               ً                                                     تكوين املرتل األسري يعزز األسرة كمؤسسة ويضمن هلا مرتالً ال ميكن أن يصادره الدائنون إال يف بعـض                      إن    -   ٤٢١
                                ه من اللحظة اليت يتم فيهـا       ـ                                                                        إعفاء املرتل األسري من أمر البيع أو البيع القسري أو احلجز علي                 ويدخل  .             احلاالت اخلاصة 

    ).                من قانون األسرة   ١٥٥-   ١٥٢        املادتان  (      منه          املستفيدين        ه أي من ـ                      ويدوم هذا طاملا يقطن ،                   تكوينه باملعىن الفعلي

                                         من قانون األسرة، اليت تنص على عدم          ٥١ ١                                           األسري كسياسة قانونية يتضح يف املادة               االنسجام             واحلفاظ على     -   ٤٢٢
                                          ً                  ما مل يظهر من حتقيق الشكوى أو الطلب أن جهوداً جادة حنو املـصاحلة          الواحدة                                  يف أي دعوى بني أفراد األسرة             الشروع

   ُ                                                                                                                     قد ُبذلت، ولكنها فشلت؛ فإذا تبني عدم بذل تلك اجلهود يف الواقع يتعني رفض الدعوى، إال يف احلاالت اليت ال جيوز أن                      
   .         ً        كون موضعاً للمصاحلة ت

    ونص   .                    بقانون حماكم األسرة             املعروف       ٨٣٦٩         اجلمهوري       قانون    ال                             ، سن جملس الشيوخ الفلبيين          ١٩٩٧         ويف عام     -   ٤٢٣
                وخيول القـانون     .                                                                                                      القانون على إنشاء حماكم األسرة اليت تتمتع بوالية قضائية حصرية بشأن حاالت تتعلق بالطفل واألسرة              

                                                                وينص على إجراءات املصاحلة بني الـزوجني والتـسوية الوديـة           ،                    على تضامن األسرة                                 حماكم األسرة بأن تسعى للحفاظ    
   . )٢٣ (              للخالفات األسرية

                                                      

                                                                                                      سيتم إنشاء حمكمة األسرة يف كل مقاطعة وكل مدينة، وهي تتمتع بوالية قضائية ختوهلا النظـر يف احلـاالت                )  ٢٣ (
              أعوام، أو    ٩                                                                                                الت اجلنائية، حيث يكون متهم واحد أو أكثر دون الثامنة عشر من العمر ولكنه ال يقل عن                     احلا  :                     التالية والبت فيها  

َ                  ُ                                                     تكون ضحية قاصرةً واحدة أو أكثر وقت ارتكاب اجلرم، وإذا ثَُبَت أن القاصر مذنب، ُتصدر احملكمة احلكم وحتدد املسؤولية اليت                      َُ                                      ً               
             قانون رعاية     (   ٦٠٣                                                                 ون احلاجة إىل تنفيذه، على حنو ما ينص عليه املرسوم الرئاسي             ُ   َّ                     وُيعلَّق احلكم، مع ذلك، د      .                    قد تقع على املتهم   
                  ً                                                                                        ؛ وتنظر احملكمة أيضاً يف طلبات الوصاية على األطفال وحضانتهم، وأوامر إحضارهم؛ وطلبات تبين األطفـال                 )              الطفل واألحداث 

                                                            الزواج وما يتصل منها باحلالة الزواجيـة وبالعالقـات                                                                                    وإلغاء أمر تبنيهم؛ والشكاوى املتعلقة بإلغاء الزواج، ويف إعالنات بطالن         
                                                                 ً                                           ِّ                     القائمة بني الزوج وزوجته فيما يتعلق باألمالك أو بعالقات من يعيشان معاً يف إطار أوضاع أو اتفاقات خمتلفة، ويف طلبات فضِّ                     

                 ُ                     ضائية املوجزة اليت ُيشار إليها مبوجب                                        أو اإلقرار ببنوة؛ واإلجراءات الق     /                                                          الشراكة الزوجية يف املكاسب؛ والطلبات املتعلقة بالدعم و       
                                 ُ                   ُ                ؛ وطلبات بيان وضع األطفال كأطفال ُمتخلى عنهم أو أطفال ُمعالني            )                       قانون األسرة يف الفلبني      (   ٢٠٩                            أحكام األمر التنفيذي رقم     

                ، وغري ذلك من                                                                                                                       أو أطفال مهملني؛ وطلبات بشأن التزام األطفال الطوعي أو القسري؛ وتعليق سلطة األبوين أو إلغائها أو إعادهتا                
                                ، والقوانني األخرى املتصلة هبا؛         ١٩٨٦                ، وسلسلة عام      ٥٦                         ، واألمر التنفيذي رقم        ٦٠٣                                          احلاالت اليت يشملها املرسوم الرئاسي رقم       

         بقـانون               املعـروف        ٦٤٢٥       رقـم                   قانون اجلمهوري     ال                                                ُ َّ                       وطلبات تكوين املرتل األسري، والقضايا املرفوعة حبق القُصَّر اليت يغطيها           
                                                     املعروف بقانون تأمني احلماية اخلاصة لألطفال مـن             ٧٦١٠         اجلمهوري           القانون              َّ                      بصيغته املعدَّلة؛ ويف انتهاكات       ة             املخدرات اخلطر 

   .    ٧٦٥٨              قانون اجلمهوري   ال                                                        َّ        إساءة معاملتهم واستغالهلم وممارسة التمييز حبقهم، بصيغته املعدَّلة مبوجب 
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                                                                                                      وتتفق كافة جلسات االستماع واملصاحلة املتعلقة بالطفل واألسرة مع الدفاع عن كرامة وقيمة الطفل واألسرة،           -   ٤٢٤
                                                  مع سجالت القضية بأقصى درجة من السرية وعـدم                                                                       وحتترم خصوصيتهم يف كافة مراحل اإلجراءات، من خالل التعامل          

   .                  ذلك ومبوافقة القاضي   إىل                                         الكشف عن هوية األطراف إال إذا دعت الضرورة 

                                                                          ُ         ً                    ويف حاالت العنف بني األهل الذين يقطنون يف نفس املسكن أو األسرة، حيق حملكمة األسرة أن ُتصدر أمـراً                     -   ٤٢٥
                 وحيق للمحكمـة أن    .     ُ                                         وى ُيتحقق منها إلنصافه من اإلساءة اليت تعرض هلا        ً                                           زجرياً حبق املتهم أو املدعى عليه بعد تقدمي شك        

       دعـوى                  ً                                        وحيق للمحكمة أيضاً أن تأمر بتقدمي الدعم، أثناء سري            .                                                         تأمر باحلضانة املؤقتة لألطفال يف كافة اإلجراءات املدنية       
                              ملرتل الزوجي واألمالك األخرى يف                                                                                          اخلصومة، مبا يف ذلك حسم التكاليف املترتبة على تقدمي الدعم من املرتب واستخدام ا             

   .                    كافة اإلجراءات املدنية

                                          ب على التعامل مع حاالت تتصل بالعالقات        َّ رَّ َ َد                                                   َ          ويتمتع القاضي الذي يترأس اجللسة يف حمكمة األسرة والذي تَ           -   ٤٢٦
            ية احملليـة                                                                                                          بني األسرة والطفل، بالرقابة واإلشراف املباشرين على مركز احتجاز األحداث الذي شيدته الوحدات احلكوم             

                     مثل تقدمي املشورة     ،                                    ُ                 ومثة بدائل لالعتقال والرعاية املؤسسية ُتتاح للمتهمني        .                                          للفصل بني اجملرمني األحداث واجملرمني البالغني     
                                                                                      ُ                                      هلم أو اإلفراج عنهم بتعهد أو بكفالة أو قضاء فترة احلكم داخل اجملتمع أو العدول عن املقاضاة، وُتحترم بالكامل حقوق                    

   .                      بطريقة تناسب رفاهيته             اإلنسان للمتهم

                 ً                                                                                      وينص القانون أيضاً على وجود شعبة اخلدمات واملشورة االجتماعية حتت إشراف قسم الرعايـة واملـشورة                  -   ٤٢٧
                               ً                                         حسبما تراه احملكمة العليا ضرورياً على أساس عدد احلاالت املتعلقـة             ،                                                 االجتماعية اليت يتم إعدادها يف كل سلطة قضائية       

                                                             وهتتم شعبة اخلدمات واملشورة االجتماعية جبميع حاالت األحـداث           .                       يف كل والية قضائية                            باألحداث واألسرة املوجودة  
                                             ُّ                                          وتوصي باختاذ اإلجراءات االجتماعية املناسبة، وتعدُّ كذلك الربامج، وتصوغ الـسياسات             ،                          واألسرة املودعة لدى احملكمة   

   .     لقاضي           ُ                                                    واإلجراءات وُتقدم اإلشراف والرصد التقين لكافة أقسامها بالتنسيق مع ا

                     ولكي يتأهل الرجـل      .                                      بينما تعدد الزوجات هو االستثناء      ،     ً   عامةً       ً   قاعدةً                               ٍ      ويف اإلسالم، يعترب الزواج من واحدةٍ       -   ٤٢٨
                                    ً   ويف بعض احلاالت، يصبح تعدد الزوجات أمـراً    .                                    ل بني الزوجات من حيث الرفقة واملعاملة  ُ عُد                          َ      للزواج الثاين ينبغي له أن يَ     

                                                                                اإلجناب، أو تكون يف حالة مرض مستدمي، أو تكون غـري مناسـبة للمعايـشة                     ً                                حتمياً عندما تكون الزوجة عاجزة عن     
    ).  ٣٤      املادة  (                                         وحيق للزوجني أن يتطلقا مبوجب القانون اإلسالمي   .        الزوجية

                                          راعاة االحترام واإلخالص املتبادلني، وبـأن       مب           ً       بالعيش معاً، و           ُ   والزوجةُ        ُ  م الزوجُ   َ لَز                       ُ    ومبوجب القانون اإلسالمي، يُ     -   ٤٢٩
                                                                                              وإذا أمهل أحد الزوجني واجباته يف العالقة الزوجية أو تسبب يف وجود خطر أو عار أو أذى                   .               اعدة واملساندة            يتبادال املس 

                                        وحيق للمحكمة أن تنصح املسيء باالمتثال        .                                                         ً                  مادي للطرف اآلخر، حيق للطرف املتضرر أن يتقدم إىل احملكمة طالباً إنصافه           
    ).  ٣٤      املادة  (                                           ً لواجباته، وأن تتخذ من التدابري ما تراه مالئماً 

          ، يرجـى   ُ    ُ    ُتعـيلُهم                   أطفاهلا الذين          وتربية                                                                             ولالطالع على مناقشة تفصيلية بشأن األسرة الفلبينية ومسؤوليتها عن رعاية             -   ٤٣٠
  ، CRC/C/65/Add.31    و viz.,CRC/C/3/Add.23                                                                               الرجوع إىل تقريري الفلبني األول والثاين بشأن تطبيق اتفاقية حقوق الطفـل             

                                                                                                            والثالث والرابع واخلامس والسادس بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                                         والتقارير األول والثاين    
CEDAW/C/5/Add.6و ،   CEDAW/C/13/Add.17و ،   CEDAW/C/PHI/3و   CEDAW/C/PHI/4و   CEDAW/C/PHI/5-6.   
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                                          السياسة الوطنية بشأن األسرة وتنشئة األطفال

   .              تنشئة أطفاهلا   على                                   نني التقدمية الرامية إىل مساعدة األسر                               لقد صاغت الفلبني الكثري من القوا  -   ٤٣١

                                                           قانون مناهضة العنف ضد النساء وأطفـاهلن الـصادر يف                           ، املعروف باسم        ٩٢٩٦                قانون اجلمهوري     ال   ِّ   وجيرِّم    -   ٤٣٢
                            واالقتصادية والعنـف ضـد      )                  مبا فيها الشفهية   (                   ً                                          ، كل من يرتكب أفعاالً تشكل إساءة بدنية وجنسية ونفسية               ٢٠٠٤     عام  

                                                       وهذه هي املرة األوىل اليت حيمي فيها القانون الفلبيين           .                                                                       النساء وأطفاهلن يف إطار عالقة الزواج أو اخلطوبة أو القانون العام          
         األعـراض   "           ً   ويتضمن أيضاً     .                                                                                          النساء الالئي يتعرضن لإلساءة من أزواجهن، أو أزواجهن السابقني أو قرائنهن السحاقيات           

            ً                                                                 بوصفها ظروفاً تربر الدفاع عن النفس، مبا يعفي النساء الضحية من أية مسؤولية مدنية   "   رب                                املتعلقة باملرأة اليت تتعرض للض    
   .                                          أو جنائية إذا أصابت املسيء هلا جبراح أو قتلته

           كـانون     ١٥                 الـصادرة يف           ١٣٥٩٨١                    احلكم العام رقـم        (                 الشعب ضد جينوزا                               ومن األمثلة على ذلك قضية        -   ٤٣٣
   :    ً      وبناًء عليه  .  "                                األعراض املتعلقة بتعرض املرأة للضرب "                        مة العليا فرصة الكشف عن       ُ          حيث أُتيح للمحك ، )    ٢٠٠٤       يناير /     الثاين

                                                                                             ، جيب إثبات أن كل مرحلة من مراحل دورة العنف قد اتسمت بفتريت ضرب على األقل بـني                      ً أوالً "    
             سبقت قتل        ً                                                       ثانياً، جيب أن تكون الفترة النهائية من الضرب احلاد اليت           .                                         مقدم الطعن وشريكته يف العالقة احلميمية     

                                             ً                                                الضارب قد خلفت لدى الشخص الذي تعرض للضرب خوفاً من حدوث أذى وشيك من جانـب الـضارب              
     ً                                     ثالثاً، وقت وقوع القتل، جيب أن يكـون          .         ً      ً                                                      واعتقاداً صادقاً بأهنا احتاجت الستخدام القوة من أجل إنقاذ حياهتا         

                                          للمتهم، على أساس رواية العنف الذي       -                      ً       ً      ليس بالضرورة مباشراً وفعلياً    -                      ً     ً       الضارب قد سبب أذى حمتمالً خطرياً       
    ".                             ارتكبه الشريك السابق حبق املتهم

         اللجنة      وتتوىل  .                                               ونص على إنشاء جلنة وطنية بشأن األسرة الفلبينية   ٢٣٨                    ، صدر األمر التنفيذي     ٢٠٠٣       ويف عام   -   ٤٣٤
   .                                       بأمهية األسرة من خالل برامج وأنشطة مالئمة       التوعية

                           ، يهدف إىل إعداد برنامج         ٢٠٠٠         لعام                        رفاه اآلباء الوحيدين                     املعروف بقانون        ٨٩٧٢                قانون اجلمهوري     ال      وكان    -   ٤٣٥
      ً               وحتقيقاً هلذه الغاية،     .                                                                                             شامل من اخلدمات لآلباء الوحيدين وأطفاهلم لكي تنفذه خمتلف الوكاالت احلكومية وغري احلكومية            

              الوحيـدين          لآلبـاء                     التنمية االجتماعية                  خدمات الرعاية و                                                                    أبقت وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية على جمموعة شاملة من          
  ،      هلم             االجتماعية -                           وتقدمي اخلدمات النفسية    م                       اخلاص وتنمية مهاراهت    م               والعمل حلساهب     تهم         سبل معيش       تأمني           تشمل          وأطفاهلم

   .  هلم                                                                        وخدمات التعليم واالستحقاقات املتصلة بالوظيفة واخلدمات الصحية وخدمات اإليواء 

                             باإلضافة إىل مزايا اإلجـازة      "             على أنه     ،      منه  ٨       الفرع      يف    ،    ٨٩٧٢             ون اجلمهوري      قان  ال                       وعالوة على ذلك، ينص       -   ٤٣٦
                باء الوحيـدين    آل                             ً          ُ                     اليت ال تتجاوز سبعة أيام سنوياً ينبغي أن ُتمنح إىل ا                 األمومة /     األبوة                                      مبوجب القوانني القائمة، فإن اإلجازة      

    ".                                           املوظفني الذين قدموا خدمات ال تقل عن سنة واحدة

   ،                 ً       ً                                   مينح رب األسرة إعفاًء شخصياً من احتساب االلتزام الـضرييب               ١٩٩٧                        لضريبة الدخل لعام                   القانون الوطين  و  -   ٤٣٧
         ويف حالة    .                      يتجاوز عددهم األربعة                   ّ     ممن يعيلهم، على أالّ                                                ب باحلصول على إعفاء ضرييب إضايف عن كل             ُ    ِ    أن ُيطالِ    له     سمح    َ وَي

   .                                     و األطفال فقط أن يطالب بإعفاءات إضافية                    حيتفظ حبضانة الطفل أ    الذي                          بصورة قانونية، حيق للزوج  ني       الزوج      انفصال
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                                                                                  لكافة الرجال املتزوجني العاملني يف القطاعني اخلاص والعام احلصول على إجـازة                                قانون إجازة األبوة         ويكفل    -   ٤٣٨
   .                                                                                         أبوة ملدة سبعة أيام مبرتب كامل عن كل أول مولود من أصل أربعة من الزوجة الشرعية اليت يعيش معها

                                        ، قد نقل والية تنفيذ خدمات تنميـة            ١٩٩١      لعام                        مبدونة احلكومة احمللية             املعروف       ٧١٦٠      هوري            قانون اجلم   ال و  -   ٤٣٩
   . )٢٤ (                                                                                ورعاية اجملتمع واألسرة من وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية إىل الوحدات احلكومية احمللية

                           عيـة احلكوميـة احملليـة،                                                                                      وأعدت وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية معايري إلرشاد وحدات الرعاية االجتما           -   ٤٤٠
   . )٢٥ (                                                                    والوكاالت غري احلكومية فيما يتعلق بتقدمي خدمات رفاهية وإمناء األسرة واجملتمع

       األسرة       اخلاصة ب  ة  ي          ربامج احلكوم  ال

           واالضطالع                                ً     وللوصول إىل الفئات األكثر حرماناً      .    ً                                 هنجاً لتقدمي اخلدمات يركز على األسرة           تتبع                بدأت احلكومة    -   ٤٤١
ُ          وُشـرع يف      .                                     االكتفاء الذايت واالعتماد على النفس           تحقيق                             نطاق الربامج املتعلقة ب    ُ  ِّ ُوسِّع      عمل،            فرص ال     خلق     همة   مب         تنفيـذ   

                                       ونتيجة لذلك، ازدادت خـالل الفتـرة         .                                                                            الربنامج الوطين لسبل العيش من أجل تشجيع العمل احلر وإتاحة الفرص لـه           
ّ                   واملشاريع املتعلقة بسبل العيش املدّرة للدخل وازداد ال      ُ الربامُج    .                       تدريب على تنظيم املشاريع                                

      وقـد    .     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥                  ً                                                                    وقامت احلكومة مؤخراً بصياغة خطة العمل الوطنية من أجل األسرة الفلبينية للفترة              -   ٤٤٢
             وأنشئت جلنـة    .     ٢٠٠٤-    ١٩٩٤                                                         خطة عمل الفلبني السابقة من أجل األسرة الفلبينية للفترة                     العمل هذه إىل            خطة         استندت

   . )٢٦ (                             فلبينية لإلشراف على تنفيذ اخلطة                             توجيهية وطنية معنية باألسرة ال

                                                      

           وضع الربامج   :                               األسرة واجملتمع، باملهام التالية                                                        حتتفظ وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية، من خالل مكتب رعاية  )  ٢٤ (
                                                                                                                    والسياسات والقواعد واللوائح واملعايري فيما يتصل بتنفيذ خدمات إمناء ورعاية األسرة واجملتمع؛ وإطالق وإدارة املشاريع النموذجية 

                                    التوجيهية قبل تنفيذها يف أحناء                                                                                             أو اخلاصة إليضاح السياسات والربامج واخلدمات واالستراتيجيات والطرق واإلجراءات واملبادئ         
ـ  ـ                                                                                                                        البلد؛ وتقييم وتقدمي املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل الوحدات العاملة ودوائر الرعاية احلكومية احمللية فيم                 ق ـ          ا يتعل

   .             بتنفيذ الربامج
          ية وإمناء                                               ، اليت تتضمن عقد دورات للوالدين حول رعا                              خدمات فعالية الوالدين    :                           تشمل هذه اخلدمات ما يلي      )  ٢٥ (

                            ، الـيت تـشري إىل تـوفري                              وخدمات األبوة املسؤولة                                                                             الطفولة املبكرة وقوانني األبوين وحتسني العالقة الزوجية والرعاية الصحية؛          
                                                                                                                          املعلومات واإلرشادات لألفراد واألزواج يف سن اإلجناب الختاذ القرارات واألعمال املناظرة فيما يتعلق بتنظيم حجـم األسـرة                  

                              ُ   َّ                              ، اليت تشري إىل إسداء املشورة ملن ُيتوقَّع زواجهم فيما يتعلق                                     واخلدمات االستشارية للزواج                        ة بني والدة األطفال؛                     والفترات الفاصل 
                      ً                  وتشتمل هذه اخلدمات أيضاً على استكشاف        .                                     َّ                                                بواقع والتزامات احلياة الزوجية، ومن مثَّ ميكن التوصل إىل قرار سليم بشأن الزواج            

                      والدراسة االجتماعيـة                                                                              اختاذ قرارات تتعلق بتسوية اخلالفات الزوجية أو تعزيز العالقة الزوجية؛                                            املعلومات والبدائل مع الزوجني و    
                                                                                                            اليت تزود أفراد األسرة، من غري القادرين على جماراة التكيف يف أدوارهم نتيجة ألوضاع األزمة، باملعرفة واملهارات يف جمال      لألسر،

                                                           ، وهي تتناول تقدمي النصح حول إجياد احللول املتعلقـة باملـشاعر              اء الوحيدين                           واخلدمات االجتماعية اخلاصة لآلب            حل املشاكل؛  
                   وقوامها تقـدمي                                    املساعدة يف العمل للحساب اخلاص،                                                                                السلبية ومشاعر الضيق اليت حتدث نتيجة فقد أو غياب الزوج أو الزوجة؛             
َ       مساعدة رأمسالية لألسر احملرومة، أو أفراد األسرة أو اجلماعات اُألَسرية ملب  ُ    .                        اشرة املشاريع املدرة للدخل                                                       

                                                                                                        يرأس اللجنة وزير الرعاية االجتماعية والتنمية، وهي تتألف من وكاالت حكومية، ومنظمات غري حكومية،                 )  ٢٦ (
    .                                                                                    ومنظمات مدنية ودينية، ومنظمات معنية بالزواج واألسرة، ومؤسسات تعليمية، وجمموعات إعالمية
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                                                                                                                 وتقوم وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية بإدارة عدة برامج جمتمعية ترمي إىل مساعدة األسـر علـى تنـشئة                   -   ٤٤٣

   . )٢٧ (                                                        أطفاهلا، ويشمل ذلك جوانب منها رعاية األطفال وخدمات التكفيل

   . )٢٨ (                                  ريب عدة مشاريع ترمي إىل مساعدة األسر                                            ً    وتقوم وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية حالياً بتج -   ٤٤٤

                                                      

   :                 الربامج فيما يلي   تلك      تتمثل    )  ٢٧ (
                                 ُ  ّ             كانت مؤقتة أو دائمة، إىل األطفال املُسّيبني أو         أ                                        تتمثل يف تقدمي رعاية أبوية، سواء        -               دمات التكفيل  خ        ألطفال و         رعاية ا 

   .                                            املساء إليهم أو األيتام أو ممن هلم احتياجات خاصة
            يـستفيد                                                                                           تقوم وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية بتشغيل مراكز للرعاية على الصعيد الوطين           -                          مراكز الرعاية النهارية  

   .                   االضطالع بعمل منتظم م                                                                   مليونني من األطفال الذين مل يبلغوا سن االلتحاق باملدرسة، ما يتيح ألمهاهت  حنو     منها 
           أو املستغلني            ة معاملتهم                      ُ  ّ                     فوري من أجل األطفال املُسّيبني أو املهملني أو املساء  ال     تدخل   ال          تتمثل يف -                  خدمات محاية الطفل

    .                        النامجة عن هذه التجارب  ات                                              واالستغالل ومساعدة الطفل وأسرته على جتاوز الصدم                            لتفادي استمرار إساءة املعاملة
                                                                                   استراتيجية وقائية جمتمعية مصممة من أجل حتسني مهارات األسر يف مواجهة األمور              و     وه -                        مشروع النشأة الصحيحة  

   .                                 لطفل، والنهوض بالنماء األمثل للطفل                                                                     وحتسني سري شؤوهنا، وتعزيز املهارات األبوية اإلجيابية، والتفاعل بني الوالدين وا
                                                         برنامج للجاحنني الشباب الصادرة حبقهم أحكام مع وقف                 تتمثل يف   -                                          اخلدمات االجتماعية اخلاصة باجلاحنني الشباب    

   .                          وإعادة إدماجهم يف صلب اجملتمع   هم                                   مساعدهتم وأسرهم عن طريق إعادة تأهيل         وترمي إىل          التنفيذ، 
                                              وهو برنامج يساعد الوالدين على اكتشاف إعاقات -                            ى األطفال والتدخل املتعلق هبا                           االستكشاف املبكر لإلعاقات لد  

   .      إضافية                                                                األطفال يف مرحلة مبكرة واالستفادة من التدخل لتقليص خماطر حدوث مشاكل 
  ر                                                                       وهو برنامج وقائي جمتمعي يرمي إىل توعية األسر وأفرادها باآلثـا           -                                             الربنامج األسري للوقاية من تعاطي املخدرات     
              عالقة بني أفراد   ال       لتحسني                                        وهو يشمل تعزيز أنشطة إثراء احلياة األسرية   .                                          الضارة لتعاطي املخدرات وإعدادها يف هذا اجملال

         ً                                                   يهدف أيضاً إىل تلقني األسر مهارات تتعلق بوظيفة الوالدين وباحلياة    هو  و  .                          التماسك والتآلف والوئام           يف إطار من     األسرة
   .         املخدرات         يف منأى عن                 للحفاظ على األسرة 

                                     قني، مبن فيهم األطفـال واملواطنـون        و                                                    وهي خدمة ترمي إىل تلبية احتياجات األشخاص املع        -                          الرعاية األسرية البديلة  
    .                                                                                                املسنون، فيما يتعلق خبدمات الرعاية احلضانية وإعادة التأهيل عن طريق الرعاية يف املؤسسات والدور اجلماعية

   :              الربامج التالية      تنفيذ               ً   والتنمية مؤخراً يف                              شرعت وزارة الرعاية االجتماعية    )  ٢٨ (
                                               رعاية تعوض رعاية الوالدين إىل األطفال الـصغار     وفري           يتمثل يف ت-                                                  برنامج الرعاية الليلية ألطفال األمهات العامالت     

                                                          الوالدين بالعمل الليلي تاركني األطفال الـصغار بـدون شـخص     /                   أثناء اشتغال األمهات  )        سنوات ٦             أشهر إىل     ٣    من   (
             ً            ً     وهو يتيح أيضاً لألمهـات فرصـاً     .                                                                         والربنامج تدبري وقائي للقضاء على إساءة معاملة األطفال الصغار وإمهاهلم          .       يرعاهم

ّ                      لقبول العمل يف نوبات ليلية دون التفريط يف أدوارهن كأمهات، وبالتايل ميكِّنهن من أن يكّن منتجات يف العمل             وقـد    .                                                                   ِّ            
ّ                     ُجّرب املشروع يف تايتاي       ّ              أّما يعملن يف      ١٨           ملا جمموعه     ً    طفالً     ٢٥       إىل       ١٩٩٩                  اخلدمة يف عام               أمكن تقدمي  و            ويف ريزال،     . ُ 

   .   ُ               ً                                                       واعُتمد املشروع الحقاً يف بينانغونان، وكاينتا ريزال، ومدينة تاناوان، وباتانغاس  .       املصانع
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      كاملة                                     يقدم هذا الربنامج خدمات اجتماعية مت-                                                               برنامج خدمات الرعاية النهارية املتكاملة للمواطنني املسنني واألطفال
ُ                إىل األشخاص املسنني واألطفال الذين مل يبلغوا سن االلتحاق باملدرسة والشباب وآبائهم، عن طريق ُنُهج واستراتيجيات   ُ                                                                                   

ّ                                                       وقد ُجّرب هذا املشروع يف مركز نيبتايل غونثاليس املتكامـل            .                                                     بني األجيال وترمي إىل سد الفجوة الفاصلة بينها            تؤلف  ُ     
    .                         ُ     ني وأطفاهلم يف مدينة ماندالُويونغ                              للرعاية النهارية للمواطنني املسن

                                       متكني األطفال والبالغني يف جمال مسائل السالمة  /                                     برنامج للتعليم والتدريب يرمي إىل تعليم   هو   -                       برنامج السلوك الوقائي
   .                        ذات الصلة باالعتداء اجلنسي

           أعمارهم بني              الذين تتراوح    قني  و ع                                       قدم خدمات الرعاية النهارية إىل األطفال امل ي  -   "                         تولونغ أرال واالنغ ساغابال "       برنامج 
ُ                         ، ُشرع يف تنفيذ هذا املشروع يف     ٢٠٠٢               وابتداء من عام   .        سنوات ٦   و ٣  ً اً   حي /    قرية /      بلدة   ٨٥١          مدينة، و  ١٩          حمافظة، و  ٢١  
   .                  على الصعيد الوطين )        بارانغاي (

ّ                 يعتمد هذا الربنامج على منهج تدرييب موجه إىل مقّدمي ال          -   ؟̀               ً          كيف ننشئ أطفاالً متفوقني   ̀         برنامج                     رعاية إىل األطفال                                               
   .      أو أقل          ثالث سنوات                  الذين يبلغ عمرهم 

                                                                  وهو استراتيجية جمتمعية ترمي إىل تثقيف أفراد األسرة بشأن كيفية محاية -                                          الربنامج الوطين للوقاية من العنف األسري    
                 كة بني الوكاالت من                       تمع احمللي واهلياكل املشتر               الربنامج جهود اجمل    شد  وحي  .                                      أنفسهم من العنف يف سياق العالقات األسرية

                                                                                                    أجل توحيد اجلهود املبذولة لدعم األسر املعرضة للعنف األسري عـن طريـق تنظـيم جمـالس محايـة األطفـال يف         
                الرصد األسـري،    /                                                               واجملالس األسرية وتعزيزها، والنهوض بعمل املدافعني عن األسرة         )        بارانغاي   (      األحياء /     القرى /       البلدات

   لى ـ  ع   )Katarungang Pambarangay (                ام العدالة احمللي ـ                  عن تدريب أعضاء نظ                               ً ودعم الضحايا بواسطة األقران، فضالً 
     ".        لألسرة      املوسعة    ات     جتماع ال ا "       عقد                     وهي وساطة جتري عن طريق                                         أساليب الوساطة املالئمة يف حاالت العنف األسري 

ـ            -                                           برنامج خدمات الدعم احمللي لألشخاص املسنني             بة إىل                                                           وهو مشروع جمتمعي يرمـي إىل تقـدمي خـدمات مناس
ُ  ِّ                                 وقد ُجرِّب املشروع يف املنطقة الـسادسة         .                                                                   األشخاص املسنني يف منازهلم بصرف النظر عن وضعهم وظروفهم املعيشية              

   .          ريا اإلدارية ل                                واملنطقة احلادية عشرة ومنطقة كوردي
       بالنفس                   شعور االعتزاز         تعزيز                                               وهو برنامج لبناء القدرات مصمم من أجل         -                                         برنامج حترير الشعوب األصلية من املذلة     

          ً   وجيري حاليـاً    .                                                                                                لدى الشعوب األصلية، ولشحذ الوعي الثقايف لديها، وتعزيز قيمها األصلية اإلجيابية ونظامها وممارساهتا      
   .                                               جتريب املشروع يف الميتان، وبازيالن، ومدينة زامبوانغا

                   سسة جتارية تعمـل              وهو مؤ  -        ً   قني ذهنياً    و                                                     مركز العمل املخصص لألشخاص القادرين على العمل املع        /             املشاغل اآلمنة 
ُ  ِّ                                        وقد ُجرِّب املشروع يف مدينة دافاو، واملنطقـة          .                                قني إىل بلوغ االكتفاء االقتصادي     و                              على حتقيق تطلعات األشخاص املع         

  ً قاً  و     ً      شخصاً مع    ٦٠                                            وأتاح املشروع إسداء اخلدمة إىل ما جمموعه           ).      باغيو (             ريا اإلدارية    ل                ، ومنطقة كوردي   )        تاكلوبان (         الثامنة  
   .    ٢٠٠١      يف عام 

                                                                      تقدم معلومات هامة ومفيدة عن إمناء الطفولـة إىل اآلبـاء ذوي             -                                           اخلارجية لرعاية الطفولة املبكرة وإمنائها            املدارس  
    ).      أو أقل         ست سنوات  (                     األطفال الصغار يف السن 

                الكـشف عـن     يف                                                               وهو مرفق جمتمعي يتيح مساعدة األطفال من ضحايا االعتداء           -                                 أستوديو التحقيق املناسب للطفل   
                     هذا املرفق علـى        َّ وجيرَّب  .                       أو عقد جلسات احملاكمة    /                               إجراء حتقيق أويل وجنائي، و          ليتسىن            حبدوث جرمية                   الوقائع احمليطة   

   .                                                                  صعيد مكتب وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية يف منطقة العاصمة الوطنية
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  الربامج اخلاصة بالعمال الفلبينيني يف اخلارج

                                                                                                                     استجابة ملسألة هجرة العمال الفلبينيني الناشئة، قامت وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية، بالتنسيق مـع وزارة                -   ٤٤٥
        ويرمـي    .                                        ة املقدمة إىل املواطنني الفلبينيني يف اخلـارج                               خدمات الرعاية االجتماعية الدولي        برنامج                            العمل والعمالة، بتجريب    

                                                      

            ة ويقوم على                ّ                وهو برنامج ينفّذ يف مراكز مؤسسي-        ملخدرات ا                                                        برنامج إعادة تأهيل أطفال الشوارع املتعافني من تعاطي       
              ً                   باعتباره إطاراً للتـدخل ملـساعدة     ) Modified Social Stress Model (  ل                   َّ جهاد االجتماعي املعدَّ  اإل             استخدام منوذج 

  .                                ً                                               ملخدرات على العيش حياة أسلم صحياً، وللوقاية من االستخدام الضار للمخدرات           ا                                أطفال الشوارع املعرضني لتعاطي     
                                                                                   يف أالبانغ مبدينة مونتينلوبا، وهو ملجأ تابع ملكتب وزارة الرعاية االجتماعية                                              ب املشروع يف ملجأ ألطفال الشوارع      ّ ّر  وجي

   .                                والتنمية يف منطقة العاصمة الوطنية
          ً                                               يقدم دعماً ورعاية ملن يفرج عنهم من الشباب الذين          -                                                            برنامج منتصف الطريق إىل البيت لألطفال املخالفني للقانون       

                                                                         ن احملكمة يقضي بإطالق سراحهم للعودة إما إىل أسرهم أو للعيش مستقلني                                                         أكملوا برنامج إعادة تأهيلهم، وصدر أمر م      
   َّ                             وجيرَّب املشروع يف املنطقة احلادية       .       ً          ً          ً             ً                                نفسياً واجتماعياً واقتصادياً لالندماج جمدداً يف اجملتمع يف هناية املطاف                      لكي يستعدوا 

   .                 عىن بأطفال الشوارع                       ، وهي منظمة غري حكومية تَ      َ  ُ    َبهاي كَالمُبوان          بشراكة مع   )            مدينة دافاو (     عشرة 
                                   برنامج تقاسم الوصول إىل احلواسيب      (                          قني غري امللتحقني باملدرسة      و                                               برنامج تعليم تكنولوجيا املعلومات للشباب املع     

            الـشباب              يستفيد منه        ً                                                  برناجماً لتعليم املهارات األساسية يف استعمال احلاسوب             تتيح                   مبادرة جمتمعية    -   )    ً           حملياً ويف اخلارج  
      ً   مركزاً    ١٥      هناك                   ويف الوقت احلاضر،      .                              حظوظهم يف احلصول على عمل          زيادة                       حقني باملدرسة من أجل                ن غري امللت   و ق و   املع

 ُ   َّ                             وُيجرَّب املشروع يف املنـاطق األوىل        .                                                                           لتكنولوجيا املعلومات واالتصال جيري تشغيلها على صعيد وحدات احلكم احمللية         
    .        اإلدارية  ا   لري                                                         والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة ومنطقة كوردي

                                                                وهو مرفق جمتمعي يساعد الشباب غري امللتحقني باملدرسة وأطفال الشوارع -                                  املركز اخلاص للتوعية يف جمال املخدرات
 ُ   َّ                                  وُيجرَّب الربنامج يف مركـزين تـديرمها         .                           أمام املخدرات وتعاطيها        الضعف                                         على مواجهة صعوبات املراهقة، وال سيما       

   .                                               قة العاصمة الوطنية، ومدينة باساي، ومدينة ليغاسيب   منط  يف                          وحدات احلكم احمللي، وال سيما 
ُ   ً                            وهو يقدم ُنُهجاً عالجية متنوعة لكي يستعيد امل-                                              برنامج إعادة التأهيل اجملتمعي ملرتكيب العنف املرتيل           مكانتهم       رتكبون          ُ 

  ،     ٩٢٦٢                          لقانون اجلمهـوري رقـم     ل         استجابة      هو                 وهذا الربنامج     .                          دوامة العنف داخل األسرة       من         لخروج             االجتماعية ول 
          ً                                        وجيري حالياً جتريب املشروع يف املنـاطق الثالثـة            ".                                         قانون مكافحة العنف ضد املرأة واألطفال      "                    املعروف كذلك باسم    

   .          ريا اإلدارية ل                                                                                   والرابعة واخلامسة والثامنة والعاشرة واحلادية عشرة ومنطقة العاصمة الوطنية ومنطقة كوردي
                    ً       ً                           وهي آلية تضفي طابعاً مؤسسياً على االستجابات املنسقة     -      لسبل                                              اخلدمات االجتماعية لألشخاص الذين تقطعت هبم ا      

                                                                                                                  الرامية إىل التعامل بكفاءة مع حالة األشخاص الذين تتقطع هبم السبل خالل حصول الكوارث، وذلك عن طريق جملس                  
   .                                                                    التنسيق البلدي املعين بالكوارث، وهو هيكل داخل البلدية مشترك بني الوكاالت

       األغذية      توفري                                      وهو مرفق يقدم مساعدة فورية تتمثل يف -                           شخاص الذين تقطعت هبم السبل                 شبكات مساعدة األ    حتالف
   .                                                                                    واملاء الصاحل للشرب واملأوى واألدوية إىل املسافرين الذين تتقطع هبم السبل يف خمتلف موانئ البلد
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                                                                                                           الربنامج إىل إضفاء طابع مؤسسي على إقامة مكاتب الرعاية االجتماعية يف مقرات التمثيل الدبلوماسي املوجودة يف املناطق  
   . )٢٩ (                                                اليت يتركز هبا عدد كبري من العمال الفلبينيني يف اخلارج

  ومة محاية األمططخم    - ٥السؤال رقم 

   .   ٣٣٣     إىل    ٣٣٠                          يرجى الرجوع إىل الفقرات من  -   ٤٤٦

                                                             ً       ً                                        تتيح مزايا إجازة األمومة للعامالت املستحقات االستفادة من ستني يوماً تقوميياً كإجازة متنح عنـد الوضـع                  -   ٤٤٧
   دة      ً       ً                      يوماً تقوميياً يف حـاالت الـوال         ٧٨                 د االستحقاق إىل       َّ وميدَّ  .                  اإلرادي والالإرادي                                 بصورة عادية ويف حاالت اإلجهاض      

ّ                  بدون أن يكون رب العمل قد حـّول االشـتراكات    ُ    أُجهضت                                        وإذا وضعت عاملة يف القطاع اخلاص محلها أو     .         القيصرية                            
                      تاريخ محلها، يـدفع رب   ب         املذكور             ً       َ     العمل مسبقاً النظامَ                                                 ُّ            عنها إىل نظام الضمان االجتماعي، أو دون أن خيرب ربُّ                 املستحقة

                                                            املزايا اليت كانت العاملة تستحقها لوال حدوث ذلك، ويدفع               مبلغ        ساوي                                               العمل إىل نظام الضمان االجتماعي تعويضات ت      
   .                                                   نظام الضمان االجتماعي بدوره ذلك املبلغ للعاملة املعنية

          ليلية من       عمل                                            يسمح بتعيني املرأة العاملة يف نوبات         ،      لعمالة                                                     ويف الوقت نفسه، وبناء على لوائح وزارة العمل وا         -   ٤٤٨
    .                                                   لسادسة صباح شريطة أال تكون مرضعة، إىل جانب شروط أخرى                           الساعة العاشرة مساء لغاية ا

                                                            ً                                                 وباإلضافة إىل ذلك، تتحمل مؤسسة التأمينات الصحية الفلبينية جزءاً من تكاليف االستشفاء املتكبـدة عنـد                 -   ٤٤٩
        لغرفـة                                                                      وتشمل املساعدة اليت تقدمها هذه املؤسسة إعانة تتعلـق برسـوم ا             .                     اإلرادي أو الالإرادي                      الوالدة أو اإلجهاض    

                                                                األدوية ولوازم التطبيب وتكاليف املختربات والرسوم املهنيـة                 لشراء                             ً    وتكاليف غرفة العمليات، ومنحاً             الغذائية            والوجبات  
    .                املتعلقة باألطباء

                                     ً                     التدابري اخلاصة للحماية واملساعدة خدمة  ملصلحة األطفال والشباب  - ٦السؤال رقم 

                                                       املساعدة، مبا يف ذلك الرعاية املالئمة والتغذيـة، واحلمايـة         على      احلصول                               ينص الدستور على حق األطفال يف     -   ٤٥٠
                                                                                                                  اخلاصة من مجيع أشكال اإلمهال، وإساءة املعاملة، والقسوة، واالستغالل، وغري ذلك من الظروف الضارة بنمائهم؛ وحق                

                                                      

                          ساعدة يف التعامـل مـع         ِ                                                      أوِفد ملحق معين بالرعاية االجتماعية إىل ماليزيا للم        -                         هناك ثالث خطط لالنتشار        )  ٢٩ (
   ٧     ٣٦٨                                        ، متكن امللحق من مد يد املساعدة إىل             ٢٠٠٤         ويف عام     .                                                               شواغل العاملني الفلبينيني يف اخلارج، وال سيما شواغل املبعدين        

          العـسرية،          اإلجهاد       ً                                                                                                  مبعداً وضحية لالجتار عن طريق إتاحة املأوى املؤقت، وتقدمي املشورة، واستخالص املعلومات املتعلقة حباالت               
        من هونغ      وذلك                          ِ                                                                     سهيل العودة إىل الوطن؛ وأوِفد سبعة مرشدين اجتماعيني كمساعدين تقنيني وإداريني للملحقني املعنيني بالعمل   وت

                                ومتكن املرشدون االجتماعيون مـن       .                                                                                         كونغ، وسنغافورة، وتايوان، وديب وأبو ظيب يف اإلمارات العربية املتحدة، وجدة، والكويت           
  .                                   وقعوا ضحايا لالعتداء البدين واجلنسي  ممن                                             يف اخلارج، معظمهم من العاملني يف اخلدمة املرتلية     ً  اً    ني       فلبي  ٦     ٢٥٦                   مساعدة ما جمموعه    

             اإلجهـاد                                                              املأوى املؤقت، واملشورة، واستخالص املعلومات املتعلقة حباالت          مشلت                                             وأتيحت للعاملني الفلبينيني يف اخلارج خدمات       
                  ُ                              ً                       إىل مصادر أخرى؛ وانُتدب أربعة مرشدين اجتماعيني أيـضاً للعمـل يف اخلـدمات                                                   العسرية، واملساعدة الطبية واملالية، واإلحالة      

                                                                     فقدموا خدمات تتعلق بالتبين على الصعيد الدويل، وإعـادة أطفـال             .     ٢٠٠٤                                                     االجتماعية الدولية يف هونغ كونغ واليابان يف عام         
   .                 ق بالزواج باألجانب                                                                   الفلبينيني غري احلائزين لوثائق ثبوتية إىل الوطن، وتقدمي املشورة فيما يتعل
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               راك يف ختطـيط                                                                               أجر ودخل عائلي كاف للمعيشة؛ وحق األسر أو الرابطات األسرية يف االشـت                        احلصول على             األسرة يف   

    .                                      وتنفيذ السياسات والربامج اليت تؤثر فيها

                   ً                                                                                            ويعترف الدستور أيضاً بالدور األساسي للشباب يف بناء األمة وينص على أن تنهض الدولة برعايتهم البدنيـة                  -   ٤٥١
          اركتهم يف                                                                                                             واملعنوية والروحية والفكرية واالجتماعية وحتميها؛ وأن تغرس يف الشباب روح الوطنية والقومية، وتشجع مش             

           املـساعدة،            احلصول على                                             الدستور أن تدافع الدولة عن حق الطفل يف              يقتضي                    وعالوة على ذلك،      .                        الشؤون العامة واملدنية  
                                                                                                      الرعاية والتغذية املناسبتني، واحلماية اخلاصة من مجيع أنواع اإلمهال وإساءة املعاملة والقسوة واالستغالل وغري ذلك   ها     مبا في

   .   ائه                   من الظروف املضرة بنم

                            وهو حيدد حقوق ومـسؤوليات       .                                          هو اإلطار األساسي إلمناء ومحاية األطفال                                    وقانون رعاية األطفال والشباب    -   ٤٥٢
                                                    واملدرسة والكنيسة والدولة يف ضمان النماء املناسب         ) samahan (                                                  األطفال وكذلك مسؤوليات األسرة واجملتمع والرابطة       

           ّ         األطفـال املـسّيبون              وبـاألخص                                            املتعلقة برعاية ومعاملة أطفال معينني،                                            كما يعرض التدابري والربامج اإلدارية        .       لألطفال
    .        ً                 ً                    ن بدنياً واملضطربون عاطفياً وكذلك اجلاحنون الشباب و                                  واملهملون واملعالون والعاملون واملعوق

         يـنص                           قانون من املعلوم أنـه            ، وهو       ٧٦١٠                     قانون اجلمهوري رقم      ال                                                 وترد تدابري محاية األطفال مبزيد من التفصيل يف          -   ٤٥٣
   .                                                                                                                 على ردع قوي ومحاية خاصة ملناهضة إساءة معاملة األطفال واستغالهلم والتمييز ضدهم، ويفرض عقوبات على انتهاكه               

ُ  ِّ                    وقد ُعدِّل هذا القانون ثانية     .            ً                                   املتعلق خصوصاً بإنفاذ السياسة املناهضة لعمل األطفال      ٧٦٥٨      رقم              قانون اجلمهوري   بال    

             ً      ً                 ليصبح قانوناً سارياً ينص علـى           ٩٢٣١                     قانون اجلمهوري رقم      الُ  ِّ   ُوقِّع     ،      ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩    ويف   -   ٤٥٤
      ً                               أساساً إىل القضاء على أسـوأ أشـكال       ٩٢٣١                  قانون اجلمهوري رقم   ال      ويرمي   .                        أسوأ أشكال عمل األطفال               القضاء على   

       صحة        يهددان                                                                                                             عمل األطفال، مثل تلك اليت تنطوي على استعباد أو بغاء أو اجتار باملخدرات أو أي عمل فيه خطر وضرر                    
ّ                                        ويعّرض انتهاك القانون املخالفني لعقوبة السجن و  .                       األطفال وسالمتهم وأخالقهم    . )٣٠ (          أو الغرامة /   

                                      ويعمل اجمللس باعتباره اآللية احلكومية       .                                  على إنشاء جملس رعاية األطفال                                  قانون رعاية األطفال والشباب       نص   ي و -   ٤٥٥
                  ً                              وباعتبار اجمللس أيضاً الوكالة املعنية بتنـسيق         .   بني                    هم وإمنائهم يف الفل                                                        الرئيسية املكلفة بتعزيز ومحاية حقوق األطفال ورعايت      

                                                      

                            إذا كان ذلك حتت إشراف        إال         سنة،     ١٥                                           تشغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن         ً اً    مطلق    ً  حظراً                حيظر القانون      )  ٣٠ (
 ُ                               ّ                                                    وُيعفى من هذا القانون األطفال املمثّلون املشتركون يف قطاع الترفيه شريطة أن حيصل آباؤهم على   .                          ً  آبائهم وكان تعليمهم مكفوالً 

  .                     ط يف التحاقهم باملدرسة  َّ فرَّ       ُ ، وأال ُي    هلم                                                           ارة العمل، وأن يتمكن أرباب العمل من ضمان ترتيبات عمل مناسبة                  ترخيص رمسي من وز   
ّ  حّدد و      وينص   .                املدارس العامة يف          وإلزامي    جماين                                                                     ساعات العمل املعقولة جلميع األطفال العاملني لضمان حصوهلم على تعليم                    القانون  

           مـا دام     ،              ً    ساعات يومياً   ٤                              ساعة يف األسبوع، يف حدود         ٢٠                           ن العمل لفترة ال تتعدى                     سنة فما دو     ١٥                           على أنه جيوز لألطفال من      
        سـنة    ١٧   و  ١٥                راوح أعمارهم بني       ذين تت   ّ                                  ويقّيد القانون كذلك عمل األطفال ال       .                                          العمل جيري يف ظروف ال تنطوي على خطورة       

  .       ً   صباحاً  ٦                     مساء إىل الساعة      ٨ ً              الً من الساعة     ُ   َ            وُيحظَر العمل لي    .                   ساعة يف األسبوع     ٤٠            ً         ساعات يومياً أو      ٨                        لكيال يعملوا أكثر من     
   لى ـ     ع  لـ           اء أي طف  ـ                                                                                                    أظهرت دراسة ملنظمة العمل الدولية أن العمل الذي يتجاوز ساعات العمل املنصوص عليها ضار بنم                   فقد  

   .        حنو مكتمل
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                                                                                                                       قضايا الطفل على صعيد احلكومة الفلبينية، فهو مسؤول عن تنسيق مجيع القوانني والربامج واخلدمات املتعلقة باألطفـال                 
   .            ورصد تنفيذها

                   ، أنشئت اللجنـة        ٨٠٤٤                   نون اجلمهوري رقم      قا  ال        ، وهو                                                 القانون املتعلق بدور الشباب يف بناء الدولة             ومبوجب   -   ٤٥٦
ُ                                                      الوطنية للشباب وُوضع برنامج وطين شامل ومنسق إلمناء الشباب يتيح متكين          .                                       من تأدية دورهم احليوي يف بناء الدولـة   هم                

                  رع يف تطبيقهـا؛    ـ          اب وتـش  ـ                             تصوغ السياسة الوطنية للشب     )  أ   : (  ُ                                                   وطُلب إىل اللجنة الوطنية للشباب، يف مجلة أمور، أن        
                            منتدى ملواصلة احلـوار بـني      وفر                  تضع آلية تشاورية ت  )  ج (                                                      ف على برنامج وطين متكامل للنهوض بالشباب وإمنائه؛ و         تشر  )  ب ( و

   .                                                                                                        احلكومة وقطاع الشباب بشأن التخطيط والتقييم املالئمني للسياسات العامة والربامج واملشاريع اليت هلا تأثري على الشباب

ّ           وأُعّد يف عام     -   ٤٥٧             إطار خطة    ، أي )    ٢٠٢٥-    ٢٠٠٠       الفترة  (            ين خلطة الطفل   بي             جي الوطين الفل                اإلطار االستراتي    ٢٠٠٠  ُ 
       إطـار       رسي    ُ وُي  .     ٢٠٠٠-    ١٩٩١                           ني من أجل الطفل للفترة       ب                       ضع عقب خطة عمل الفل                ُ    ، وهو إطار وُ    "  ٢١                 الطفل يف القرن     "

        املشاريع                          حيال وضع وبرجمة اخلطط و      "                                      مستند إىل حقوق الطفل وإمناء قدراته      "                األساس لنهج     "  ٢١                 الطفل يف القرن     "     خطة  
                توافقـة مـع                                                               ً                    ويتطلب اإلطار إعمال تدخالت حامسة يف خمتلف مراحل مناء الطفل، وحقوقاً ومهام م              .                   املركزة على الطفل  

   .                     لقدرات املتنامية للطفل ا

                              من مجيع أشكال اإلمهال وإساءة                                      اللجنة اخلاصة املعنية حبماية الطفل         ٢٤٥                                   وأنشئت مبوجب األمر التنفيذي رقم       -   ٤٥٨
                                         وتتوىل اللجنة اخلاصـة تنـسيق اجلهـود          .                                                              سوة واالستغالل والتمييز وغري ذلك من الظروف الضارة بنمائه                     املعاملة والق 

                                                                                                                          احلكومية وغري احلكومية املبذولة لتنفيذ القوانني الوطنية الرامية بالتحديد إىل محاية حقوق األطفال ممن يقعـون ضـحايا                  
                                                        وتقدم اللجنة إىل الرئيس تقارير عن اإلجراءات املتخذة          .         جتارية                                                     ملختلف أنواع إساءة املعاملة واالستغالل اجلنسي ألغراض      

                                                                                                   ً            لتناول مسائل حمددة تتعلق بإساءة معاملة األطفال واستغالهلم، وتصدر توجيهات إىل باقي الوكاالت لكي تتصدى فـوراً           
   . )٣١ (                                                       للمشاكل اليت تعرض عليها وتبلغ اللجنة مبا تتخذه من إجراءات

                                           ، الذي يضم يف مقر واحد مهنيني معنـيني                                         مركز أزمات املرأة ومحاية الطفل          ينية   ب       الفل                        وأنشأت الشرطة الوطنية   -   ٤٥٩
   .                             مبعاجلة قضايا الضحايا من األطفال

                            ، إىل دعم ومحايـة مـصاحل           ٨٣٧٠                     قانون اجلمهوري رقم      ال        ، وهو                                    القانون املتعلق بتلفزيون األطفال          ويهدف   -   ٤٦٠
ّ          نّص القانون    قد  و  .                                                 احتياجاهتم واهتماماهتم ومصاحلهم بدون أن تستغلهم                                                        األطفال عن طريق إتاحة برامج تلفزيونية هلم تليب           

                                     ويضطلع اجمللس بوالية تشمل، يف مجلـة         .                مبكتب الرئيس      ملحق                                                      على إنشاء اجمللس الوطين لتلفزيون األطفال، وهو جملس         
                    اص، أي جهات البث                                                                                                  أمور، وضع اخلطط والسياسات العامة واألولويات والتوصية هبا لعرضها على احلكومة والقطاع اخل            

                                                  إنتاج برامج تلفزيونية لألطفال تكون حملية وذات        ب        النهوض                                                             التلفزيوين واملنتجني واملعلنني التجاريني، من أجل العمل على         

                                                      

       عـضاء                                                     وزير الرعاية االجتماعية والتنمية، وهي تـضم كأ                                                            يرأس اللجنة وزير العدل الذي يشاركه يف الرئاسة          )  ٣١ (
                                                                                                                             رئيس جلنة حقوق اإلنسان، ومفوض مكتب اهلجرة، ونائب وزير العمل والعمالة، ونائب وزير السياحة، ونائب وزير الداخليـة                  
                                                                                                                   واحلكم احمللي، ونائب وزير اخلارجية، إضافة إىل ثالثة ممثلني ملنظمات خاصة تسميهم األطراف املذكورة ويعينهم الرئيس بـصفة          

   .                  ألطفال كأمانة للجنة                 ويعمل جملس رعاية ا  .      أعضاء
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               ً                                                                     ُ                  ويتوىل اجمللس أيضاً رصد واستعراض وتصنيف الربامج التلفزيونية لألطفال واإلعالنات التجارية اليت ُتبـث                .            جودة عالية 

   .                                                                      دة األطفال للتلفزيون، ويتخذ إجراءات بشأن الشكاوى املتعلقة مبخالفة القانون              خالل ساعات مشاه

          مهـوري    اجل         قـانون     ال   (                                                                          قانون احلماية اخلاصة لألطفال من إساءة املعاملـة واالسـتغالل والتمييـز              س      ِّ ويكرِّ -   ٤٦١
                           خاصة لألطفـال مـن مجيـع          محاية   وفري                                            ويعلن هذا القانون أن سياسة الدولة تتمثل يف ت   .                   مبدأ عدم التمييز    )     ٧٦١٠     رقم  

                   وينص القانون على     .                                                                                                  أشكال إساءة املعاملة واإلمهال والقسوة واالستغالل والتمييز وغري ذلك من الظروف الضارة بنمائهم            
                                                                                                                                 أن تتدخل الدولة لصاحل الطفل عند عدم قيام الوالد أو الويل أو املعلم أو الشخص القائم برعاية الطفل وحضانته حبمايتـه                     

   .                                     ً        ألعمال أو الظروف أو عندما ال يكون قادراً على ذلك            من مثل هذه ا

                      ، قام جملس الكونغرس     )    ٩٢٦٢                     قانون اجلمهوري رقم      ال   (                                        قانون مكافحة العنف ضد املرأة وأطفاهلا                 وإضافة إىل    -   ٤٦٢
  ر     ِّ                ويعرِّف القانون االجتا     ).     ٩٢٠٨                     قانون اجلمهوري رقم      ال   (    ٢٠٠٣         لعام                                قانون مكافحة االجتار باألشخاص       ً           أيضاً باعتماد   

                                                                           أو إيواؤهم أو استقباهلم مبوافقة ومبعرفة الضحية أو بدون موافقتـها                  تداوهلم                            جتنيد أشخاص أو نقلهم أو       "               باألشخاص بأنه   
                                                                                                             ومعرفتها، داخل احلدود الوطنية أو عربها، بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلـك مـن أشـكال القـسر أو      

                                                                            ل السلطة أو املركز أو استغالل حالة ضعف الشخص، أو بإعطاء أو تلقـي                                                        االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغال      
                                    لغرض االستغالل الذي يـشمل، كحـد             وذلك                                                                          مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سيطرة على شخص آخر،             

               ، أو االسترقاق،  ً اً                                                                                                 أدىن، استغالل الغري أو دفعهم إىل الدعارة أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسر         
                                                                            القانون محاية قانونية لألشخاص املتجر هبم، بصرف النظر عما إذا كانوا               وفر     وي  . "                                         أو االستعباد، أو نزع األعضاء أو بيعها      

            ُ                                                                              وبناء عليه، ُيعترف جبميع األشخاص املتجر هبم، دون حتفظ، كضحايا لالجتار وال يعاقبون على                .                           قد أبدوا موافقتهم أم ال    
                                                                                                        ايا أو الناجني االستفادة من برنامج محاية الشهود، ومن خدمات مثل اإلرشاد واإليواء املؤقت والتعليم                        وحيق للضح   .    ذلك

   . )٣٢ (                                  والرعاية الصحية واملساعدة القانونية

                   وحتدد هذه الوثيقة     .                                               القواعد املتعلقة باستجواب الشهود من األطفال                              ، أصدرت احملكمة العليا         ٢٠٠٠         ويف عام    -   ٤٦٣
            متـهمون يف     )  ٣ (                    ضحايا جرميـة، أو       )  ٢ (              جرمية، أو       على      شهود    )  ١ (                                  عامل مع األطفال الذين هم إما                          الشاملة قواعد الت  

ّ                               وكنتيجة لتنفيذ هذه القواعد، ُجّهزت استوديوهات للتحقيـق          .                                               وجيري اآلن تطبيق هذه القواعد يف حماكم األسرة         .     جرمية  ُ                             
           احلـضور             عفاؤهم من                               استجواب األطفال، ومن مث إ                                                               ً            مناسبة للطفل يف مناطق خمتارة، األمر الذي من شأنه أن يسهل كثرياً           

    .         إىل احملاكم

                                                                           األطفال املولودون خارج إطار الزواج حق استخدام ألقاب آبائهم، شريطة أن يعترف  ُ   أُعطي   ،      ٢٠٠٢         ويف عام    -   ٤٦٤
    .                                              هبم آباؤهم سواء بوثيقة عامة أو وثيقة خطية خاصة

                                                      

ُ                                              ، ُشكلت اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنيـة            ٢٠٠٣                                                  عقب اعتماد قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام           )  ٣٢ (   
                                                         وقامت اللجنة بصياغة خطة العمل االستراتيجية الوطنية ملكافحة   .                       تضم مثان وكاالت حكومية   وهي  ،            غري املشروع            مبكافحة االجتار

               وتتضمن اخلطـة     .                                                                                 كون مبثابة خمطط جلميع اإلجراءات املتخذة ملكافحة االجتار ومحاية األشخاص املتجر هبم                             االجتار باألشخاص لت  
               ً     ، كما تشمل عدداً من                                                                                                  االستراتيجية ثالثة عناصر رئيسية، هي الوقاية؛ واحلماية وإنفاذ القانون واملقاضاة؛ والتعايف وإعادة اإلدماج

   .            االستراتيجيات
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      ً                    أطفاالً وبـالغني علـى       ،             ألشخاص املعوقني  ل  )     ٧٢٧٧         ري رقم               قانون اجلمهو   ال   (                     امليثاق األكرب للمعوقني       وفر  وي -   ٤٦٥
                                                                                            وينص هذا القانون على أن تشجع الدولة احترام املعوقني وتبذل كل اجلهود إلزالـة مجيـع                  .               من التمييز           ، احلماية       السواء

   .            اليت تضر هبم     سلكية                                                  احلواجز االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية وامل

             ً                                                              ، املعروف أيضاً بقانون رعاية الطفولة املبكرة وإمنائها، يف مجلة ما ينص                ٨٩٨٠          وري رقم              قانون اجلمه   ال      وينص   -   ٤٦٦
                                                                                                                              عليه، على منهج لرعاية الطفل وإمنائه يف مرحلة الطفولة املبكرة يركز على إمناء األطفال حسب احتياجاهتم البدنية الفردية                  

                                                         ذا املنهج والشروط املتعلقة باملوظفني واملرافق املادية الالزمـة                                وحتدد وزارة التربية معايري ه      .                               وخلفيتهم االجتماعية والثقافية  
                                                                        أما وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية فإهنا تتوىل إصدار التـراخيص            .                                                لتشغيل رياض األطفال، إضافة إىل شروط التسجيل      

  .                                        ا املقدمة إىل األطفال دون سن الرابعة                                                                                           وحتديد املعايري املتبعة يف مراكز رعاية الطفولة املبكرة وإمنائها، ويف براجمها وخدماهت           
                                                                      جملس التنسيق الوطين لرعاية الطفولة املبكرة وإمنائها، باعتبـاره          -                       جملس رعاية األطفال        ٢٤٩                            وأنشأ األمر التنفيذي رقم     

         لرعايـة                                                                                                                          اآللية املؤسسية املكلفة بتنسيق تنفيذ برامج التعليم اخلاصة بالطفولة املبكرة وكفالة التنسيق فيمـا بـني وزارة ا                  
   .                                                                                       االجتماعية والتنمية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، واملنظمات غري احلكومية، ووحدات احلكم احمللي

                                                       اخلامسة من العمر خدمات تقدمها رياض أطفال عامة          يف                         يف املائة من األطفال        ٧٧                           ويف الوقت الراهن، يتلقى      -   ٤٦٧
                                        وختتلف نوعية اخلدمات املقدمة يف ريـاض         .              ت احلكم احمللي                                        مراكز للرعاية النهارية تديرها وحدا             هلا، و             وخاصة مرخص 

                                                                       فبعض رياض األطفال ومراكز الرعاية النهارية هي جمرد مراكز للعناية            .                                                   األطفال ومراكز الرعاية النهارية من حيث املناهج      
                    الرمسية، وال سـيما                                                                                                      بالطفل، يف حني أن بعضها اآلخر، وال سيما يف املناطق احلضرية، تطبق بعض أوجه املناهج املدرسية                 

  ال                                                     لكن الربامج القائمة لرعاية الطفولة املبكرة وإمنائهـا   .                                                           بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني مخس وست سنوات       
      رعاية        خدمات                                                                       فثالثة وعشرون يف املائة من األطفال الذين يفترض أن يستفيدوا من              .                                 شمل مجيع األطفال من أفقر األسر      ت

    .   ات    اخلدم   ذه                          ائها ما زالوا غري مشمولني هب                  الطفولة املبكرة وإمن

ّ    السن  ال  - )أ(٦   ل األطفالا تشغي حيظر دوهنيت   

                              سنة يف أي مشروع عام أو         ١٥                                           تشغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن            ٧٦٥٨                     قانون اجلمهوري رقم      ال     حيظر   -   ٤٦٨
       فيهـا                         يف احلاالت الـيت يقتـصر                                                            الطفل حتت مسؤولية والديه أو الوصي القانوين عليه، و               تشغيل                         خاص، إال عندما يكون     

    .                                     التشغيل على أفراد من أسرة صاحب العمل

   :            على ما يلي    ٩٢٣١    رقم               قانون اجلمهوري   ال     من   ١٢           وتنص املادة  -   ٤٦٩

ّ                            ال ي شغ ل أي طفل يف أسوأ أشكال عمل -  حظر أسوأ أشكال عمل األطفال.  دال- ١٢املادة "   ُ   
  :  أي شكل من األشكال التاليةإىل" أسوأ أشكال عمل األطفال"وتشري مجلة . األطفال

، أو "٢٠٠٣قانون مكافحة االجتار باألشخاص لعام "                 ُ   َّ     أشكال الرق، كما ت عر ف يف مجيع  )١"(  
املمارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالجتار هبم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو 

  عات مسلحة؛ أواإلجباري، مبا يف ذلك جتنيد األطفال الستخدامهم يف نزا
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استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه أو تعريضه ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال   )٢"(  

  إباحية أو أداء عروض إباحية؛ أو

استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري قانونية أو غري مشروعة، مبا يف   )٣"(  
  ة مبوجب القوانني السارية واالجتار هبا؛ أو اخلطرة واملواد الطيارة احملظورعقاقريذلك إنتاج ال

 أو يرجح ةطورطابع اخلاألعمال اليت تتسم، بفعل طبيعتها أو الظروف اليت جتري فيها، ب  )٤"(  
  : أن تؤدي إىل اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو أخالقهم، من قبيل تلك اليت

          ً                          ه إنسانا  أو تنال أو تقلل منهما؛ أوباعتبارفيه حتط من قيمة وكرامة الطفل املتأصلتني   )أ"(  

                              ً          ً                                       تعرض الطفل إلساءة املعاملة بدنيا  أو عاطفيا  أو لالعتداء اجلنسي، أو تعترب جمهدة للغاية   )ب"(  
                                    ً           من الناحية النفسية أو قد تلحق ضررا  بأخالقه؛ أو

  جتري حتت األرض أو حتت املاء أو يف مرتفعات خطرة؛ أو  )ج"(  

م آالت ومعدات وأدوات خطرة مثل األدوات اليت تعمل بالكهرباء تنطوي على استخدا  )د"(  
         ُ   َّ                 أو اليت ت شغ ل بقوة تفجريية؛ أو

ُ   ِّ                                                                    ت عر ض الطفل خلطر بدين، مثل األعمال اخلطرة اليت تتطلب قدرة على حفظ التوازن أو   )ه"(  
  على ذلك؛ أو، دون أن يقتصر األمر                                                        ًقوة بدنية أو االلتواء، أو اليت تتطلب نقل أمحال ثقيلة يدويا 

ّ                               جتري يف بيئة غري صحية تع رض الطفل لظروف عمل أو عناصر أو  )و"(   مواد أو عوامل ثانوية                      
أو عمليات خطرة تنطوي على تأيني أو إشعاع أو نار أو مواد قابلة لالشتعال أو مكونات ضارة، وما 

  شابه ذلك، أو لدرجات حرارة أو مستويات ضجيج أو اهتزازات قصوى؛ أو

  ري يف ظروف بالغة الصعوبة؛ أوجت  )ز"(  

ّ                                                                   تعر ض الطفل لعوامل بيولوجية مثل البكترييا والفطريات والفريوسات واألوليات   )ح"(     
  والديدان اخليطية وغريها من الطفيليات؛ أو) كائنات أولية(

  ."تشمل تصنيع املتفجرات وغريها من املنتجات النارية أو التعامل معها  )ط"(  

 يف منازل أسرهم أو مزارعها أو نياألطفال العاملوعدد ال العاملني بأجر؛ عدد األطف  -)ج(و) ب(٦
  لتجاريةاها مشاريع

   .   ١٠٢                      يرجى الرجوع إىل الفقرة  -   ٤٧٠
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                                                                      اليت أجرهتا منظمة العمل الدولية واملكتب الوطين لإلحصاءات بـشأن               ٢٠٠١    ً                             وفقاً للدراسة االستقصائية لعام      -   ٤٧١
         مليون      ٢٤,٩         من أصل     )        ماليني    ٤,٢ (             يف املائة        ١٦,٢              سنة، فإن      ١٧            مخس سنوات و                     راوح أعمارهم بني     ت ت      لذين           األطفال ا 

                                  وهذه النسبة تتجاوز بقليل نسبة       .                 كانوا يعملون      ٢٠٠١                                                    يين كانت تتألف منهم هذه الفئة العمرية يف عام           ب             طفل وشاب فل  
                        عدد األطفال الـذكور      إن و   ).  ني      مالي    ٣,٦    أي   (             يف املائة      ١٦                 اليت كانت تبلغ     و      ١٩٩٥                      ً            األطفال احملرومني اقتصادياً يف عام      

     يف      ٦٣,٤                                  مليون طفلة، أي ما نـسبته           ١,٥                      مليون طفل مقابل        ٢,٥                                         بكثري عدد اإلناث العامالت، وبلغ عددهم                قد فاق            العاملني  
            بينت آخـر       قد   و  .                                                                 ويوجد سبعة من أصل كل عشرة أطفال عاملني يف املناطق الريفية            .                         يف املائة على التوايل        ٣٦,٦        املائة و 

  ،     ٢٠٠٤        أكتوبر   /               وتشرين األول   ٣   ٢٠٠        أكتوبر   /                                                               صائية بشأن القوة العاملة، أجريت يف الفترة بني تشرين األول                    دراسة استق 
                         مليـون طفـل تتـراوح          ٢٥,٢١٠                  يف املائة من أصل     ٩,١                    مليون طفل، أي          ٢,١١٦                                    أن عدد األطفال العاملني يبلغ حنو       

   .     سنة  ١٧         سنوات و ٥           أعمارهم بني 

                          وبلغـت نـسبة هـؤالء        .                                                 طفال العاملني يف الزراعـة والقـنص واحلراجـة                           يف املائة من األ      ٦٠         ويعمل حنو  -   ٤٧٢
                           يف املائـة حبلـول تـشرين        ٥٧,٣    و     ٢٠٠٣          أكتـوبر    /                                                  يف املائة من األطفال العاملني يف تـشرين األول             ٥٩,٢          بالتحديد  

              ليهم األطفـال                                                                          ويعمل ثاين أكرب عدد من األطفال العاملني يف قطاع جتارة اجلملة وجتارة التجزئة، ي    .     ٢٠٠٤        أكتوبر   /    األول
                                يف املائة من األطفال العـاملني يف   ٢             ويعمل أقل من   .                ً  يف املائة تقريباً  ١٠                            األسر املعيشية اخلاصة بنسبة            مشاريع               العاملون يف   

                           ، أمـا أولئـك الـذين                                                ً          يف املائة من األطفال العاملني ال يتقاضون أجراً          ٥٠           وأكثر من     .                         البناء والصناعات األخرى        قطاع  
  يف              يف املائة      ٢٣                                         وتقضي نسبة من الفتيات العامالت تبلغ         .                                          ميثلون على األقل ثلث األطفال العاملني                           حيصلون على أجر فإهنم   

              ، فإن ثلـث          وباملثل  .                                  يف املائة من الصبيان العاملني        ٨,٥           مبا نسبته            ، مقارنة                                  ً       أكثر من مثاين ساعات يف العمل يومياً              املتوسط  
    .                                                         وع، أما نسبة الصبيان الذين يعملون املدة نفسها فتمثل الربع                      ساعة على األقل يف األسب  ٤٠                       الفتيات على األقل يعملن 

                                                                                                        ويف معظم احلاالت، يشمل عمل األطفال أعباء هامشية بسيطة ميكن أداؤها دون كثري من التدريب، مثل مجع                  -   ٤٧٣
  "      يـبين   اجل "                                                                          ويؤدي آخرون خدمات شخصية أو جمتمعية، مثل غسل السيارات أو حـافالت               .            و التقاطها  أ                  املواد أو فرزها    

   ويف   )                     حمالت صغرية يف األحياء    (                                      ويقومون بالبيع يف حمالت بيع الساري         .                                          وجمالسة األطفال ومسح األحذية ومحل احلقائب     
                        ً                                                                  ويف املناطق الزراعية، كثرياً ما ينخرط األطفال يف أعمال احلرف التقليدية، كحرف صـناعة                 ).              باعة متجولون  (         الشوارع  

    .  ُ  حلُصر            القنب ونسج ا

  فال احملرومنيئات األط  ف- )د(٦

ُ                طفالً عن والديهم فُحرموا من        ٢    ٧٣٢               صل ما جمموعه       ُ  ، فُ     ٢٠٠٣        يف عام    -   ٤٧٤ ُ  ِ                وُعهِـد بتـسعمائة      .     سرية  األ      بيئة    ال    ً               
   .                      التبين على الصعيد الدويل                  ً            من األطفال إما حملياً أو عن طريق    ١     ٩٠٢         ً                            وسبعني طفالً إىل أسر حمتضنة، يف حني جرى تبين 

    ً                ً     ً                            طفالً قد تلقوا تعليماً خاصاً يف مدارس عادية، يف           ٣    ٩٥١                  أن ما جمموعه         ٢٠٠٣                                وأفادت وزارة التربية يف عام       -   ٤٧٥
ُ  ِّ  حني ُسجِّل     .                             مدرسة خاصة يف مجيع أحناء البلد   ١٥٩    ً    طفالً يف    ١٢٠    ٤٢٦   

ُ        ، ُزعم أن      ٢٠٠٤         ويف عام    -   ٤٧٦     ١٧           سنوات و   ٩                                                  جرمية قد ارتكبها أطفال تتراوح أعمارهم بني          ٣    ٤٨٥              ما جمموعه    
                                    السرقة املوصوفة قائمة اجلرائم الـيت     /      السرقة       جرائم                                                    ات لوزارة الرعاية االجتماعية والتنمية، تصدرت              بيان   إىل        ً  واستناداً    .    سنة

             الـسلب مـع    /            السلب احملـبط  /           السطو املسلح /     السلب      جرائم                                                              يرتكبها األطفال املخالفون للقانون يف أغلب األحيان، يليها         
   .          صاب األحداث   اغت /             حماولة االغتصاب /                                    التسبب يف إصابات بدنية خطرية، واالغتصاب
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                      يتعرضون فيها للمخاطر                                 حالة األطفال الذين يعيشون يف أوضاع      عاجلة                 التدابري املتخذة مل    - ) ه ( ٦  

                                                                                                              حيثما يتبني إمهال أحد الوالدين، كما هو احلال بالنسبة لألطفال الذين يتسولون أو يعملـون يف الـشوارع                   -   ٤٧٧
    ٦١       املادة     ) (        بارانغاي (     احلي   /      القرية /                                لس محاية األطفال التابع للبلدة                     بيته ويقوم جم     إىل ُ   ّ                                    وُيسلّمون إىل الشرطة، فإن الطفل يعاد       

                                                                      ويقوم مرشد اجتماعي مبتابعة حالة األسرة لتسوية أي نزاع يف األسرة             .                 بتنبيه الوالدين   )                                  من قانون رعاية األطفال والشباب    
   .                                                  اإلمهال من جانب الوالدين ولتجنب فصل الطفل عن أسرته   سبب            من شأنه أن ي

                                                                                                         حاالت األطفال الذين تقوم وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية بوضعهم حتت احلماية يف مرافق اإليواء أو                   ويف   -   ٤٧٨
                                                                                                                         لدى أسر حاضنة أو يف مراكز إعادة التأهيل، يتعني على اآلباء زيارة هؤالء األبناء للحفاظ على العالقـات الشخـصية                    

                                                     رة إلعطاء الطفل وأسرته فرصة للتواصل، وهو حيز يقوم فيه    َّ           وخيصَّص يوم لألس    .                                       للطفل مبا خيدم مصلحته على أفضل وجه      
                    ّ                                   لكن حقوق الزيارة تقلّص بالنسبة لآلباء اجملرمني وخباصة          .                                                      املرشدون االجتماعيون بعقد جلسات عالجية موجهة لألسرة      

         عليـه                                                                                                     عندما يرفض الطفل أن يقابلهم بسبب اخلوف وميل بعض اآلباء إىل وضع الطفل حتت الضغط، أي ممارسة الضغط         
   .                          لسحب الدعوى ضد الوالد اجلاين

                                                                                            وفيما يتعلق حباالت االعتداء واخلالفات األسرية اليت ميكن أن تؤدي إىل فصل الطفل عن األسرة، أنشئ برنامج   -   ٤٧٩
             أو لتـسوية    /    و                 عـن أسـرته                                                                                          الوقاية من العنف األسري كاستراتيجية جمتمعية للوساطة هبدف احليلولة دون فصل الطفل           

                                     استراتيجية تتيح للوالـدين واألطفـال     "        لألسرة     املوسع        االجتماع  "    ُّ ويعدُّ   .                                    فات اليت تؤثر على العالقة األسرية        اخلال /       القضايا
    .   كل ا                           فرصة حتديد احللول املمكنة للمش

                                                                                                          ويعمل املرشد االجتماعي على تاليف استمرار انفصال املولود اللقيط عن والديه عن طريق إعالنات يف وسائط                 -   ٤٨٠
           أشـهر، يف     )  ٦ (                 احلي ملدة سـتة    /      القرية /                                                           حبث مكثفة تتخذها الشرطة وجملس محاية األطفال يف البلدة                        اإلعالم وإجراءات 

   .                                                   الوقت الذي يعهد بالطفل إىل مرفق لإليواء أو أسرة كافلة

                                        َ                                                                    وتشمل خدمات االستشارة السابقة للتبين الطفلَ موضع التبين وأطفال الوالدين املتبنيني، لضمان أن يفهمـوا                -   ٤٨١
   .                                                                           ثار التبين وليتمكنوا من التعبري عن آرائهم بشأن التبين كل حسب مستوى متييزه لألمور        طبيعة وآ

  ،   ها    وبعد                                                                   لوالدين البيولوجيني املتنازلني عن طفلهم للتبين قبل والدة الطفل         ا ُ   َّ                     ً         وُتقدَّم خدمات االستشارة أيضاً إىل       -   ٤٨٢
                                            ويقع التظاهر بوالدة طفل حتت طائلة قانون         .         ه الطفل                                                                      لضمان عدم التسرع يف اختاذ قرار التنازل عن مسؤولية الوالدين جتا          

   . ل             َّ العقوبات املعدَّ

   .                   مشاعره حيال االنفصال   ُّ  تبيُّن                                                                 ويساعد املرشد االجتماعي الطفل على فهم عدم قدرة والديه على رعايته و -   ٤٨٣

   .              توبة على التبين                                                                             ويشترط يف حالة األطفال يف سن العاشرة فما فوق ممن ينتظرون التبين أن يدلوا مبوافقة مك -   ٤٨٤

ّ                  وحيّدد قانون التبين     -   ٤٨٥                       ، القواعد اليت تنظم        ٨٠٤٣                     قانون اجلمهوري رقم      ال        ، وهو       ١٩٩٥      لعام                      على الصعيد الدويل      
              على الـصعيد                     عمليات التبين        تكون                                    فلبني، وينص على تدابري لضمان أن             من ال       طفال    لأل                             على الصعيد الدويل بالنسبة          التبين  

                                                   وينص القانون على إنشاء جملس للتبين مشترك بـني           .     ميها                  حقوقه األساسية وحت            أن ترعى            الفضلى و              صلحة الطفل           الدويل مل 
                                               ويعمل بالتشاور والتنـسيق مـع وزارة الرعايـة                      على الصعيد الدويل                                                         البلدان ليكون السلطة املركزية املعنية بشؤون التبين        
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                                             ووكاالت التبين، واملنظمات غـري احلكوميـة                                                                               االجتماعية والتنمية، وخمتلف الوكاالت املعنية برعاية األطفال وتكفيلهم،       
   .                                         العاملة يف جمال أنشطة رعاية األطفال وتكفيلهم

                                                                           لة أو الرعاية يف مرافق اإليواء أو أماكن اإلقامة اجلماعية إال عنـدما              ف    ُ                                     وال ُيلجأ إىل التبين أو اإلحلاق بأسرة كا        -   ٤٨٦
       درجـة    )  ٢ (                          عمر الطفل ومناء قدراتـه؛ و   )  ١ (            لرعاية على                ويتوقف نوع ا    .                                               تكون رعاية الوالدين غري مالئمة أو غري ممكنة       

   .                            سؤوليتهما األبوية بدون مساعدة مب        النهوض                      عدم قدرة الوالدين على   )  ٣ (                                حرمانه من رعاية ودعم الوالدين؛ و

                 وقامت الـوزارة     .                                                                                            وما فتئت وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية تعمل من أجل تعميم إدماج األطفال املعوقني             -   ٤٨٧
ُ                                  وُوضع هذا الربنامج، املعروف باسم        .                                                      بوضع مشروع جمتمعي يرمي إىل محاية األطفال املعوقني             ً مؤخراً                     تولونغ أرال واالنغ    " 

ّ                                                                                                     ، من أجل مّد اآلباء ومقدمي الرعاية والعاملني يف الرعاية النهارية واملتطوعني وغريهم من الوسطاء مبا يلزم مـن              "       ساغابال           
    .                             العادي ويف اجملتمع يف هناية املطاف  ي                            لشباب املعوقني يف النظام املدرس                                 إرشاد يف جمال تعميم إدماج األطفال وا

             ويشمل هـذا     .                                                                        بتجريب برنامج تعميم إدماج األطفال املعوقني يف مخس مناطق يف البلد                             ً   وقامت الوزارة أيضاً   -   ٤٨٨
  .                                 ة التعامل مـع األطفـال املعـوقني                          ِّ                                                               املشروع إيفاد عاملني متجوِّلني مكلفني بالرعاية النهارية ممن هلم الدراية التقنية بكيفي         

               األسلوب السليم   ب                                                               اإلجيايب لدى أسر األطفال املعوقني واجملتمع الذي يعيشون فيه            ي                                    ويهدف الربنامج إىل رفع مستوى الوع     
                                  عن طريق برامج تعليميـة، يف             ً   معوقاً  ً الً     طف  ١    ٤٨٥                         وقد استفاد من املشروع       .                                            لرعاية هؤالء املعوقني والتعامل مع إعاقاهتم     

   .                                                               آخر يف مراكز للرعاية النهارية ومدارس تعليمية خاصة ومدارس عادية ً الً    طف   ٩٧٠ ُ    أُدمج    حني 

            التوحـديني                                               برنامج الرعاية النهارية اجملتمعية لألطفـال                بوضع                                              ً      وقامت وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية أيضاً      -   ٤٨٩
ّ   املصابني بالتوّحد  (          سنوات   ٦    و  ٣                                  لذين يتراوح عمرهم النمائي بني                                                             ، وهو برنامج رائد يتيح لألطفال التوحديني وأولئك ا         )            

   .         ّ                            أنشطة منّمية خاصة مبرحلة الطفولة املبكرة

  ،     ٢٠٠٦                                             قانون قضاء األحداث ورعاية األحداث لعـام                 باسم                ً   ، املعروف أيضاً      ٩٣٤٤                     قانون اجلمهوري رقم      ال      وينص   -   ٤٩٠
                      من سـجنهم كمـا                        ً    ند القبض عليهم بدالً                                                                            تسليم األطفال املخالفني للقانون على الفور إىل املرشدين االجتماعيني ع             على

                         برامج التـسوية خـارج      (                                                                 على إحالة قضايا األطفال إىل برامج إعادة التأهيل اجملتمعي                ً   أيضاً           القانون     وينص  .            جرت العادة 
   .                                                                                      من اللجوء إىل احملاكمة، وعلى وضع برامج ملنع جنوح األحداث وعلى إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج   ً بدالً  )       القضاء

                          ثقافية ونفـسية مالئمـة   -                                                                          ص القانون على أن يشمل برنامج التسوية خارج القضاء استجابات اجتماعية           وين -   ٤٩١
                                                                                ويف املراحل املختلفة اليت ميكن اللجوء فيها إىل التسوية خارج القضاء، أي على مستوى رئيس   .                      وتقدمي خدمات إىل الطفل 
   . )٣٣ (                         مج لألطفال املخالفني للقانون                             ن، واملدعي العام، تتاح عدة برا   انو                       القرية، وموظف إنفاذ الق

                                                      

        التعويض   )  ٣ (                            التعويض عن الضرر املتسبب فيه؛  )  ٢ (  ؛   ات      املمتلك   رد   )  ١   (-            ئيس القرية           على مستوى ر  -    ألف    )  ٣٣ (
       تقـدمي    )  ٦ (              ر اإلشـراف؛    ـ         ه وأوام ـ                 الرعاية والتوجي   )  ٥ (                              االعتذار املكتوب أو الشفوي؛       )  ٤ (           ستتباعية؛   ال                    املادي عن األضرار ا   

                                        املشاركة يف الربامج اجملتمعية املتاحة، مبـا يف    )  ٨ (                                    حضور تدريب أو حلقات دراسية وحماضرات؛   )  ٧ (               لطفل وأسرته؛        إىل ا         املشورة  
                                            برامج التسوية خارج القضاء املبينة أعاله؛        )  ١   (-                                               ى مستوى موظف إنفاذ القانون واملدعي العام           عل -     باء    .                    ذلك اخلدمة اجملتمعية  

                            وية خارج القضاء املبينـة                برامج التس   )  ١ (  -                           على مستوى احملكمة املعنية     -     جيم    .                                       نزع ومصادرة عائدات أو أدوات اجلرمية       )  ٢ (
    يف        إليـداع             الرعايـة وا   )  ٥ (        احملاكمة؛       نفقات        تسديد    )  ٤ (        غرامة؛    )  ٣ (                                        خ كتايب أو شفوي أو مذكرة استدعاء؛        ـ     توبي  )  ٢ (       أعاله؛  

   .            مؤسسة إصالحية



E/C.12/PHL/4 
Page 94 

 
  ١١املادة 

              مستوى املعيشة  - ١           السؤال رقم 

                   مستوى املعيشة احلايل    - ) أ ( ١  

                         الرمسية املتعلقة بالفقر    ٢٠٠٣      عام       بيانات   :              الوضع واالجتاهات

           قرية مقارنة       تعترب ف  )                       يف املائة من الفلبينيني    ٣٠,٤   أي  (                            يف املائة من األسر الفلبينية     ٢٤,٧       ، كانت     ٢٠٠٣       يف عام    -   ٤٩٢
                                                     وكان دخل األسر الفقرية أدىن من عتبة الفقر الـيت            .     ٢٠٠٠        يف عام     )                        يف املائة من السكان      ٣٣ (             يف املائة        ٢٧,٥           مبا نسبته   

      إىل            ً    األسر أساسـاً                     انتشار الفقر بني                                 ويعزى هذا االخنفاض يف معدل        .     ٢٠٠٣                        بيزو فلبيين يف عام        ١٢    ٢٦٧             كانت تعادل   
                                                                          يع مستويات الدخل ومجيع املناطق ما عدا حاضرة مانيال الكربى، وكاالبارزون، ومشـال     مج                        ً  زيادة يف الدخل مشلت تقريباً 

              مـن دوالرات                                                                           ً      ً               ومقارنة مع خط الفقر الدويل الذي حدده البنك الدويل، املتمثل يف دخل يعادل دوالراً واحـداً               .         مينداناو
                                           اض نسبة السكان الذين يقل دخلـهم عـن دوالر         باخنف      ً  طفيفاً                             ً   ، فإن أداء الفلبني قد شهد حتسناً             يف اليوم                 الواليات املتحدة 

   .    ٢٠٠٣                    يف املائة فقط يف عام     ١١,١     إىل     ٢٠٠٠                يف املائة يف عام     ١٣,٥     من          يف اليوم                             واحد من دوالرات الواليات املتحدة

      ، أي      ٢٠٠٣                        بيزو فلبيين يف عام        ١٢    ٢٦٧                  للفرد ما قيمته             بالنسبة                                                  وبلغت العتبة السنوية للفقر يف البلد حمسوبة         -   ٤٩٣
                           ومن مث، ينبغي أن يبلـغ        .               بيزو فلبيين    ١١    ٤٥١           البالغ       ٢٠٠٠                                              يف املائة مقارنة مع املستوى املنقح لعام            ٧,١              يادة نسبتها     بز

                                              لتكون قادرة على تلبية احلد األدىن من احتياجاهتا                  ً  بيزو فلبيين شهرياً ٥    ١١١                                      دخل عائلة مكونة من مخسة أفراد على األقل 
   .      غذائية                               األساسية، سواء الغذائية أو غري ال

      ٢٠٠٠                            بيزوات فلبينية يف عام     ٧    ٧٠٧           للفرد من            بالنسبة                                                            ويف الوقت ذاته، زادت العتبة الغذائية السنوية حمسوبة           -   ٤٩٤
                                    وبلغت نسبة األسر اليت تعيش علـى         .                              يف املائة خالل هذه الفترة        ٥,٥           ة نسبتها             ، أي بزياد      ٢٠٠٣                        بيزو فلبيين يف عام       ٨    ١٣٤    إىل  

     يف      ١٣,٨    أي     (    ٢٠٠٣                       يف املائة يف عـام           ١٠,٤                                                         يقل دخل الفرد فيها عن العتبة الغذائية، ما يعادل                                        الكفاف، أي نسبة األسر اليت      
ّ              وقُـّدر مـستوى      .              يف املائـة       ١٢,٣            البالغة       ٢٠٠٠                  عن نسبة عام                                    ً      ، أي بنقصان نقطتني مئويتني تقريباً      )      السكان      جمموع             املائة من    ُ  

                                            ه األسرة لتلبيـة احتياجاهتـا الغذائيـة        ـ                         ىن من الدخل الذي حتتاج                                                                 الكفاف أو عتبة الكفاف، اللذين حيسبان باعتبارمها احلد األد        
                            من مخسة أفـراد، أي مـا             توسط          ة يف امل  ـ              ألسرة مكون                   ً     بيزو فلبيين شهرياً    ٣    ٣٨٩          ، بقيمة    )                      ً    كيلو سعرة حرارية يومياً      ٢     ٠٠٠ (

                         على ما يكفـي مـن          ٠٠٣ ٢                                مليون أسرة مل حتصل يف عام             ١,٦٦٤                   ويعين ذلك أن حنو       .                        ً      بيزو فلبيين للفرد سنوياً     ٨    ١٣٤       يعادل  
         واخنفـضت    .                 مليون أسـرة        ١,٨٥٠           البالغ       ٢٠٠٠                   عن مستوى عام                                                          ً        الدخل لتوفري احتياجاهتا الغذائية األساسية، ما ميثل اخنفاضاً       

   .         يف املائة ٣ , ٢ ١         وقدرها     ٢٠٠٠                  نسبة املسجلة يف عام   ال     عن       ً  طفيفاً       ً  اخنفاضاً                                          ً نسبة األسر اليت تعيش على الكفاف أو األشد فقراً

                                                 بشأن دخل األسر وإنفاقها، فإن مـا ختصـصه              ٢٠٠٣                                                   إىل النتائج األولية للدراسة االستقصائية لعام           ً اداً     واستن -   ٤٩٥
                 كما خفضت األسر ما   .     ٢٠٠٣                يف املائة يف عام   ٤٢     إىل     ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام        ٤٣                                       األسر لنفقاهتا الغذائية قد اخنفض من       

ـ ـ         يف املائ  ٣٧     إىل     ٢٠٠٠              املائة يف عام    يف  ٣٨                                                 ختصصه لإلنفاق على األغذية املستهلكة يف املرتل من           .     ٢٠٠٣   ام ـ        ة يف ع
                                                                                                                      ناحية أخرى، لوحظت زيادة يف اإلنفاق على األغذية املستهلكة خارج املرتل حيث ارتفعت النسبة من مخسة يف املائـة يف                         ومن  
   .                    ا يتعلق باألكل يف املرتل     فيم ة        الفلبيني                                   ، ما يشري إىل حدوث تغري يف منط عيش األسر     ٢٠٠٣                يف املائة يف عام    ٥,٣     إىل     ٢٠٠٠    عام 
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      ٢٠٠٠-    ١٩٨٠                           نسبة انتشار الفقر يف الفترة 

   ّ                                                  وتبّين التقديرات الرمسية للمجلس الـوطين للتنـسيق          .            يف الفقر         ً   تدرجيياً                                  ً     تشهد الفلبني منذ الثمانينات اخنفاضاً     -   ٤٩٦
     يف      ٣١,٨               لتتراجـع إىل       ،      ١٩٨٥                     يف املائة يف عام          ٤٤,٢        بلغ                    ٍ      كانت يف مستوى عالٍ     )٣٤ (                                اإلحصائي أن نسبة انتشار الفقر    

   .    ١٩٩٧            املائة يف عام 

               يشمل كل منها               ففي فترات     .                                                                              ويتبني من إجراء مقارنة بني فترات زمنية وجود اختالف يف نسب تراجع الفقر             -   ٤٩٧
                ، حدث اخنفاض كبري     ١٩٩٧     إىل     ١٩٩٤      ، ومن     ١٩٩٤      إىل      ١٩٩١        ، ومن       ١٩٨٨       إىل       ١٩٨٥           ، أي من     )٣٥ (          ثالث سنوات 

                          وكانت تلك الفترات قـد       .               نقاط مئوية     ٤,٥    و    ٣,٥                                        ، حيث تراجع الفقر بنسب تراوحت بني                                 يف نسبة انتشار الفقر         ً نسبياً
                        ويرتبط اخنفاض الفقر يف      .                                        تزايد يف إنفاق األسر ويف إنفاق الفرد            حدوث                      ، كما لوحظ خالهلا            ً   مرتفعاً          ً   اقتصادياً         ً  شهدت منواً 

   .                 بالنمو االقتصادي       ً  إجيابياً                   ً هذه الفترات ارتباطاً

     ٠,٣                                                         ، تراجع الفقر بوترية بطيئة ومل تتجاوز نسبة اخنفاضه              ١٩٩١            إىل عام        ١٩٨٨              تدة من عام                   ويف الفترة املم   -   ٤٩٨
                                                                                                           ويف هذه الفترة، تشري الدراسات إىل عدم االستقرار السياسي، والكوارث الطبيعية، وسوء اإلدارة االقتصادية                .            نقطة مئوية 

  ،       ً تقريباً           من الزمن                             وللمرة األوىل خالل عقدين       .           اجع الفقر                                                                    باعتبارها عوامل يعزى إليها اخنفاض النمو وبالتايل بطء وترية تر         
        وارتفعت   .        النينيو       إعصار                                                             بسبب تضافر آثار األزمة املالية يف شرق آسيا وظاهرة               ٢٠٠٠                                ت نسبة انتشار الفقر يف عام           زايد ت

      ومـن    .     ٢٠٠٠                   يف املائة يف عـام     ٣٣,٧                        إىل نسبة سرعان ما بلغت     ١٩٩٧                يف املائة يف عام     ٣١,٨                       نسبة انتشار الفقر من   
                 ماليـني شـخص      ٥        البالغ     يل   ا ع             املستوى ال      ٢٠٠٠                                                                   حيث األعداد املطلقة، جتاوز العدد اإلمجايل لألسر الفقرية حبلول عام           

   .    لبلد    ذا ا                              وذلك ألول مرة يف التاريخ احلديث هل

         على أساس                ، وهو ما يقاس     ً  وكماً         ً غذاء نوعاً  ال                                                       وعرفت نسبة وعدد األسر اليت ال يكفي دخلها لشراء ما يلزم من  -   ٤٩٩
  .                                                             ً                     الكفاف، نفس اجتاه نسبة انتشار الفقر، وإن كـان بـوترية أقـل نـسبياً                  توى س م    أو       ئية          الغذا                     احلد األدىن لالحتياجات  

                     يف الفترات الـيت         زادت                                        يف سنوات االزدهار االقتصادي، لكنها            ً   كبرياً        ً   تراجعاً  "             أفقر الفقراء  "                              وتراجعت نسبة الفئة املسماة     
   .                      شابتها األزمات والصدمات

                                               يقل دخلها عن املبلغ الالزم لشراء ما يكفي           ٢٠٠٠                 أسرة يف عام      ٢    ٥٤٦    ٤٨٦                             ومن حيث العدد، كان هناك       -   ٥٠٠
                             يف اجتـاه االخنفـاض املـستمر                           ً    ويعكس الرقم األخري انقالباً     .     ١٩٨٥                               ، وهو عدد جتاوز أرقام عام             ً   ونوعاً              ً   من الطعام كماً  

   .    ١٩٩١              احلاصل منذ عام 

                       ويف الفترة املمتدة من      .                                                            فة، شهدت مينداناو أبطأ وترية فيما يتعلق بتراجع الفقر                                    ومن بني اجملموعات اجلزرية كا     -   ٥٠١
     مرور     ومع   .                                                                        ، مل تستطع هذه املنطقة أن تقلص نسبة انتشار الفقر فيها سوى بثالث نقاط مئوية    ٢٠٠٠         إىل عام     ١٩٨٥    عام 

                                                      

                                                                           نسبة األسر اليت يقل دخلها عن عتبة الفقر؛ ومجيع نسب انتشار الفقر                  الفرع           يف هذا                        بنسبة انتشار الفقر        يقصد     )  ٣٤ (
   .     باألسر      تتعلق              يف هذه الورقة 

                                                 ذلك يتوقف على الدراسة االستقصائية لدخل األسر           ألن                          كل ثالث سنوات فقط                                ً     دير نسبة انتشار الفقر رمسياً       )  ٣٥ (
   .                                  وإنفاقها، اليت جترى كل ثالث سنوات فقط
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  ،     ٢٠٠٠           ويف عـام      .                            لى نسبة يف املناطق اجلزرية                                                                                      الوقت، جتاوز الفقر فيها املعدل الوطين، وبلغت نسبة انتشاره يف مطلع العقد أع            

                                                     وتأيت منطقة مينداناو املسلمة املتمتعة باحلكم الذايت         .                                              اخلمس أعلى نسبة النتشار الفقر يف املناطق                  مينداناو                      شهدت أربع من مناطق   
   .            يف حالة فقر           ً  أسر تقريباً  ١٠                أسر من أصل كل  ٧                                            يف املقدمة منذ منتصف التسعينات، حيث تعيش فيها 

      ١٩٨٥                     يف املائة يف عام          ٥٨,٨                           اخنفض من مستوى عال بلغ            الذي                                               أما بيسايا، فقد شهدت أسرع تراجع للفقر         - ٢  ٥٠
   ٨    و  ٧    و  ٦                    لكـن املنـاطق                                               ً        وبلغت نسب الفقر يف خمتلف املناطق مستوى عالياً         .     ٢٠٠٠             فقط يف عام              يف املائة         ٤١,٧    إىل  

   .                املناطق اجملاورة هلا ب         مقارنة          ً شهدت حتسناً

ُ         ُتسجل أدىن                         وال تزال بعض مناطق لوزون   .                                                      باطراد أفضل أداء من حيث األرقام السالفة الذكر                   وشهدت لوزون  -   ٥٠٣
                       ومل يطرأ على منطقـة       .                                 اليت كانت األضعف أداء يف لوزون       )  ٥        املنطقة   (       بيكول            باستثناء                                  نسب النتشار الفقر يف املناطق،      

                             نسب النتشار الفقر يف املناطق        دىن               ة الوطنية أ                                       وكما هو متوقع، شهدت منطقة العاصم       .                                  بيكول حتسن يذكر منذ الثمانينات    
   .                                                         خالل خمتلف الفترات، وكان تراجع نسبة انتشار الفقر فيها األسرع

                    الفقر كظاهرة ريفية

  .                                               املناطق الريفية أعلى نسبة للفقراء وأكرب عدد منهم         ُ       وما زالت ُتسجل يف   .                                        ال يزال الفقر يف الفلبني ريفي الطابع       -   ٥٠٤
       مـن    ـد          فترة املمت ـ                      يف املائة طوال ال      ٥٠              يف املائة و     ٤٥                                          قر يف الريف يف مستوى ثابت يتراوح بني                                وظلت نسبة انتشار الف   

                                                        االخنفاض الكبري لنسبة انتـشار الفقـر يف املنـاطق                           ُ    ، ومل يواكب الريفُ       ٢٠٠٠             وحىت عام        ١٩٩٧            إىل عام        ١٩٨٥     عام  
   ست      خالل   ف  .     ١٩٩٧                   ملائة فقط يف عام            يف ا      ١٧,٩       إىل       ١٩٨٥        عام                 يف املائة يف       ٣٣,٦               تراجعت من             وهي نسبة    ،      احلضرية

ـ            ١٩٩٧            إىل عام        ١٩٩١                     سنوات، أي من عام           ، أي  ً اًـ                                                                  ، اخنفضت نسبة انتشار الفقر يف املناطق احلضرية إىل النصف تقريب
        بالنفع                                                                           ا يشري إىل أن االزدهار االقتصادي الذي شهدته أوائل التسعينات قد عاد                            يف املائة، مم       ١٧,٩                 يف املائة إىل         ٣١,١    من  

   .                                       ناطق احلضرية أكثر منه على املناطق الريفية      على امل

                       عدم تكافؤ توزيع الدخل

        النمـو          عامـل               باسـتثناء           وذلـك                                                    على احلد من الفقر أكثر من عدم التكافؤ،               ً   كبرياً  ً اً                        ما من عامل يؤثر تأثري     -   ٥٠٥
ّ                           يف حتديد الكيفية اليت تعّم هبا مثار النمو اال                                           ً      فعدم تكافؤ توزيع الدخل يتسبب جزئياً       .         االقتصادي                        قتصادي خمتلـف فئـات                           

   .     البلد    هذا                                     وما انفك عدم التكافؤ ميثل مسة طاغية يف   .      الدخل

                                                             لكن طرأ حتسن فيما يتعلق بعدم التكافؤ، ويعزى ذلك إىل طبيعة     ،                              ، ارتفعت نسبة انتشار الفقر        ٢٠٠٠         ويف عام    -   ٥٠٦
   .                                             األزمة اليت أثرت بقدر أكرب على فئات الدخل العليا

          واسـتنتج    .             الفتـرات      تداد م ا                                       ألسباب منها عدم تكافؤ التوزيع على             وذلك               عة املنشودة                           ومل يتراجع الفقر بالسر    -   ٥٠٧
      ٢٠,٥                مبـا مقـداره                                            ، كان باإلمكان أن تتراجع نسبة انتشار الفقر    ١٩٩٧   و    ١٩٨٥                                   تقدير قطري أنه يف الفترة بني عامي    

   . ل                                   يف املائة بسبب عدم تكافؤ توزيع الدخ    ١٦,٥      بنسبة    إال                            نقطة مئوية، لكنها مل تتراجع 



E/C.12/PHL/4 
Page 97 

  .                                                                                                              وعلى صعيد مسألة عدم التكافؤ، تتسم معظم املناطق يف البلد مبستوى عال من عدم التكافؤ يف توزيع الدخل                  -   ٥٠٨
  )                            املنطقـة الثالثـة عـشرة      (                                           يف مجيع املناطق ما عدا منطقة كاراغا             ١٩٨٥                                                  وقد لوحظ أن عدم التكافؤ قد تفاقم منذ عام          

                                                         بيسايا اليت شهدت أعلى ثالثة مستويات ملؤشر جـيين يف الـسنوات                                   ويتركز عدم التكافؤ على اخلصوص يف    .  ٣         واملنطقة  
  .     ٢٠٠٠          يف عـام        ٠,٤٩٠١                         يف الثمانينات وارتفع إىل       ٠,٣٩٤٧                       األسوأ، حيث بلغ املؤشر  ٨                    وكان أداء املنطقة      .      األخرية

                  مينداناو املـسلمة              تشهده منطقة         هو الذي                            ويتضح أن أقل مستوى للتكافؤ   .                              بني احلالة يف مينداناو ويف بيسايا     شابه     ت     هناك و
                                              فيد بأن منطقة مينداناو املسلمة، باعتبارها           ُ    ما أُ       ً وكثرياً  .       فقط       ٠,٣٢٧٨                                                    املتمتعة باحلكم الذايت، حيث يبلغ مؤشر جيين فيها         

  )                ً   يف املائة تقريباً   ٧٠ (                                                                                                         أفقر املناطق، قد ال تضم سوى عدد قليل من األسر املندرجة يف فئات الدخل العليا ما دامت األغلبية                   
                                                                                                                  وعلى الرغم من أن منطقة العاصمة الوطنية تشهد أقل نسب النتشار الفقر، فإن عدم التكـافؤ فيهـا يبلـغ                      .   رية        تعترب فق 

   .           ً مستوى عالياً

                                   فجوة الدخل وفجوة الفقر وشدة الفقر

                                                                                                             هناك مقاييس أخرى للفقر تتيح معلومات تكميلية عن مدى اتساع رقعة الفقر ومنها فجوة الدخل، وفجـوة                  -   ٥٠٩
                                                                                                    وتتيح هذه املؤشرات معلومات مفيدة بشأن عمق الفقر والتكلفة اإلمجالية للقضاء عليه عـن طريـق                 .     لفقر               الفقر، وشدة ا  

   .              توليد دخل إضايف

              عن فجـوة                           ً      ، وهو مقدار ال خيتلف كثرياً         ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام          ٢٩,٦  ُ ِّ                                  وقُدِّرت فجوة الدخل يف البلد بنسبة        -   ٥١٠
                                                           وهذا يعين أن دخل األسر الفلبينية الفقرية جيب أن يزيد بنسبة     .         املائة     يف     ٢٩,٨           اليت بلغت    و      ١٩٩٧                       الدخل احملسوبة يف عام     

   .                                               يف املائة من عتبة الفقر لكيال تعترب تلك األسر فقرية    ٢٩,٦              تبلغ يف املتوسط 

            يف املائة       ٢٧,٥                                       يف املائة من املقاطعات تتراوح بني            ٢٧,٢           ما نسبته                          ، كانت فجوة الدخل يف          ٢٠٠٠         ويف عام    -   ٥١١
  .                           يف املائة على أقل تقـدير      ٢٧,٥                                        كانت فجوة الدخل تعادل يف الواقع         ،                           ويف أكثر من نصف املقاطعات      .    ائة        يف امل      ٣٠,٩ و

     يف      ٤٠,٤                                                                                                              وتشهد سارانغاين ومنطقة ماوننت بروفرت أعلى مستويات عمق الفقر حيث تبلغ فجوة الدخل فيهما ما نـسبته                  
     يف     ٣,١                               وتبلغ فجوة الدخل فيهـا                                 ً     جملموعة ذات الفجوة األقل عمقاً                                                        يف املائة على التوايل، يف حني تندرج باتان يف ا              ٣٨,٠        املائة و 

   .         املائة فقط

       عتبـة        مـن                نسبة مئوية       ، ك                                      لزيادة الالزمة لدخل األسر الفلبينية           نسبة ا                                       قصد بفجوة الفقر، من ناحية أخرى،         ُ وُي -   ٥١٢
   .                              ً كي تصبح نسبة انتشار الفقر صفراً ل   ،     الفقر

     ُ                  ، اسُتنتج أن الفقـر         ٢٠٠٠          ففي عام     .                                شكلة عدم التكافؤ بني الفقراء                                      ، يعكس مؤشر شدة الفقر حالة م           ً وأخرياً -   ٥١٣
ُ  ّ                 وُسّجلت أعلـى نـسبة     .              ْ                                                                             كان أشد يف ماْسبات على الرغم من أهنا تأيت يف املرتبة الثانية فقط من حيث نسبة انتشار الفقر         

ّ                                   ال تعّد من بني املقاطعات الفقرية الع         ذه ه        ، لكن     ٢٠٠٠    و     ١٩٩٧                                 النتشار الفقر يف سولو يف عامي                          ً        شر اليت تـشهد فقـراً          
        أقرب       هو                                                                                                      ويعين ذلك أنه على الرغم من وجود عدد أكرب من األسر الفقرية يف سولو، فإن دخل معظم هذه األسر                    .      ً شديداً
                                                                                                     ومن مث، فإن األسر الفقرية يف سولو قد حتتاج إىل دخل إضايف أقل لكي خترج من دائرة الفقر مقارنة                    .                   من عتبة الفقر        ً نسبياً

   .    ْ    ماْسبات             األسر الفقرية يف ب
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                            التقارير ذات الصلة باملوضوع    - ) ب ( ١  

  CEDAW/C/5/Add.6 (                                        على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                       اتفاقية القضاء        تنفيذ                                      يشار إىل تقارير الفلبني املتعلقة ب      -   ٥١٤
                     وإىل تقرير الفلـبني       ،   )CEDAW/C/PHI/5-6 و  CEDAW/C/PHI/4    و CEDAW/C/PHI/3 و  CEDAW/C/13/Add.17 و

    ).CRC/C/3/Add.23                         ة حقوق الطفل، أي التقرير ـ    اقي      يذ اتف      بتنف      املتعلق

          خط الفقر    - ) ج ( ١  

                                         ويف املنهجية الرمسية اليت تتبعها الفلـبني،      .                                                                    يقصد خبط الفقر تكلفة االحتياجات الغذائية وغري الغذائية األساسية         -   ٥١٥
                        وبالتايل، ميكن اعتبـار      .               نفقات األساسية                                                                                تشمل االحتياجات غري الغذائية األساسية أوجه اإلنفاق غري الغذائية يف جمموع ال           

     اجمللس    . (            َّ                                                                                       خط الفقر احلدَّ األدىن من الدخل الالزم لتلبية االحتياجات الغذائية وغريها من االحتياجات األساسية غري الغذائية  
   )    ١٩٩٧                                               الوطين للتنسيق اإلحصائي، إحصاءات الفقر يف الفلبني، 

                          مليون فلبيين، وهـو مـا       ٢٣,٥                 ماليني أسرة، أي   ٤                    لفقر إىل أن حوايل                                             وتشري آخر البيانات الرمسية املتعلقة با      -   ٥١٦
                عـن املـستوى                         ً   ومتثل هذه األرقام اخنفاضـاً   .     ٢٠٠٣                                                                  يفوق ربع جمموع عدد سكان البلد، كانت تعيش دون خط الفقر يف عام        

   .           مليون فلبيين      ٢٥,٤                     ية متطلبات العيش، أي    تلب                               مليون أسرة كانت تكابد من أجل    ٤,١         البالغ     ٢٠٠٠             املماثل يف عام 

                                    كانت مجيعها يف مينداناو، وهـي           ٢٠٠٣                                                                  واملناطق الثالث اليت كانت تضم أعلى نسبة لألسر الفقرية يف عام             -   ٥١٧
                                 يف املائة، وغـرب مينـداناو           ٤٥,٧                                                                      يف املائة، ومنطقة مينداناو املسلمة املتمتعة باحلكم الذايت بنسبة               ٤٧,٣               كاراغا بنسبة   

             نسبة النتشار      دىن   أ     شهد                               ، فإن املناطق الثالث اليت ت         ً وضعاً                       أما يف اجملموعة األفضل       .         املائة     يف     ٤٤,١       بنسبة    )                املنطقة التاسعة  (
                                                يف املائة، واملناطق اجملاورة هلا، أي لـوزون          ٥                                                                             الفقر توجد مجيعها يف لوزون، وبالتحديد يف منطقة العاصمة الوطنية بنسبة            

   .         يف املائة    ١٤,٩      بنسبة   )      ألف-               املنطقة الرابعة  (         االبارزون                    يف املائة، ومنطقة ك    ١٣,٧      بنسبة   )               املنطقة الثالثة (       الوسطى 

                               مؤشر التنمية البشرية يف الفلبني /                مؤشر نوعية احلياة    - ) د ( ١  

             ً    بل استناداً   "                  مؤشر نوعية احلياة   "                 ال بـاستخدام        ً رمسياً         ُ        يف الفلبني ُيقاس                 ّ                            كل تقدم أو تغّير يف التنمية البشرية            إن   -   ٥١٨
                                                                                           يرمي استخدام هذا املؤشر إىل قياس مفهوم التنمية البشرية املعقد عن طريق تتبع التقدم احملرز         و  .  "                      مؤشر التنمية البشرية   "    إىل  

   .                               يف جوانب منتقاة من احلياة البشرية

           بـالعمر                 ً   طول العمر مقيـساً   :     هي                           غري مرجح لثالثة مؤشرات للرفاه     توسط                                    ويستند مؤشر التنمية البشرية إىل م    -   ٥١٩
       املعدالت  و  )                  القيمة املرجحة   ا   ثلث (                  حمو أمية الكبار          عامل                باجلمع بني                     ً   حصيل العلمي مقيساً     الت       مستوى                         املتوقع عند الوالدة؛ و   

                    بنصيب الفرد من                         ً    ؛ ومستوى املعيشة مقيساً    )                   ثلث القيمة املرجحة   (                                                         اإلمجالية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي       
   .                        الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

                            يف اجمللس الوطين للتنـسيق                          ً     ، فإن حساب املؤشر رمسياً        ١٩٩٤                       ؤشر ألول مرة يف عام        امل                     ويف حني استخدم هذا      -   ٥٢٠
                                           ؛ وتقرر أن تصدر التقارير الالحقة كـل            ٢٠٠٠      مارس   /                         وصدر أول تقرير يف آذار      .     ١٩٩٧                              اإلحصائي مل يبدأ إال يف عام       

   .                 ثالث سنوات بعد ذلك
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                        وخـالل تلـك الـسنة،        .                     ً    لبينيني قد حتسنت نسبياً                          أن نوعية حياة الف        ١٩٩٧  ّ                                  وبّين مؤشر التنمية البشرية لعام       -   ٥٢١
   .         يف املائة   ١,٧        بنسبة      ٠,٦١٤         البالغ     ١٩٩٤           مؤشر عام          ً ، متجاوزاً     ٠,٦٢٥                      للتنمية البشرية بلغ              ً  الفلبني مؤشراً ت   شهد

                                                                                 من حاضرة مانيال الكربى مؤشرات تنمية بشرية عالية، أما املقاطعات البعيدة                                      ً    وحققت املقاطعات القريبة جداً    -   ٥٢٢
                                                      ومن بني اجملموعات اجلزرية الرئيسية، حققـت لـوزون أعلـى      .                                             عن عاصمة البلد فقد ظلت يف مؤخرة الركب        ً ياً     جغراف

      وجاءت   .      ٠,٥٥٨              الذي بلغ        ١٩٩٤          ؤشر عام          ستوى م                       ، وهو مستوى يفوق م         ٠,٥٩٦                             ملؤشر التنمية البشرية بلغ           ستوى   م
   . )٣٦ (     ٠,٤٩٠            او مبؤشر بلغ                         يف املتوسط، تليها ميندان     ٠,٥٣١                                  بيسايا بعدها مبؤشر تنمية بشرية بلغ 

     مـا      أي     ،       ٠,٦٥٦                        مؤشر التنمية البشرية           مستوى           وبلغ       ٢٠٠٠                                                 وحتسنت حالة التنمية البشرية يف البلد يف عام          -   ٥٢٣
      مجيـع         ارتفعت  و  .      ٠,٦٢٩    بلغ    حني       ١٩٩٧                  املؤشر احملسوب يف عام       ستوى   مب                 نقطة مقارنة         ٠,٠٢٧           مقداره                ً  يعادل ارتفاعاً 

   .                  حصل يف مؤشر الدخل ز ر ب           ن التقدم األ    ، لك    ٢٠٠٠                      املؤشرات الفرعية يف عام 

                    احلق يف الغذاء الكايف    - ٢           السؤال رقم 

                                         حملة عامة عن مدى إعمال احلق يف الغذاء الكايف    - ) أ ( ٢  

                   اإلمدادات الغذائية     جمموع 

  .     ٢٠٠٠                            مقارنة مع بيانات عام       ً الً            ُ   ِّ          وجود اجتاه ُمتحسِّن قلي        ٢٠٠٣                                          يستشف من إحصاءات الفقر الغذائي لعام        -   ٥٢٤
             ية املتاحـة     ائ                                                                                                    سلسلة تقارير احلصيلة الغذائية، الصادرة عن اجمللس الوطين للتنسيق اإلحصائي، أن اإلمدادات الغذ                   وأظهرت

       اجلـوع    )           للفقـر و   (                          ُ                                   لكن، إذا كانت املكاسب اليت لُمست يف ما يتعلق بالتـصدي              .                               لالستهالك كانت أكثر من كافية    
   .           أسرع وترية                                    ً متواضعة، فإن البلدان اجملاورة حتقق جناحاً

                           لتلبية املقدار الغذائي                ٍ     أكثر من كافٍ       ٢٠٠١                                                                وكان إمجايل إمدادات األغذية املتاحة لالستهالك يف البلد يف عام            -   ٥٢٥
       ة، أي  ـ           يف املائ     ٠,٢   ة  ـ                                                                           ورغم االخنفاض الطفيف لنصيب الفرد من اإلمدادات الغذائية يف البلد بنسب            .          للسكان  ه        املوصى ب 

                                                 ، فإن هذا النصيب قد جتاوز املقدار الغـذائي             ٢٠٠١           يف عام          ً   غراماً  ١  ٤ ,   ١٨٨       إىل       ٢٠٠٠           يف عام          ً   غراماً  ١      ١٩١,٢    من  
  -                                                                               إىل املقدار الغذائي املوصى به الذي حدده معهد أحباث األغذية والتغذيـة                     ً استناداً   (      ً   غراماً  ١      ٠٣١,٠         والبالغ             املوصى به   

   . )    ١٩٨٩                          وزارة العلم والتكنولوجيا، 

                                                      

من حيث التنمية  األخرى على مقاطعات البلد                                                        ًمن ناحية أخرى، ال تزال منطقة العاصمة الوطنية متقدمة كثريا   )٣٦(
وتأيت . ٠,٨٧٣ البالغ ١٩٩٤ عن مؤشر عام        ًثل حتسنا وهذا مي، ١٩٩٧ يف عام ٠,٨٨٥مؤشر التنمية البشرية فيها قد بلغ حيث إن 

وينطوي هذا األداء على حتسن . ١٩٩٧يف تصنيف أوسط يف عام )  يف املائة من اجملموع٨١,٨ مقاطعة، أي ٦٣(معظم املقاطعات 
 ٧٣,٧ مقاطعة، أي ٥٦ التصنيف وسط عندما بلغ عدد املقاطعات اليت جاءت يف ١٩٩٤شر التنمية البشرية لعام مقارنة بنتائج مؤ

ت مؤشرات تنمية سجل ألهنا      ًضعيفا )  يف املائة من اجملموع١٨,٢( مقاطعة ١٤ومن ناحية أخرى، كان أداء .  من اجملموعيف املائة
  .بشرية منخفضة
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                   واتضح ذلـك مـن       .     ٢٠٠٤                                                  فاق إنتاج املواد الغذائية النباتية يف عام                                               ً      وشهد إنتاج السلع الغذائية احليوانية منواً      -   ٥٢٦

          التراجـع             ذلك عـن         عوض       وقد                يف املائة،       ٤,٢                                             يف املائة وارتفاع إنتاج الدواجن بنسبة           ٩,٦                             ارتفاع إنتاج األمساك بنسبة     
   .         يف املائة ٧                                         ومن ناحية أخرى، اخنفض إنتاج اخلضراوات بنحو   .                      احلاصل يف اإلنتاج احليواين

                            فقد شهد قطاع السلع الغذائية   .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢                                                                وما انفك صايف الواردات من السلع الغذائية يتراجع يف الفترة          -   ٥٢٧
                                                                                                                          احليوانية، وال سيما منتجات تربية املاشية والدواجن، معدالت منو سلبية، بينما حصل تراجع حمدود فيما يتعلق بالـسلع                   

   .                                  الغذائية النباتية خالل الفترة نفسها

                                     من املال لشراء ما حيتاجون إليه        ي                                                                    لرغم من توافر األغذية، فإن العديد من األشخاص ال ميلكون ما يكف                  وعلى ا  -   ٥٢٨
ّ            ً   ويعّد الفقر سبباً    .         من غذاء                                         وال يزال حصول اجملتمعات احمللية الفقرية        .                                              لالختالل الغذائي وخباصة يف املناطق الريفية             ً   رئيسياً    

                                                                    ر السلع كما يتضح من بيانات الصناعات التحويلية الغذائية، حيث إن مؤشر                                                على الغذاء ميثل مشكلة بالنظر إىل تزايد أسعا      
         مقارنة     ٢٠٠٥                يف املائة يف عام     ١٣,٠                                على أساس سنوي، قد ارتفع بنسبة                                            ً قيمة اإلنتاج يف قطاع الصناعة التحويلية، مقيساً

   .       يف املائة      ١٨,٢                                          أن قيمة التصنيع الغذائي قد ازدادت بنسبة                              ً مع مؤشر السنة اليت قبلها، علماً

                        استهالك الطاقة الغذائية

      وهـي                           املتعلقة بالتغذيـة،         ١٩٩٣                                                                            فيما يتعلق باالستهالك، أظهرت الدراسة االستقصائية الوطنية الرابعة لعام           و -   ٥٢٩
                                              عدم كفاية األغذية الفلبينية االعتياديـة        ،                             وزارة العلم والتكنولوجيا   -                                          اليت أجراها معهد حبوث األغذية والتغذية                الدراسة  

                                                                  وتشري اجتاهات استهالك األغذية إىل حدوث اخنفاض عـام يف املقـدار              .                                     الفلبينيون من مغذيات بوجه عام             يتناولـه         دار ما      ومق
َ                    املتناَول من خمتلف األغذية         ٨٠٣       إىل       ١٩٨٧           يف عام          ً   غراماً    ٨٦٩                                                               واخنفض متوسط استهالك الفرد من الغذاء يف اليوم الواحد من             .      

                  سعرة حراريـة           كيلو  ١     ٧٥٣                                                                 سط مقدار ما يتناوله الفرد من الطاقة يف اليوم الواحد من                              ، كما تراجع متو       ١٩٩٣           يف عام         ً غراماً
َ                                                    وتراجع املقدار املتناَول من الطاقـة واحلديـد والكالـسيوم وحـامض              .                                       كيلو سعرة حرارية يف الفترة ذاهتا       ١     ٦٨٤    إىل                      

                                     اجتاه التراجع العام يف اسـتهالك                            ، وميكن عزو ذلك إىل        ١٩٩٣    و     ١٩٨٧                        يف الفترة بني عامي           ً   كبرياً                 ً  األسكوربيك تراجعاً 
   .                                                                          األغذية، وال سيما األرز، إضافة إىل اخنفاض استهالك السمك واللحوم خالل الفترة نفسها

     قـد                                                                                                     لكن نتائج الدراسة االستقصائية لالستهالك الغذائي لألسر اليت أجراها معهد حبوث األغذيـة والتغذيـة             -   ٥٣٠
                                                         ، ازداد متوسط استهالك الفرد من الغـذاء يف اليـوم               ٢٠٠٣    و     ١٩٩٣     امي                   في الفترة بني ع    ف  .                       أظهرت حتسن هذا االجتاه   

          كيلـو    ١    ٦٨٤        ومن         ً   غراماً    ٨٧٩       إىل         ً   غراماً    ٨٦٩                                                                            الواحد ومتوسط ما يتناوله الفرد من طاقة غذائية يف اليوم الواحد من             
                                 يف جمموع املقدار املتنـاول مـن          ِّ                                 ومتثِّل املصادر احليوانية نسبة أعلى        .               على التوايل   ،                     كيلو سعرة حرارية    ١    ٨٨٧                  سعرة حرارية إىل    
   .                                                                                   ولوحظت زيادة يف املقدار املتناول من الدهون والزيوت واملغذيات، باستثناء احلديد وفيتامني سي  .                  األغذية والربوتينات

                           يف املائة من االحتياجات        ١٠٠                                                                                      وتراجعت نسبة األسر الفلبينية اليت يقل فيها مقدار ما يتناوله الفرد عن مستوى               -   ٥٣١
                                 ، وبلغ معـدل التراجـع الـسنوي        ٢٠٠٣                يف املائة يف عام     ٥٧,٢     إىل     ١٩٩٣                   يف املائة يف عام        ٦٩,٤                 الغذائية من           الطاقية

                                                                                     لكن تنبغي اإلشارة إىل أن الدراسة االستقصائية لالستهالك الغذائي لألسر قد استخدمت              .            يف املائة      ١,٢٢                 بالنقاط املئوية   
                      َ                 مقابل املقادير املتناولَة املوصى هبا          ١٩٩٣                                    قادير الغذائية املوصى هبا يف عام                                                         معايري غذائية خمتلفة قائمة على املغذيات، أي امل       

                                                                                 أن املعايري تستند إىل املغذيات وليس الغذاء أو النظام الغذائي اللذين اعتمـدا             لتؤكد   ،      ٢٠٠٣                              من الطاقة واملغذيات يف عام      
   .                           يف املقادير الغذائية املوصى هبا
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     مللح                              الربنامج الوطين إلضافة اليود إىل ا

                                        وخطة العمل العاملية للتغذية خـالل                                  إلعالن العاملي بشأن التغذية                                    ِّ          إن احلكومة، بوصفها أحد األطراف املوقِّعة ل        -   ٥٣٢
                                                             ، قد التزمت مبعاجلة مشاكل سوء التغذيـة، مبـا يف ذلـك              )    ١٩٩٢       ديسمرب   /           كانون األول  (            يف روما                                املؤمتر الدويل املعين بالتغذية   

      ٢٠٠٤-    ١٩٩٩    و     ١٩٩٨-    ١٩٩٣                                                           وبالتايل، مشلت خطتا العمل الفلبينيتان للتغذية للفترتني          .   ود                               االضطرابات النامجة عن نقص الي    
   .         يف البلد                   النامجة عن نقص اليود       الصحية           االضطرابات     ً      ً      ً                           هدفاً معلناً صراحةً يتمثل يف القضاء الفعلي على 

                       قانون لتشجيع إضـافة     "   م               ً       ، املعروف أيضاً باس       ٨١٧٢                قانون اجلمهوري     ال                                      وهلذه الغاية، سن الكونغرس الفلبيين        -   ٥٣٣
                                                                    ويقضي القانون املذكور بإضافة اليود إىل أي ملـح طعـام معـد                ".                                                  اليود إىل امللح على النطاق الوطين وأغراض أخرى       

     ُ  ِ                            ُ  َّ                                                     كما ُيلزِم مجيع منتجي امللح ومستورديه وُتجَّاره بإضافة اليود إىل امللح وجعلـه متاحـا                 .                            لالستهالك البشري أو احليواين   
   .              جلميع الفلبينيني

                                   تتوىل تنفيذ الربنـامج الـوطين           ٨١٧٢                قانون اجلمهوري     ال                                                   إن وزارة الصحة، بوصفها الوكالة الرائدة مبوجب          -   ٥٣٤
          التـسويق    )  ٢ (          اإلنتـاج؛    )  ١   : (                                     ويشتمل الربنامج على أربعة مكونات، هـي   .                                        إلضافة اليود إىل امللح على النطاق الوطين   

   . ق              اإلدارة والتنسي  )  ٤ (                  الترويج والدعوة؛ و  )  ٣ (          والتوزيع؛ 

              إغناء األغذية

                                             فيتمثل األول يف برنامج إغناء األغذية الطـوعي،     .                                                           يتألف الربنامج الفلبيين إلغناء األغذية من عنصرين رئيسيني         -   ٥٣٥
            برنامج ختم              َ ِّ                                                                                              الذي يشجع مَصنِّعي األغذية على مباشرة تدابري إغناء األغذية ملكافحة النقص يف املغذيات الدقيقة من خالل                 

Sangkap Pinoyوالثاين هو برنامج إغناء األغذية اإلجباري الذي يوجب اإلغناء الغذائي   .               اه وزارة الصحةـ      ترع  ذيـ     ال                                                               
ُ         ولألُرز باحلديد                                                                       للدقيق بالفيتامني ألف واحلديد وللسكر والزيوت الصاحلة لألكل بالفيتامني ألف،    .   

                   ً            ت طويلة األجل فعاليةً مـن حيـث                                                                               ومثة إدراك عام بأن إغناء األغذية باملغذيات الدقيقة هو أكثر االستراتيجيا           -   ٥٣٦
        ً               ً                                                           وهو أيضاً مقبول اجتماعياً، وال يستلزم أي تغيري يف العادات واخلصائص الغذائية،              .                                       التكلفة لتدارك نقص املغذيات الدقيقة    

   .               ً      ً                                                                        أو يستدعي تغيرياً بسيطاً، ويوفر وسيلة للوصول إىل أكرب نسبة من السكان الذين حيتاجون للمغذيات الدقيقة

                                         َ ِّ                           استراتيجية اعتمدهتا وزارة الصحة لتشجيع مَصنِّعي األغذيـة علـى إغنـاء     Sangkap Pinoy   ختم         وبرنامج  -   ٥٣٧
                                     وتضاهي وزارة الصحة هذا التـشجيع        .                                                                                  املنتجات الغذائية باملغذيات الدقيقة الضرورية وفق املستويات اليت حتظى مبوافقتها         

                            على عالمات املنتجات اليت تستويف  Sangkap Pinoy    ختم              َ ِّ                                   مبنح الترخيص ملَصنِّعي األغذية بوضع ختم قبول معروف باسم 
                       ُ  َ                                                              ويدل اخلتم على أن املنتج ُيعَترف به لدى وزارة الصحة كأداة إليصال املغذيات الدقيقة وميكن         .                         جمموعة من املعايري احملددة   

   .                                                بالتايل أن يساهم يف القضاء على نقص املغذيات الدقيقة

                        ري ذلك من ترتيبات الرصد                                       الدراسات االستقصائية املتعلقة بالتغذية وغ

      َ                               ، مهمةَ صياغة الربنـامج الفلبـيين                                 بقانون التغذية يف الفلبني                ً    ، املعروف أيضاً       ٤٩١ُ   ِ                         ُيسنِد املرسوم الرئاسي رقم       -   ٥٣٨
                                                                             ويتألف هذا اجمللس، الذي يعد الوكالة احلكومية املركزية املكلفـة بـصياغة              .                                           لألغذية والتغذية إىل اجمللس الوطين للتغذية     
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       ووزارة      عية                                                                  وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الرعاية والتنمية االجتما                                              متكامل للتغذية، من ممثلي كل من                   برنامج وطين 

                                                                        والتوظيف ووزارة العلوم والتكنولوجيـا ووزارة شـؤون امليزانيـة                                                                التعليم ووزارة الداخلية واحلكم احمللي ووزارة العمل      
   .                                        واإلدارة واهليئة الوطنية للتنمية االقتصادية

                                                                                                               ومنذ تاريخ املصادقة على قانون التغذية يف أواخر السبعينات، اعتمد البلد ست خطط عمل للتغذية، مبـا يف                    -  ٣٩ ٥
   .    ٢٠٠٤-    ١٩٩٩                                           خطة عمل فلبينية متوسطة األجل للتغذية للفترة         ذلك آخر 

                   من الغذائي علـى                                                                                                    وخطة العمل الفلبينية للتغذية خطة رئيسية لضمان التغذية اجليدة جلميع الفلبينيني بتعزيز األ              -   ٥٤٠
                                             وتسعى اخلطة إىل حتقيق هذا اهلدف بتشجيع ما          .                                                                          صعيد األسر املعيشية ومنع نقص املغذيات الدقيقة ومراقبته والقضاء عليه         

                                                                                                          إنتاج األغذية يف املنازل وداخل اجملتمعات احمللية، وتكميل املغذيات الدقيقة وإغناء األغذية، واملساعدة على كـسب          :    يلي
   .                                                       دمي االئتمانات، والتوعية يف جمال التغذية، واملساعدة الغذائية                الرزق عن طريق تق

                                                                     ُ              ُ                                   ويعد معهد حبوث الغذاء والتغذية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا وكالةُ البلد الرائدةُ يف إجراء حبوث الغذاء                  -   ٥٤١
                             على النطاق الوطين كل مخـس                                                                                                 والتغذية من أجل خطة عمل احلكومة الفلبينية للتغذية، ويتوىل إجراء دراسات استقصائية             

   .                                         سنوات لتحديد احلالة الغذائية للشعب الفلبيين

          الدراسـة    )  ١   : (                                                                                      وتتشكل الدراسات االستقصائية للتغذية على النطاق الوطين من سـبعة مكونـات، هـي               -   ٥٤٢
  ؛                األسر املعيـشية                                                  الدراسة االستقصائية الستهالك األغذية على صعيد         )  ٢ (   ؛                                              االستقصائية املتعلقة باجلسم البشري والتغذية    

           سـنوات    ٥                                        سنوات، والذين تتراوح أعمارهم بني        ٥    و  ٠                                                              تقييم حالة التغذية بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني            )  ٣ (
          الدراسـة    )  ٥ (   ؛                                                                الدراسة االستقصائية لألمن الغذائي على صعيد األسر املعيـشية          )  ٤ (   ؛                            سنة، واحلوامل واملرضعات     ١١ و

َ  َّ                                                  ذية املَدعَّمة باملواد واألغذية القابلة لإلغناء واسـتعماهلا                                     االستقصائية ملستوى الوعي باألغ                            الدراسـة االستقـصائية      )  ٦ (   ؛        
   .                                                           الدراسة االستقصائية الوطنية للتغذية والصحة يف املرحلة السريرية  )  ٧ (   ؛ و                    الكيميائية للتغذية-         األحيائية 

      ١٩٨٢                    ذلـك يف األعـوام                                                                                  وقد أجريت حىت اآلن ست دراسات استقصائية للتغذية على النطاق الـوطين و              -   ٥٤٣
                       فرد من مجيع األعمـار،    ٧٠     ٠٠٠      حنو      ٢٠٠٣                                 ومشلت الدراسة االستقصائية لعام       .     ٢٠٠٣    و     ١٩٩٨    و     ١٩٩٣    و     ١٩٨٧ و

ِ                 وأُِخذت العينات يف        ٥   ، و  ١٥                              يف أقاليم البلد البالغ عددها     )                 باستثناء باسيالن  (          حمافظة     ٧٧                    وتشمل هذه املناطق      .         منطقة   ٩٩  ُ
                                                     مدن على درجة كبرية من التحـضر، ومـدينتني يف             ١٠                          نطقة العاصمة الوطنية، و                          مناطق متداخلة يف م     ٥            مدن كربى، و  
   .               مينداناو الوسطى

                   اجلوع وسوء التغذية    - ) ب ( ٢  

َ                                 ُتظهِر دراسة استقصائية للسلسلة الزمنية للظاهرة أجراها مرصد املزاج االجتماعي ازدياَد انتشار اجلوع منـذ                 -   ٥٤٤                                                                           ِ   ُ
     يف      ١٨,٣ (                          ومنطقة العاصمة الوطنية      )            يف املائة    ٢١ (            ً                 املناطق تأثراً هي مينداناو           وأشد    .                     حىت الوقت الراهن       ٢٠٠٣           هناية عام   

        ً                                ً      واستناداً إىل دراسة استقصائية أجراها مؤخراً مرصد    ).          يف املائة    ١٤,٧ (             وباالنس لوزون   )          يف املائة  ١٦ (            وجزر فيسايا   )      املائة
                    كما أظهرت الدراسـة    .             مليون نسمة   ٣,٦         جلوع احلاد                                                                  املزاج االجتماعي، يناهز العدد املقدر ملن يعانون من الفلبينيني من ا    

                 ُ                     مليون من األطفال ُيعدون ممن طاهلم          ١,٨       أن       ٢٠٠٣                                                 ُ                  االستقصائية السادسة للتغذية على النطاق الوطين اليت أُجريت عام          
   .                                                   مليون فلبيين يعاين من النقص يف جرعات السعرات احلرارية   ٩,٧                              انعدام األمن الغذائي، وأن زهاء 
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ُ                                                            لبلد، بناًء على حجم إنتاج األُرز، يقترب من حتقيق االكتفاء الذايت منه، حيث ينتج                        غري أن ا    -   ٥٤٥         وعـالوة    .            يف املائة    ٩٦         ً                  
ُ                                               على ذلك، واستناداً إىل القدر اليومي املوصى به من السعرات املستمدة من األُرز، يستهلك الفلبينيون يف اليوم                     ،          سـعرة   ١     ١٤٣                 ً                                                  

     يف     ١٧٦                                                                             وقت ذاته، وفيما يتعلق بالدواجن، وال سيما الدجاج، يبلغ اكتفاء البلد                  ويف ال   .        سعرة    ٨٠٠                            أي أكثر من املطلوب، وهو      
   .                                           ومعىن هذا أنه يوجد فائض يف الدواجن ميكن تصديره  .      املائة

 ُ   ِ                                                               ً       ً                             وُتظهِر االجتاهات يف املؤشرات األساسية لالكتفاء يف قطاع األغذية أن مثة استفحاالً ملحوظاً حلالـة اجلـوع                   -   ٥٤٦
                                                                                                ات املتعلقة باجلودة والقائمة على املالحظة، ولكن حتقيق االكتفاء يف السعرات بفضل االستهالك الفردي                 ً            استناداً إىل املعلوم  

    يف     ٤٨,٥                            فقد وفر االستهالك الفردي لألرز   .                                                                      احلايل لألرز يوحي بأن املعايري يف جمايل الصحة والتغذية تفوق احلد املطلوب       
   .    ٢٠٠٥                                  املائة من االحتياجات من السعرات عام 

                         ة التغذوية ألطفال الفلبني    احلال

                                                              معهد حبوث الغـذاء والتغذيـة التـابع لـوزارة العلـوم                  ٢٠٠١                                        كشفت دراسة استقصائية أجراها يف عام         -   ٥٤٧
               يف املائـة،        ٣٠,٦                                                                                           عن أن نسبة انتشار نقص الوزن بني من هم دون سن الدراسة من األطفال قد بلغـت                               والتكنولوجيا

ُ  ِّ       أما بني األطفال البالغني سن الدراسة، فقـد ُسـجِّلت     .          يف املائة   ٦,٣    ُّ   والسُّقم            يف املائة،     ٣١,٤                      وبلغت نسبة نقص الطول                                         
َ                 نَِسب أعلى، بلغت                                                 ُّ                    يف املائة من انتشار نقص الوزن ونقص الطول والسُّقم علـى               ٦,٥              يف املائة و       ٤١,١              يف املائة و       ٣٢,٩ ِ

                                   عامة نسبة انتشار نقـص الـوزن                       ، اخنفضت بصفة        ١٩٩٨                                                     وباملقارنة مع الدراسة االستقصائية اليت أجريت عام          .       التوايل
                       غري أنه حدث ارتفـاع       .         سنوات  ٥    و  ٠                             ُّ                                                     ونقص الطول، وازداد انتشار السُّقم والبدانة بني األطفال املتراوحة أعمارهم بني            

       ووفـق    .         سنوات   ١٠    و  ٦                                                                                             عام يف معدالت انتشار نقص الوزن ونقص الطول والبدانة بني األطفال املتراوحة أعمارهم بني               
                                                              ً                              فإن أعلى انتشار جلميع أشكال سوء التغذية كان لدى الفئة األصغر سناً املؤلفة من البالغني سـنة                            التصنيف حسب السن،    

                                    ً                        ومل ختتلف نسبة انتشار سوء التغذية كثرياً بني األوالد والبنات ممن هم   .                                            إىل سنتني من األطفال الذين مل يبلغوا سن الدراسة
                                                                  يع األشكال الثالثة من سوء التغذية من البنات ممن هم يف سـن                                                غري أن األوالد كانوا أشد عرضة جلم        .                 دون سن الدراسة  

  َ                                                                                       وَتبني أن منطقة بيكول كانت هي األسوأ من حيث انتشار نقص الوزن، ومنطقة مينداناو املـسلمة         .                    الدراسة من األطفال  
                ن حيث املعاناة                                                                                                          املتمتعة باحلكم الذايت كان هي األسوأ من حيث املعاناة من نقص الطول، ووادي كاغايان كان األسوأ م                

   .      ُّ  من السُّقم

                            معهد حبوث الغذاء والتغذية          ٢٠٠٣                                                                            وإن الدراسة االستقصائية للتغذية على النطاق الوطين اليت أجراها يف عام              -   ٥٤٨
                                       فقد تراجعت نسبة نقص الوزن لدى األطفـال    .                                 قد كشفت عن حدوث بعض التحسن                                        التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا   

                     اليت سـجلت مـا          ١٩٩٨              ً                                  يف املائة قياساً إىل اإلحصاءات الرمسية لعام            ٤,٤                 سنوات مبقدار     ٥ و   ٠                       املتراوحة أعمارهم بني    
     يف     ٣,٦                                                                                                 كما أن نسبة انتشار نقص الطول حسب السن، أو األطفال القصار القامة، قد تراجعت مبقـدار                   .            يف املائة      ٢٧,٦       نسبته  

                  يف املائة، حيث       ٥,٥                      َ      قم بني صغار األطفال نسبةَ                     ُّ   وسجل انتشار السُّ    .     ١٩٩٨                          يف املائة املسجلة عام          ٣٠,٤                 املائة عن نسبة    
   .    ١٩٩٨                             يف املائة عن الرقم املسجل عام    ٠,٥           اخنفض مبقدار 
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                                                                                                         وتدل نتائج الدراسة االستقصائية على حدوث حتسنات عامة يف حالة تغذية صغار األطفال الفلبينيني خـالل                  -   ٥٤٩

                                               حسب السن والوزن حسب الـسن بـتغريات يف                              ويرتبط مؤشرا الطول    .     ١٩٩٨                                   السنوات اخلمس اليت مضت منذ عام       
      وقـد    .     ٢٠٠٣            إىل عام        ١٩٩٨                                                                                            األحوال ميكن أن تؤثر يف احلالة الغذائية لألطفال، ومنها األداء االقتصادي للبلد من عام               
                               وقد شهدت احلالـة الغذائيـة        .          ً        ً                                                         ً            يشكل أيضاً انعكاساً للتدابري التصحيحية املتخذة يف قطاعي الصحة ورفاه السكان إمجاالً           

       َُ  ُّ          ، وقد َيُنمُّ ذلـك         ٢٠٠٣    و     ١٩٩٨                       ً                                         ً                      راهنة لصغار األطفال، بناًء على مؤشر الوزن مقابل الطول، تغريات طفيفةً بني عامي                ال
                                                                                                                           عن مومسية األغذية املتاحة يف األسر املعيشية وعن انتشار األمراض املعدية بني األطفال يف الربعني الثاين والثالث من العام                   

   .      ائيتان                               الذي أجريت فيه الدراستان االستقص

                                                 احلالة التغذوية اإلمجالية لدى خمتلف الفئات السكانية

      ١٩٩٨                                 أنه حدث حتسن عام بني عامي            ٢٠٠٣                                                               أظهرت الدراسة االستقصائية للتغذية على النطاق الوطين لعام           -   ٥٥٠
        وزن لدى                            فقد حدث اخنفاض يف حاالت نقص ال  .                                                                يف حالة التغذية اإلمجالية يف البلد لدى خمتلف الفئات السكانية          ٢٠٠٣ و

              ً                                          غري أن مثة اجتاهاً حنو تزايد البدانـة بـني الكبـار              .               لدى الكبار                         النقص املزمن يف الطاقة                               احلوامل واملرضعات ويف حاالت     
                                                 ُّ َّ                                                        وظل مشكل فقر الدم دون اخنفاض يف حدته، وخباصة لدى الرُّضَّع من ستة أشهر إىل ما دون السنة، واألطفال                    .        واألطفال

   . ً                  اً، واحلوامل واملرضعات     شهر  ١١                     الدارجني البالغني سنة و

                     نقص املغذيات الدقيقة

            ويتسبب هذا    .                                                                                              تبني أن نقص املغذيات الدقيقة، وخباصة نقص الفيتامني ألف واحلديد واليود، منتشر يف الفلبني               -   ٥٥١
   .                                                       النقص يف عواقب صحية خطرية تؤثر بالتايل على التنمية الوطنية

                  على الغذاء الكايف            ُ                     التدابري اليت ُتعد الزمة لضمان احلصول     - ) د ( ٢  

                                                                                                            تدرك احلكومة الفلبينية ضرورة التركيز على األمن الغذائي وختفيف حدة الفقر لضمان احلصول على الغـذاء                  -   ٥٥٢
                                                                                                           وهذا يعين ضمان توافر األغذية وإمكانية احلصول عليها جلميع املستهلكني، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على رفـاه               .      الكايف

   .                 املزارعني الفلبينيني

                                         بري املتخذة لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة     التدا

                                                التمويل الصغري كأساس حلملة حكومتـها ضـد             ٢٠٠١                  أرويو يف عام     -                                  حددت الرئيسة غلوريا ماكاباغال       -   ٥٥٣
   ويف   .     ٢٠٠٤       يونيه   /                                               بتوفري االئتمانات ملليون مقترض حبلول حزيران                                       املؤسسة الشعبية للتمويل االئتماين                       الفقر، وأوعزت إىل    

     ٨٦٤     ٩٥٦                                      ، أفادت املؤسسة أهنا قـدمت خـدماهتا إىل       ٢٠٠٣      ديسمرب  /             وكانون األول    ٢٠٠١       يونيه   /          بني حزيران         الفترة  
   .                   يف املائة منهم نساء  ٩٨       ً  مستفيداً، 

                                                                                                                ولدى وزارة الرعاية والتنمية االجتماعية عدة برامج هتدف إىل مساعدة النساء الالئي يعانني من الفقر، ومنها                  -   ٥٥٤
   .                                                  تعزيز دور ووضع املرأة الفلبينية يف التنمية االجتماعية          ة وبرنامج                      ملساعدة العمالة الذاتي  ل       املتكام               برنامج كونالران 
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                                                    ، متكنت أسر من الترابط وإنشاء هيئة خاصة هبـا                                                            برنامج كونالران املتكامل ملساعدة العمالة الذاتية               ويف إطار     -   ٥٥٥
                                                   تتيح إمكانية احلصول على مساعدة أكـرب يف جمـال                                                                               تسمى هيئة كابايان ملساعدة العمالة الذاتية، استطاعت بدورها أن          

   .                           اإلقراض ملؤسسات األعمال الصغرية

  ،                                               إمكانية االستفادة من تسهيالت االئتمان للنساء                                                                        برنامج تعزيز دور ووضع املرأة الفلبينية يف التنمية االجتماعية               ويتيح  -   ٥٥٦
   .                                              رنامج املساعدة االئتمانية املستدامة اخلاص بأعضائها                                          ِّ              ويشجع على إنشاء هيئات على صعيد اجملتمعات وميكِّنها من إدارة ب

                          احلصاد الذهيب الوفري لتقـدمي    ، Ginintuang Masaganang Ani                                         وتقدم وزارة الزراعة من جهتها، عرب برنامج  -   ٥٥٧
        ربنـامج                ويف إطـار ال     .                                                                             ألجل العمالة الريفية االئتمانات والقروض إىل النساء الالئي يعشن يف الريف                              املساعدة إىل الريف    

                                                     مليار بيسو فلبيين لتقدمي االئتمانـات والقـروض            ١,٦         زهاء                                         شركة كيدان لالئتمان والضمان الريفيني                   املذكور، وفرت   
      ً                         نادياً لتحسني أحوال األرياف        ١١٣                            ً          كما قدمت وزارة الزراعة قروضاً إىل         .                                  مستفيدة يف كافة أرجاء البلد       ٤٥     ١٧٣              الزراعية إىل   
   .           التدبري املرتيل    جمال                 برنامج اإلرشاد يف         ً         مستفيداً يف إطار    ١٧٤            جمموعة تضم  ٩ ١     ً      عضواً وإىل  ٢     ٦٩١            يستفيد منها 

                  بغرض متكـني مـن       )      أوتوب   " (                       منتج واحد من كل بلد     "                                                  وأطلقت وزارة التجارة والصناعة برناجمها املسمى         -   ٥٥٨
  ً                          فاً من املنتجات أو اخلدمات                                            ، حيدد الرؤساء التنفيذيون احملليون صن      )     أوتوب (                  ويف إطار برنامج      .                        ً    يعيشون يف الريف اقتصادياً   

                 ، نظمـت وزارة        ٢٠٠٥           ويف عـام      .                                                                                   له ميزة تنافسية يف السوق كعينة رئيسية ملنتجات منطقتهم ويطورونه ويروجون له           
                                                     وخالل الفترة ذاهتـا، أقيمـت، يف إطـار برنـامج             .                             أنشطة للتنافس يف األسواق     ٢     ٢٠٣                              التجارة والصناعة ما جمموعه     

       تبـاع    )      أوتوب (                         كما أن منتجات برنامج       .                                         التجارية لعرض هذه املنتجات واخلدمات                       منصة يف املعارض      ٣١٩   ،   )     أوتوب (
   .      ً                     مركزاً للتسوق يف أحناء البلد  ٨٣      ً   متجراً و   ٦٦٣     ً   حالياً يف 

                                                                                                                  كما تتوىل وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة الفقر ووحدات احلكومة احمللية، تنفيذ                 -   ٥٥٩
                                                                        ويتوخى هذا الربنامج تقليص مستوى الفقر وإجياد فرص عمل وحتسني مستوى             .                    يع الريفية الصغرية              تشجيع املشار         برنامج  

                                                                                                              دخل الفقراء الريفيني، وذلك مبساعدة أصحاب املشاريع الصغرى، القائمة منها والناشئة، على إبراز كامل إمكاناهتم مـن     
   .                                             خالل بناء القدرات والربط باألسواق وحتسني السياسات

                                                 تدابري املتخذة لتحسني أساليب إنتاج األغذية وتوزيعها  ال    - ) ه ( ٢  

               أساليب اإلنتاج

      عصرنة              ً                 ، املعروف أيضاً باسم قانون          ٨٤٣٥                قانون اجلمهوري     ال        على       ١٩٩٧       يوليه   /      متوز   ٢٨                 جرى التصديق يف      -   ٥٦٠
              ائد األمسـاك،                                                                           ويهدف هذا القانون إىل تعزيز خدمات الدعم لعصرنة قطاع الزراعة ومص            .                             قطاع الزراعة ومصائد األمساك   

   .                                                                               َّ      ويهدف، يف الوقت ذاته، إىل متكني املنخرطني يف التنمية الزراعية املستدامة، وخباصة صغار املالَّك منهم

                                                                            ً                                ومن أجل تفعيل قانون عصرنة قطاع الزراعة ومصائد األمساك، وضعت وزارة الزراعة خمططاً للتنمية الزراعية                 -   ٥٦١
        ويركـز    .                                                                      كاري من أجل منط غزير اإلنتاج ومتطور من الزراعة وتربية األمسـاك                                            بربنامج احلصاد الذهيب الوفري االبت           يتعلق  

                                                                                                                  الربنامج على حتقيق األمن الغذائي وختفيف وطأة الفقر، وتضع وحدات احلكومة احمللية واألطراف األخرى املعنية خططها                
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                                            الغذائي بزيادة اإلنتاجيـة يف املنـاطق                                        وترمي هذه اخلطط إىل ضمان األمن       .                                              وبراجمها اخلاصة هبا اليت تالئم مناطقها احمللية      

   . )٣٧ (                                                                                              ً املروية، مع معاجلة مسألة ختفيف وطأة الفقر بتقدمي الدعم إىل املناطق اهلامشية من أجل متكني من هم أشد فقراً

َ  َّ            ما َتَحقَّق من مكتسبات  َ     

                    ار الفاجعة لعـدة             ورغم اآلث   .     ٢٠٠٣                                يف املائة باملقارنة مع عام           ٥,٠٦          بنسبة       ٢٠٠٤                           منا قطاع الزراعة يف عام        -   ٥٦٢
                                                                                                                          أعاصري مدارية ضربت البلد يف الفصل الرابع من العام، فقد حوفظ على مستويات ارتفاع اإلنتاج يف القطاعات الفرعيـة                   

           وباألسـعار    .                                               ً      ً            والقطاع الفرعي للمواشي هو وحده الذي سجل اخنفاضاً طفيفاً يف اإلنتاج     .                           للمحاصيل والدواجن واألمساك  
                      يف املائة أكثر من          ١٨,٤٠       ، أي       ٢٠٠٤                               مليار بيسو فلبيين يف عام            ٧٨٣,٩                      لية لإلنتاج الزراعي                               احلالية، بلغت القيمة اإلمجا   

   .                  مستوى العام السابق

ُ  ِّ    ُّ      وُسجِّل حتسُّن يف     .            يف املائة      ٤,٨٩                              زيادة يف اإلنتاج مقدارها          ٢٠٠٤                                        وحقق القطاع الفرعي للمحاصيل يف عام         -   ٥٦٣  
  .                     يف املائة على التوايل     ١٧,٢٨           يف املائة و    ٧,٣٨                  منا اإلنتاج بنسبة                                             األداء على وجه اخلصوص يف مزارع األرز والذرة، حيث

                         وإمجاال، بلغت مسامهة هذا      .                                                                                        واحملاصيل األخرى اليت سجلت زيادة هامة يف اإلنتاج هي املوز واألناناس والطماطم واملطاط            
                                                      

صيانة وتطوير مستجمعات ) أ: (مج يف جلب االستثمارات املباشرة لدعم ما يلي            ِ        يتمثل اهلم املل ح للربنا  )٣٧(
منح القطاعات ) د(إنشاء نظم الري وإصالحها؛ ) ج(اإلدارة الالئقة لألراضي الزراعية واملوارد املائية؛ ) ب(املياه؛ 

 . الضرورية وخدمات الدعمتوفري التدابري األخرى) ه(؛ واملهمشة األفضلية يف االستفادة من األصول اإلنتاجية

               جيري ختطـيط    -                            اتباع هنج قوامه املشاركة      :       التالية                                                   واالستراتيجيات الرئيسية اليت يوظفها الربنامج هي       
                          مج بقيادة وحدات احلكومة      نا          تنفيذ الرب                                                                         الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها بالتشارك مع مجيع األطراف املعنية؛          

            وتقدم وزارة   .                                                          األطراف الفاعلة الرائدة يف تنفيذ برنامج احلصاد الذهيب الوفري                       وحدات احلكومة احمللية هي-        احمللية
             النهج القائم                                                                                        الزراعة ووزارة الداخلية واحلكم احمللي، إىل جانب وكاالت أخرى معنية، الدعم التقين واملايل الالزم؛ 

                                احملددة القائمة على أساس خصوصية                           احلصاد الذهيب الوفري املبادرات              خيتار برنامج -                           على أساس االهتمام باملناطق
                                   وضع خمطط إلجراء حتليل لألوضاع يركـز                          ً  ويف إطار الربنامج، جيري أوالً   .                                      اجملال يف املناطق اليت يشملها الربنامج     

َ      وُتـستعَمل    .                                                                                                 على خريات املنطقة يف ما يتعلق باملياه والتربة والطقس واإلنتاج واملوارد البشرية واملعاجلة والتسويق            ُ 
                              أخرى، كمعايري أساسـية يف                  من بني أمور                                                                 مليزة النسبية أو اخلاصية التنافسية للمنطقة ووفورة جماالهتا،                    بعد ذلك ا  

                                                             يشجع الربنامج بناء القدرات احمللية يف جمـاالت التخطـيط           -                بناء القدرات                    مبادرات الربنامج؛    /            انتقاء جماالت 
            من بني أمور                               ملعاجلة والتسويق وتنظيم املشاريع،                                                   التنفيذ والرصد والتقييم وإجراء البحوث واإلرشاد وا-          التشاركي 

  ُ                              وسُتصمم برامج تليب احتياجـات       .                                          توضع املشاريع على أساس حالة األشخاص      -                     حتديد أهداف مركزة         أخرى؛  
                                                  أو املناطق اليت بلغها أثر الربنـامج ولفائـدة           "         الفائزين "  ُ   َّ                    وسُتحدَّد برامج لفائدة      .                              الفقراء وكذلك كبار املزارعني   

                                 ِّ                                       إن برنامج احلصاد الذهيب الوفري ال يعزِّز التنمية املستدامة من حيـث              -                حتسني اإلنتاجية              مشية أيضا؛              املناطق اهلا 
                        إن املبادرات اليت سـيجري    .                                          كذلك من حيث قدرة املشاريع على الصمود                            ً                 املبادرات السليمة بيئياً فحسب، وإمنا      

                                       الستمرار من حيث األرباح واإلدارة واملوارد؛                                                          حتديدها ينبغي أن تكون مستدامة، مبعىن أهنا جيب أن تكون جديرة با
                                                                                      تدخل وزارة الزراعة ووزارة الداخلية واحلكم احمللي والوكـاالت األخـرى املعنيـة              -                       نظم ملسامهات النظراء  

            بـأموال    ،                  حبكم أنه نظـري     ،                                                                              ووحدات احلكومة احمللية يف ترتيبات لتمويل الربنامج تشترط أن يساهم كل شريك           
                   وتنـدرج يف هـذا       .                                                       ويتوقف مبلغ مسامهة النظري، بدوره، على قدرة الشريك         .            ذكرة اتفاق  ُ   َّ                 سُتحدَّد قيمتها يف م   

   .                                                      النطاق املسامهات العينية، من قبيل املوظفني واملرافق واخلدمات
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                             لبيين باألسعار احلالية، أي أعلى               مليار بيسو ف     ٣٨٣,٢                             يف املائة، وهو ما يعادل           ٤٧,٤٦                                    القطاع الفرعي يف اإلنتاج الزراعي      
   .    ٢٠٠٤                             يف املائة من الرقم املسجل عام      ١٥,٨٣      بنسبة 

                                       ً           يف املائة يف اإلنتاج الزراعي اإلمجايل، اخنفاضـاً              ١٣,٥٣                                                   وسجل القطاع الفرعي للمواشي، الذي ساهم بنسبة          -   ٥٦٤
ُ                                           وُعزي هذا األمر إىل حد كبري إىل التراجع يف          .     ٢٠٠٤                  يف املائة عام         ٠,٤١        مقداره              وباألسـعار    .                           إنتاج اخلرتير واملاشـية     

       ٢٧,٠١                                               مليار بيسو فلبيين، وهو ما ميثل زيادة مقدارها        ١٤٥,٧                                                            احلالية، بلغت القيمة اإلمجالية إلنتاج هذا القطاع الفرعي         
   .                 يف املائة خالل العام

                  الفرعي يف اإلنتاج                            وبلغت حصة هذا القطاع       .            يف املائة      ٤,٢٣                                                وحقق مربو الدواجن زيادة يف اإلنتاج مقدارها          -   ٥٦٥
                                                                                وباستثناء البط، سجلت مجيع املنتجات األخرى من الدواجن زيـادات يف اإلنتـاج               .            يف املائة       ١٥,٥٧                الزراعي اإلمجايل   

                                       مليار بيسو فلبيين باألسعار احلالية، حيث      ١١٦,٠     ُ ِّ                                            وقد قُدِّرت قيمة اإلنتاج اإلمجايل هلذا القطاع الفرعي مببلغ   .          خالل العام
   .                               يف املائة عن مستوى العام السابق ٦    ١٩,٩            ارتفع بنسبة 

                                  يف املائة، قد سـامهت يف منـو              ١٧,٩٠                                                                       وإن الطفرة املسجلة يف إنتاج قطاع تربية األمساك، اليت بلغت نسبتها              -   ٥٦٦
    يف     ١,٨٦                                        وارتفع إنتاج مصائد األمساك التجارية بنسبة   .          يف املائة    ٩,٤٥                                               القطاع الفرعي ملصائد األمساك، الذي بلغت نسبته     

                                                           وبلغت القيمة اإلمجالية هلذا القطاع الفرعي، الذي سـاهم           .            يف املائة      ٢,٤٣                                            ومصائد األمساك التابعة للبلديات بنسبة            املائة
                                            ُّ  ً                 مليار بيسو فلبيين باألسعار احلالية، ما يشكل حتسُّناً هـذا                ١٣٩,١                                         يف املائة يف اإلنتاج الزراعي اإلمجايل،             ٢٣,٤٤       بنسبة  

   .         يف املائة     ١٦,٠٣            العام نسبته 

                      يف املائة باملقارنة مع      ١٢,٧١                                                                        أما أسعار السلع الزراعية لدى تسلمها من املزارع فقد ارتفعت يف املتوسط بنسبة   -   ٥٦٧
                 وارتفعت أسـعار     .            يف املائة       ٢٧,٥٣                                                             وسجل القطاع الفرعي للمواشي أكرب زيادة يف األسعار بنسبة            .     ٢٠٠٣             بيانات عام   

ُ  ِّ                       تفاع األسعار يف القطاع الفرعي للمحاصيل وُسجِّلت هذا العـام              َ          كما َتواصل ار    .            يف املائة       ١٥,١٠                      الدواجن أيضا بنسبة                                           
                                                                                وعادت أسعار األمساك إىل االرتفاع بعد االخنفاض املسجل يف العام السابق وسـجلت               .            يف املائة       ١٠,٤٣                زيادة مقدارها   
   .    ٢٠٠٤              يف املائة عام     ٦,٠١             زيادة نسبتها 

ّ            غلوريا ماكاباغال أّرويو يف عام                                                   ومشلت األنشطة املنفذة يف إطار خمتلف برامج الرئيسة        -   ٥٦٨              توسيع املساحة   :     ٢٠٠٤                   
ُ                                                                                                    املزروعة باألُرز اهلجني؛ وتوزيع مستلزمات اإلنتاج، من قبيل البذور واألمسدة واألمساك الصغرية والـسمك واألعـالف                            

              اصيل واإلنتاج؛                                                                                  ِّ         واحليوانات وجرعات الدواء للحد والوقاية من أمراض احليوانات؛ وتوزيع خمتلف الوسائل امليسِّرة جلمع احمل
   .                               وإنشاء مستنبتات الطحالب البحرية

                أساليب التوزيع

  َِّ                                                                                                             ولَِّيت اهليئة الوطنية لألغذية، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة، مهمة كفالة استقرار عرض وسـعر احلبـوب                   -   ٥٦٩
ُ                                                   الغذائية األساسية، اليت تشمل األُرز والذرة، يف املزارع ولدى بيعها للمستهلك على حد سواء                              .   

   ويف   .     ً                                                                                                    وعمالً هبذه الوالية، تعتمد اهليئة الوطنية لألغذية استراتيجيتني للتدخل املباشر وغري املباشر يف األسـواق                -   ٥٧٠
            التابعـة   Rolling Stores                                                        ً                            إطار استراتيجية التدخل املباشر يف األسواق، تقوم اهليئة فعلياً باقتناء وتوزيع احلبوب عرب حمالت
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                                                                                   بيع بالتقسيط باألسعار اليت حددهتا احلكومة، وذلك باسـتخدام النظـام احلكـومي للمخـزون                                هلا أو املتاجر املعتمدة لل    

                                                                                        ومن جهة أخرى، تعمل اهليئة، من خالل استراتيجية التدخل غري املباشر يف األسواق، على                .                          االحتياطي واألسعار املدعمة  
                                         د حصاد احلبوب وبتسويقها وامـتالكهم زمـام                                                                     حفز املزارعني على االستفادة من املرافق واخلدمات اخلاصة مبرحلة ما بع      

 ُ                     َ                                                                                               وُيمنح املزارعون األولويةَ يف االستفادة من مرافق التخزين والتجفيف والطحن والنقل والوزن التابعة للهيئة بأسعار                 .      أمرها
              واملعاجلة يف                                                                                             كما تساعد اهليئة منظمات املزارعني على تشييد املستودعات اجملهزة باملرافق األساسية لإلدارة             .             خدمة معقولة 

  .                                                      ً      ً                                ومقابل ذلك، تتعهد منظمات املزارعني بأن تبيع للهيئة حجماً متفقاً عليه من إنتاجهـا املـومسي          .                      مرحلة ما بعد احلصاد   
   .     ً  شهراً  ١٥        أشهر و ٥                         ً                    وجيري دفع تكلفة املرفق عادةً خالل فترة تتراوح بني 

                                               جاء البلد، فإن برنامج احلكومة املعروف باسم                                                                          وعدا تعزيز استفادة العموم من مناطق سياحية خمتارة يف سائر أر            -   ٥٧١
                              وهذا الطريق، الذي يشار إليـه    .           ً      ً     ً                        يوفر أيضاً طريقاً بديالً لتدفق املنتجات الزراعية                                      الطريق السريع البحري املتني للجمهورية   

َ  ِّ                                     أيضاً باسم الطريق السريع لنقل األغذية، يشجع املنتجني الزراعيني ومَورِّدي األمساك على شق منافذ جدي                             دة يف املناطق اليت     ً                                                        
           ً                                                                        ً                               ويتيح خياراً أكثر جناعة لنقل البضائع من مينداناو إىل لوزون وإجياد أسواق جديدة وأكرب حجماً وإنشاء شـبكة                    .      يعربها

   .                                            أقوى للتبادل التجاري بني اجلزر يف الشمال واجلنوب

                                         التدابري املتخذة لنشر معرفة مبادئ التغذية    - ) و ( ٢  

          وإن نـشر    .                                                                         تغذية من بني الركائز القوية لربنامج احلكومة لتحسني حالة تغذية السكان                                يظل التثقيف يف جمال ال      -   ٥٧٢
                                                                                                                           املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتغذية، وهي رسائل بسيطة وعملية بشأن التغذية تشجع األفراد على استهالك ما يكفي مـن                  

   .                        جيات األساسية هلذا الربنامج                   ً                                              الغذاء املتوازن جيداً واحلفاظ على أسلوب حياة صحي، يشكل إحدى االستراتي

                                                        معهد حبوث الغذاء والتغذية التابع لـوزارة العلـوم                 ، قاد    "             الصحة للجميع  "     ً                             ودعماً لاللتزام بالسعي إىل توفري        -   ٥٧٣
                      ، وهي تتألف من مخس         ١٩٩٠           يف عام                                          املبادئ التوجيهية الغذائية للفلبينيني                                      عملية صياغة اجملموعة األوىل من                   والتكنولوجيا
   .  ية          رسائل رئيس

                     وبعد أربع سـنوات،      .     ١٩٩٠                                                                 ، باشر اجمللس الوطين للتغذية استعراض املبادئ التوجيهية لعام              ١٩٩٦         ويف عام     -   ٥٧٤
                                                                                        ، وضعت املبادئ التوجيهية التغذوية اجلديدة، املؤلفة من عشر توجيهات هتدف إىل تقـدمي توصـيات         ٢٠٠٠            أي يف عام    

   . )٣٨ (                                     سات مناسبة فيما يتعلق باحلمية والتغذية                                                بسيطة بشأن السبيل إىل التمتع بصحة جيدة باتباع ممار

                                                      

                                  ؛ تناول األغذية املطبوخة يف زيت                                       ً      تناول جمموعة منوعة من األغذية يومياً       :  ة         التالي   هي            البسيطة           التوصيات     هذه     )  ٣٨ (
    بعد            واعطهم    ،       أشهر  ٦       إىل    ٤                                                       على الرضاعة الطبيعية من مولدهم إىل أن يبلغوا             ُّ َّ الرُّضَّع                    ؛ اقتصر يف تغذية                ً    لألكل يومياً       الصاحل /     الطبخ
   ،                                                             احلليب ومشتقاته أو األغذية األخرى الغنيـة بالكالـسيوم                                                  ً        مع مواصلة الرضاعة الطبيعية؛ استهلك يومياً       ،               األغذية املناسبة      ذلك  

                                                                                   ثيفة األوراق الداكنة اخلضرة؛ حافظ على منو األطفال الطبيعي من خالل النظام الغذائي املناسب                          السمك الصغري واخلضراوات الك ك
                                                              اإلفراط يف تناول األغذية املاحلة؛ استهلك السمك أو اللحم القليل      جتنب                                                           وراقب منوهم بانتظام؛ استعمل امللح املشبع باليود، ولكن         

                                                 من اخلضراوات والفواكه واحملاصيل اجلذرية؛ ومن                                    ً     غذية نظيفة وآمنة؛ تناول مزيداً                                                       الدسم أو الدواجن أو الفاصوليا اجلافة؛ تناول أ       
  .                                    وال تدخن وجتنب تناول املشروبات الكحولية                                                      أجل أسلوب حياة صحي وتغذية جيدة، مارس الرياضة بانتظام
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                                                                    الربنامج املتكامل للصحة والتغذية املدرسية يف املدارس االبتدائية         -               ً      وهي تدير حالياً     -                         واعتمدت وزارة التعليم      -   ٥٧٥
          التثقيف يف                  الصحة والتغذية، و  :                                 ويضم الربنامج أربعة مكونات رئيسية  .                                               العامة يف منطقة مانيال الكربى ويف حمافظات خمتارة    

           ويف إطـار     .                                                                                                      جمايل الصحة والتغذية، والعيش الصحي يف املدارس، والتنسيق بني األوساط املدرسية من أجل ضمان الصحة              
      مثـل   (                                                              وجيري تنفيذ برامج إلزالة الديدان وتكميل املغذيات الدقيقة           .                               ً                  هذه املبادرة، يصبح املدرسون رعاةً لصحة األطفال      

    ُ   َّ                            كما ُتقـدَّم املعلومـات املتعلقـة         .                                                         مع منح األولوية لألطفال الذين يعانون نقص التغذية         ، )                             الفيتامني ألف واحلديد واليود   
   .                            بالصحة والتغذية إىل كل املدارس

                                                                 ما تتخذه احلكومة من تدابري لضمان التوزيع العادل لإلمدادات الغذائية    - ) ز ( ٢  

               اإلصالح الزراعي

                 ً       ً                                    إلصالح الزراعي أمراً ضرورياً لالسـتجابة ملنـاداة الفالحـني                                                ُ ِ          يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي، اعُتبِر ا         -   ٥٧٦
َ      تعزيـَز       ١٩٨٧  َ                   وأَعلن دستور عـام       .                                                                                     بالعدالة االجتماعية وللدفع بالبلد حنو مستوى أعلى من اإلنتاج والتصنيع الزراعيني                

         ً          عروف أيضاً باسـم         ، امل     ٦٦٥٧                     قانون اجلمهوري رقم      ال      ووضع    .                                             ً             التنمية الريفية الشاملة واإلصالح الزراعي سياسةً للدولة      
                                                                           ، تفاصيل األولويات واملكونات واآلليات اليت تندرج يف نطاق تنفيذ برنامج               ١٩٨٨         لعام                                قانون اإلصالح الزراعي الشامل   

                              ملنح املزارعني وعمال املـزارع         ...                      ً           توزيع وملكية أكثر عدالً لألراضي     "                                               اإلصالح الزراعي الشامل، الذي يرمي إىل حتقيق        
    ".                                                  ني نوعية حياهتم من خالل زيادة إنتاجية األراضي الزراعية                      فرصة تعزيز كرامتهم وحتس

                               إعادة توزيع األراضي، بصرف النظر  "                                    ُ   َّ                     ويف إطار قانون اإلصالح الزراعي الشامل، ُيعرَّف اإلصالح الزراعي بأنه   -   ٥٧٧
                        ذلك بغض النظـر عـن                            َ                                                        ً                 عن احملاصيل أو الغالل املنَتجة، على املزارعني وعمال املزارع الدائمني الذين ال ميلكون أرضاً، و              

                                                                                                                 ترتيبات احليازة، حبيث يشمل جمموع العوامل وخدمات الدعم الرامية إىل حتسني الوضع االقتصادي للمستفيدين ومجيـع                
                                                                                                                        الترتيبات األخرى البديلة إلعادة التوزيع الفعلي لألراضي، مثل تقاسم اإلنتاج واألرباح، وإدارة العمالة، وتوزيع حصص               

    ".       َ  َ ُّ                                    تفيدين َتَسلُّم حصة عادلة من غالل األراضي اليت خيدموهنا                     األسهم، اليت ستتيح للمس

                                    مكونات برنامج اإلصالح الزراعي الشامل

                                                                                                          تتمثل بالتايل املقومات الرئيسية لإلصالح الزراعي يف إصالح نظام ملكية األراضي، أو نقل حيازة األراضـي                  -   ٥٧٨
        ً                                                 كون أرضاً؛ ويف جمموعة من خدمات الدعم لتحسني أو تيسري                                                                      وملكيتها إىل صغار املزارعني والعمال الزراعيني الذين ال ميل        

                                                                                                                     إمكانية حصول املستفيدين على املوارد الطبيعية، وعلى التمويل وخدمات اإلرشاد، وعلى التكنولوجيـا، واملعلومـات،               
             ي من اهلياكل                                                                                                               وعلى اهلياكل األساسية الريفية، وعلى مرافق ما بعد احلصاد، ومرافق التسويق، وعلى مكونات النظام الزراع              

                                                                                    وهتم هذه املسائل اثنني من املكونات الثالثة الرئيسية لربنامج اإلصالح الزراعي الشامل، ومها حتسني   .                   األساسية االجتماعية 
   .                                         واملكون الرئيسي اآلخر هو حتقيق العدل الزراعي  .                                              نظام حيازة األراضي وتنمية املستفيدين من الربنامج

                            مليون هكتار من األراضـي        ٨,١٧                                              ني نظام حيازة األراضي هي إعادة توزيع حنو                                    واخلاصية البارزة لعنصر حتس     -   ٥٧٩
                                                                            يف املائة من جمموع األراضي الصاحلة للزراعة يف البلد، على زهاء مخسة ماليني مـزارع     ٨٠                               الزراعية اخلاصة والعامة، أي     

                                ار، من هذه املساحة اإلمجاليـة                   مليون هكت      ٤,٢٩                  يف املائة، أي       ٥٤                 وخيضع ما نسبته      .                               أو مستفيد من اإلصالح الزراعي    



E/C.12/PHL/4 
Page 110 

 
                                         مليون هكتار تضم أراضي عامة قابلة           ٣,٧٧                           يف املائة الباقية، أي        ٤٦                                                   ملسؤولية وزارة اإلصالح الزراعي، بينما ختضع نسبة        

   .                                                    للتحويل والتصرف، لسلطة وزارة البيئة واملوارد الطبيعية

                               ال جيوز ألي شخص أن ميلـك أو         "               نون على أنه                                                                  وفيما يتعلق بالقيود املفروضة على حيازة األراضي، ينص القا          -   ٥٨٠
                                                                                                                  حيوز، بشكل مباشر أو غري مباشر، أي أرض زراعية عامة أو خاصة، خيتلف حجمها حسب العوامل اليت حتكم طبيعـة                    

        على أال      ...                                                    َ                                                        مزرعة األسرة اليت متلك مقومات االستمرار، مثل السلعة املنَتجة واملساحة واهلياكل األساسية وخصوبة التربة               
                                        وميكن منح ثالثة هكتارات لكل واحد من         .                                                                  دى حجم ما حيوزه مالك األرض بأي حال من األحوال مخسة هكتارات              يتع

           ً     أن يكون فعـالً      )  ٢ (                     سنة من العمر، و      ١٥                     أن يبلغ على األقل       )  ١   : (                     ً                               أبناء صاحب امللك، رهناً باستيفائه الشرطني التاليني      
    ".                                   يفلح األرض أو يدير املزرعة بشكل مباشر

                                                                                                    نظام حيازة األراضي يشمل كذلك برامج ال تنطوي على نقل ملكية األراضي، من قبيـل اإلجيـار،                      وحتسني  -   ٥٨١
                                                                                                                    وتقاسم اإلنتاج واألرباح، وخيار توزيع األسهم، وهي برامج ال تصل إىل حد توزيع األراضي ولكنها تضمن أمن ملكية                  

   .                            األراضي للمزارعني وعمال املزارع

                                                                          سوية القضايا الزراعية املترتبة على تنفيذ قانون اإلصالح الزراعي الشامل وتقدمي                                ويشمل حتقيق العدل الزراعي ت      -   ٥٨٢
                                                         ويشمل الفصل يف املنازعات املتعلقة بتحديد قيمة األراضي          .                                                         خدمات املساعدة القضائية للمستفيدين من اإلصالح الزراعي      

ُ  ِ                                                 واملنازعات الزراعية اليت ُعرِضت قضايا بشأهنا على جملس الفصل التابع لوز                                ويشمل تقدمي املساعدة     .                    ارة اإلصالح الزراعي                         
                                                                                                                   القضائية واإلرشاد باجملان إىل املستفيدين من اإلصالح الزراعي، وال سيما من خالل الوساطة واملصاحلة وتسوية القـضايا               

   .                                     املترتبة على تنفيذ قانون اإلصالح الزراعي

                                          توفري خدمات الدعم من أجل التنمية االقتصادية                                                      وتشمل تنمية املستفيدين من برنامج اإلصالح الزراعي الشامل   -   ٥٨٣
       وجلعـل    .                                                                                                     واالجتماعية للمستفيدين من اإلصالح الزراعي، من خالل حتسني اإلنتاج واإلنتاجية ورفع مستويات الـدخل             

      أو ال                               ً                                                                                     األراضي املمنوحة منتجة اقتصادياً، ينبغي دعم املستفيدين من اإلصالح الزراعي باملرافق واخلدمات الالزمة اليت جيوز                
                                                                     وجتري عملية تنمية املستفيدين من الربنامج من خالل إنشاء اهلياكـل             .                                               جيوز أن يكون مالك األرض السابقون قد وفروها       

                    حتسني إمكانية احلصول    /                                                                                                 االجتماعية وبناء القدرات والتنمية املستدامة ملؤسسات األعمال الزراعية واملشاريع الريفية وتيسري          
  )                                                                                      ثل التكنولوجيا واالئتمانات واهلياكل األساسية الريفية واملعلومات املتعلقة باألسـواق          م (                             على خدمات الدعم االقتصادي     
    ).                                                الرعاية الصحية األساسية وشبكات املياه الصاحلة للشرب (                          واخلدمات االجتماعية األساسية 

                                           الوكاالت احلكومية املكلفة باملشاركة يف الربنامج

                                                                    اعي الشامل اجمللس الرئاسي لإلصالح الزراعي بوصفه أعلى هيئة لوضع                                                 يقود عملية تنفيذ برنامج اإلصالح الزر       -   ٥٨٤
                                     ويضم اجمللس الرئاسي لإلصالح الزراعي،       .                                                                             السياسات والتنسيق، ووزارة اإلصالح الزراعي بوصفها وكالة التنفيذ الرائدة        

                      ضم يف عضويته األمـني                                                                                                 الذي يرأسه رئيس اجلمهورية ويتوىل فيه أمني وزارة اإلصالح الزراعي منصب نائب الرئيس، وي             
                                                                                  وزارة البيئة واملوارد الطبيعية، ووزارة الزراعـة، ووزارة شـؤون امليزانيـة              :              وكالة، هي    ١٣                             التنفيذي وأمناء أو رؤساء     

                                                                                                                            واإلدارة، ووزارة املالية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتوظيف، ووزارة الداخلية واحلكم احمللي، ووزارة األشغال العامة               
                                                                                                               ارة النقل واالتصال، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية االقتصادية الوطنية، ومصرف الفلبني العقاري،                         والطرق، ووز 
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          ً                                                                             ويوجد أيضاً ثالثة ممثلني ملالك األراضي وستة ممثلني للمستفيدين من اإلصالح الزراعي ضمن أعضاء          .                      واهليئة الوطنية للري  
   .                          اجمللس الرئاسي لإلصالح الزراعي

  .                                                                                                      ىل وزارة اإلصالح الزراعي مسؤولية تنفيذ املكونات الرئيسية الثالثة لربنامج اإلصالح الزراعي الـشامل                 وتتو  -   ٥٨٥
                                                                                                                       ويف جمال حتسني نظام حيازة األراضي، تتعاون مع وزارة البيئة واملوارد الطبيعية على مسح األراضي وتوزيعهـا؛ ومـع                   

                                                    واستيفاء ديون املستفيدين من اإلصالح الزراعي؛ ومع وزارة                                                         مصرف الفلبني العقاري على حتديد قيمة األراضي والتعويض       
                                                ويف جمال تنمية املستفيدين من الربنامج، تعمـل          .              ً                                                      العدل، وحتديداً مع هيئة السجل العقاري، على تسجيل صكوك امللكية         

              قـدمي خـدمات                                                                                                      وزارة اإلصالح الزراعي مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والتوظيف يف جمال ت         
                                                                                                                      اإلرشاد؛ ومع مصرف الفلبني العقاري يف املساعدة باالئتمانات؛ ومع وزارة التجارة والصناعة يف مشاريع تـوفري سـبل                  

                               ويف الوقت ذاته، تنفرد وزارة       .                                                                                           الرزق؛ ومع وزارة األشغال العامة والطرق واهليئة الوطنية للري يف دعم اهلياكل األساسية            
                                                                                      مبهمة حتقيق العدل الزراعي وتنفيذ مكون عملية حتسني نظام حيازة األراضـي، الـذي ال                                      اإلصالح الزراعي باالضطالع    
   .                          ينطوي على نقل ملكية األراضي

                                        حالة تنفيذ برنامج اإلصالح الزراعي الشامل

    ١٠                                                                        ، كان من املفترض أن يتم اقتناء األراضي وتوزيعها يف غضون فتـرة                  ٦٦٥٧                قانون اجلمهوري     ال      مبوجب    -   ٥٨٦
                                                   غري أن تنفيذ الربنامج، بالنظر إىل أن نـسبة إجنـازه مل     .     ١٩٩٨      يونيه  /           إىل حزيران    ١٩٨٨      يونيه  /         حزيران               سنوات، أي من  

                                   ، الذي نص على تعزيز الربنـامج           ٨٥٣٢                     قانون اجلمهوري رقم       بال                                   ُ  ِّ           يف املائة بنهاية هذه السنوات العشر، ُمدِّد           ٥٦        تتجاوز  
   .                                          بتخصيص أموال إضافية لتنفيذه عشر سنوات أخرى

   ٣     ٦٩٠     ٩٥٦                                                       ، اقتنت وزارة اإلصالح الزراعي ووزعت مـا جمموعـه               ٢٠٠٥       ديسمرب   /           كانون األول      وحىت    -   ٥٨٧
                                يف املائة من إجناز األهـداف         ٨٥       ً              هكتاراً، ما ميثل      ٤     ٣٧٠     ٠٧١      ً                                                 هكتاراً من النطاق اإلمجايل الذي تعمل من أجله، وهو          

   ٣     ٧٧١     ٤٤١              من أصـل      ٢     ٩٣٧     ٠٦٧              لة لذلك هي                                                                    وبالنسبة لوزارة البيئة واملوارد الطبيعية، فإن األرقام املقاب         .        املنشودة
       ً                                   هكتاراً، فهو يف معظمه أراض زراعيـة           ٦٣٠     ٢٨٠                                          أما رصيد وزارة اإلصالح الزراعي البالغ         .            يف املائة    ٧٨      ً       هكتاراً، أي   

     ١٩٦     ٠٥١                            يف املائة من هذا الرصيد، أو   ٣١    وحنو   .                                        ، تشكل إعادة توزيعها أساس اإلصالح الزراعي )           يف املائة    ٧٩ (      خاصة  
   .       ً  هكتاراً  ٥٠                          ، مزارع خاصة يتجاوز حجمها       ً هكتاراً

 ُ                                                                                                      وُيزرع جوز اهلند يف معظم األراضي الزراعية اخلاصة، باستثناء بعض احملافظات، حيث يعد قـصب الـسكر                   -   ٥٨٨
                                                                                                      واملناطق ذات أعلى األرصدة هي املنطقة اخلامسة والسادسة والسابعة ومنطقة مينداناو املسلمة املتمتعة               .               احملصول الرئيسي 

                                                                            جزر نيغرو الغربية، وجزر كامارين اجلنوبية وماغينداناو ولييت وماسـبات            :                          وتستأثر عشر حمافظات، هي     .      الذايت       باحلكم  
   .                   يف املائة من الرصيد  ٦٢        بنسبة -                               تاوي ومشال كوتاباتو وسارانغاين -                             والناو اجلنوبية وإيزابيال وتاوي 

                                                    ى نقل ملكية األراضي من برنامج اإلصالح الزراعـي                                                                   ويف عمليات اإلجيار، وهي اجلزء الرئيسي الذي ال ينطوي عل           -   ٥٨٩
   ١     ١٥٧     ٣٠٩       ً                   هكتاراً، استفاد منها      ١     ٦٠٤     ٣٦٤              ما جمموعه        ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                              الشامل، بلغ اإلجناز التراكمي حىت كانون األول      

             القائمـة                                         ً                           لذلك، تركز العمليات اخلاصة باإلجيار حالياً على رصـد العقـود            .                               ً     فالرصيد املخصص لإلجيار ضئيل نسبياً      .       مزارعني
   .                                   لفائدة املستفيدين من اإلصالح الزراعي  ٢٥     إىل   ٧٥                                                  وضمان االمتثال لترتيبات التقاسم املنصوص عليها بنسبة 
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                                                 قضية زراعية ليفصل فيها جملس الفصل التابع           ٢٧٤     ٥٨٥                                ، تلقت وزارة اإلصالح الزراعي          ١٩٩٨           ومنذ عام     -   ٥٩٠

                  قـضية أي مـا       ٢٦٣     ٥١٦             ، مت تسوية        ٢٠٠٥       ديسمرب   /  ول              وحىت كانون األ    .            ً    قضية سنوياً    ١٦     ١٥٢                     هلا، أي ما متوسطه     
                                                                ً                                         ومن املتوقع أن يرتفع عدد القضايا الزراعية يف السنوات القادمة، نظراً ألن تناول مـسألة األراضـي                   .            يف املائة    ٩٦       نسبته  

   .                       ً              الزراعية اخلاصة يثري قدراً أكرب من املشاكل

                                                            ا تسعى إىل تلبية احتياجات القطاع الريفي، اليت تـشمل،                                           ِّ                  إن تنمية املستفيدين من الربنامج مكلِّفة وصعبة ألهن         -   ٥٩١
                                                                                                                     ضمن أشياء أخرى، الطرق من املزارع إىل األسواق، ونظم الري، وخدمات اإلرشاد، ومرافق املعاجلة يف مرحلة ما بعـد                   

              مستوى اإلجناز يف                                     وبالنظر إىل قيود تتصل بامليزانية، فإن   .                                                         احلصاد، ومتطلبات اهلياكل األساسية االجتماعية، وبناء القدرات 
                                                                         والحظت دراسات تقييم آثار برنامج اإلصالح الزراعي الشامل أن املمارسات            .                                         جمال تنمية املستفيدين من الربنامج حمدود     

                                                                              يطغى عليها ارجتال ودهاء وتصميم وكاالت اجلبهة األمامية وموظفيهـا الـذين             "                                       يف جمال تنمية املستفيدين من الربنامج       
    ".                                                 ، بالنظر إىل حمدودية املوارد املخصصة والواليات املمنوحة                      يعملون أقصى ما يف وسعهم

                                      استراتيجية تنمية أوساط اإلصالح الزراعي

    ً                                                        هنجاً يركز على مناطق حمددة يف جمال تنفيذ عمليـة تنميـة             ١٩٩٣                                       اعتمدت وزارة اإلصالح الزراعي يف عام         -   ٥٩٢
                                          ِّ           خالل إدماج وتوحيد جهود وموارد الوكاالت املنفِّذة                                                ولتيسري إيصال خدمات الدعم بفعالية من       .                       املستفيدين من الربنامج  

                                                            ً                                                   لربنامج اإلصالح الزراعي الشامل، حددت وزارة اإلصالح الزراعي أوساطاً لإلصالح الزراعي تتـشكل مـن قريـة أو                 
                                                                                                                جمموعة قرى توجد هبا كتلة هامة من املستفيدين من اإلصالح الزراعي املستعدين لتنظيم أنفسهم واالضـطالع بالتنميـة             

   .         تعاونيتهم /          أو منظمتهم /                املتكاملة ملنطقة و

                                                                      األساس القانوين لتنمية أوساط اإلصالح الزراعي، وأسـند إىل وزارة               ٧٩٠٥                     قانون اجلمهوري رقم      ال       وأرسى    -   ٥٩٣
                                                                                                                اإلصالح الزراعي مهمة إقامة مجاعة واحدة على األقل من مجاعات اإلصالح الزراعي يف كل مقاطعة تشريعية وحتديـد                  

                               وتعمل أوساط اإلصالح الزراعـي       .                                                                          عني اليت تشغل موقع الريادة يف جمال التنمية الزراعية يف املناطق احملددة                        منظمات املزار 
      وقـد    .                                                                                                      هذه كمراكز للنمو أو مراكز لتضافر الشراكات يف تنفيذ برامج تنمية املستفيدين من اإلصالح الزراعي ومنظماهتم    

                               ً     ً                                 واجملتمع املدين وقطاع األعمال مسامهةً هامةً يف زيادة فعالية تنفيذ                                                             سامهت الشراكات بني الفعاليات الرئيسية يف احلكومة      
   .                                عملية تنمية املستفيدين من الربنامج

   :                                                          وتتسم استراتيجية تنمية أوساط اإلصالح الزراعي باخلصائص التالية  -   ٥٩٤

      علـى     ُّ                                                                            تدخُّل قوامه التدرج، يتمركز بالدرجة األوىل يف املناطق ويشمل جمموعات من القرى ويقـوم      •
                                                                                    مدى اإلجناز يف جمال حتسني نظام حيازة األراضي وعدد املستفيدين من اإلصالح الزراعي واخلـريات       

            السياسية؛-                                      االقتصادية والبيئية والتنمية االجتماعية 

      َّ       ٍ                                                                                    هنج مركَّز ومراعٍ لألمور اجلنسانية يهدف إىل متكني الفئات اهلامشية اليت تعاين من نقص التمثيـل يف                  •
                                                                           مثل صغار املزارعني، وعمال املزارع، ومستأجري األراضي الزراعية، وصـيادي           (     فية               اجملتمعات الري 

                       وبناء رصيدها االجتماعي؛  )                                                     األمساك لالستهالك املعيشي، والسكان األصليني، واملرأة الريفية
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                                                                                                     هنج متكامل لتنمية املناطق يهدف إىل إقامة روابط أوثق بني أوساط اإلصالح الزراعـي املنتميـة إىل                    •
  .                             ظم االقتصادية واإليكولوجية ذاهتا   الن

          منـها      ٩٠٠                                               لإلصالح الزراعي على النطاق الوطين، يتلقى             ً   وسطاً  ١     ٧٨٤                       وزارة اإلصالح الزراعي            وأنشأت    -   ٥٩٥
                                                      ويبلغ العدد اإلمجايل ملنظمات املستفيدين مـن اإلصـالح           .                                                         الدعم من خمتلف املشاريع اليت تساعدها الوكاالت األجنبية       

   ٣                                                    يف املائة منها مستويات أعلى من التنمية، أي املستويات   ٤٧             منظمة، بلغ    ٥     ٠٥٣              صالح الزراعي                        الزراعي يف أوساط اإل   
      بلـغ    وي  .             مـستويات   ٥     َّ         املؤلَّف من     ،                                                                 تقييم وزارة اإلصالح الزراعي ملستوى تنمية أوساط اإلصالح الزراعي            من     ٥    و  ٤ و

   . ع      مزار   ٥٠٠     ٠٠٠         ما يقارب             هذه املنظمات    إىل                        جمموع عدد األعضاء املنتمني 

ـ                 ً   كيلومتراً   ١٠     ٧٣٤                                    وتشمل خدمات الدعم األخرى املقدمة        -   ٥٩٦    ،   واقـ                                            من الطرق الرابطة بني املـزارع واألس
   ،                                            ملعاجلة احملاصيل يف مرحلة ما بعد احلـصاد              ً   مرفقاً    ١٧٤    و  ،             مشروع جسر    ٩٥    و  ،             بنظم الري         ً   هكتاراً    ١٤١     ٨٢٣        وتزويد  

                                       َّ              وتشمل اهلياكل األساسية املادية األخـرى املـوفَّرة          .                     مبىن متعدد األغراض      ١٣٦    و  ،                              شبكة للمياه الصاحلة للشرب       ٦٨٩ و
                 ونظـم الـصرف    ،                    والكهربة الريفيـة  ،                  وحواجز للفيضانات ،        ومدارس ،                                           للمستفيدين من اإلصالح الزراعي مراكز صحية     

                                                                                                          وتشمل خدمات اهلياكل األساسية غري املادية إنشاء مزارع جتريبية ومشاريع ريفية صـغرية وتـدريب قـادة                   .      الصحي
   .                                                                                         من اإلصالح الزراعي ووكالء التنفيذ التابعني لوزارة اإلصالح الزراعي وخدمات يف جمايل الصحة والتغذية         املستفيدين

        اإلصـالح   "   أن   ) Reyes, 2000 (                         ج اإلصالح الزراعي الـشامل  ـ        ر برنامـ      ة بأثـ         ة املتعلقـ              وأظهرت الدراس  -   ٥٩٧
                                                    إىل زيادة مستويات الدخل الفردي الفعلـي وقلـص                   فقد أدى     .                                                         الزراعي كان له أثر إجيايب على املستفيدين من املزارعني        

                                                                  ً           فباملقارنة مع غري املستفيدين من اإلصالح الزراعي، حيقق املستفيدون منه عامةً             .     ٢٠٠٠    و     ١٩٩٠                        مستوى الفقر بني عامي     
                                                                  غري أن مستوى الفقر يف أوساط املستفيدين من اإلصالح الزراعي ال            .                                                   مستويات دخل أعلى ويعانون بدرجة أقل من الفقر       

   . "                                                باملقارنة مع التقديرات املتعلقة حبالة البلد برمته        ِ   ً يزال مرتِفعاً

                                     حالة جتارة السلع القائمة على الزراعة

   ،                                                   يف املائة، وتتألف يف معظمها من زيت جوز اهلند            ٧,٤                                        السلع القائمة على الزراعة بنسبة             صادرات          منت قيمة     -   ٥٩٨
  ،     ٢٠٠٤          يف عـام     ٦,٣       مـن      ٢٠٠٥                يف املائة يف عام    ٦,٥              الصادرات إىل                               األربيان، وارتفعت حصتها يف إمجايل  /               واملوز والقريدس 

                                                  َّ                 يف املائة، معظمها من األرز ومشتقات احلليب والقمـح، فـدعَّمت               ٨,٩                   اليت منت بنسبة      ،                          ولكنها ختلفت عن الواردات   
                غذية واحليوانات       لأل               التجارة احمللية          ، حققت       ٢٠٠٥                              وخالل الربع الثالث من عام        .                                    الوضع اإلمجايل للمستوردين يف القطاع    

                                          يف القيمة اإلمجالية للتجـارة احملليـة                                    ً        يف املائة، مع مسامهة أعلى قليالً          ٢٥,٦                                 مكاسب على مدى العام بلغت                ً  احلية أيضاً 
    ).              ً  يف املائة سنوياً    ٢٨,٦                يف املائة مقابل     ٢٩,٦ (

               التدابري األخرى

                                         بكر مبوجب اتفاق التجارة احلرة بني رابطة أمم                                                                    انتهت املفاوضات التجارية الثنائية فيما يتعلق بربنامج احلصاد امل          -   ٥٩٩
                                                           واتفاق الشراكة االقتصادية بني اليابان والفلبني، يف حـني           )                                    بإصدار األوامر التنفيذية لتنفيذها    (                        جنوب شرق آسيا والصني     

           يتعلـق        وفيما  .                                           من كوريا واهلند وأستراليا ونيوزيلندا                                                        ً          انطلقت املفاوضات فيما خيص رابطة أمم جنوب شرق آسيا وكالً         
                                                                   املؤمتر الوزاري السادس ملنظمة التجارة العاملية املعقود يف هونـغ               فإن                                                          بتطوير برنامج تشجيع التجارة القائمة على الزراعة،        
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                                                               مكاسب يف جمال اإللغاء احملكوم بإطار زمين إلعانات الدولة يف                     قد حقق      ٢٠٠٥       ديسمرب   /                    الصني يف كانون األول    ب      كونغ  

              واملرونـة يف   ،                                             واإلعفاء من شروط خفض إعاناتنا للمنتجات احمللية ، )                        األورويب، على سبيل املثال     االحتاد (                      أسواق صادرات القطاع   
   .                             فة احمللية فيما خيص منتجات األمساك ي                      ويف خفض مستويات التعر ،                            فة فيما يتعلق باملعاملة اخلاصة ي                  حتديد مستويات التعر

                   احلق يف السكن الالئق  - ٣      رقم       السؤال

       البلد             حالة السكن يف     - ) أ ( ٣  

                     حالة السكن يف الفلبني

    يف                  وحـدة سـكنية                 مليـون       ٣,٦ (         اهلائـل             اإلسـكاين                            بالقياس إىل االحتياج                             ً    كان تشييد املساكن متواضعاً     -   ٦٠٠
                    أو وحـدة لـضمان              إسكانية                          مليون وحدة مساعدة        ١,٢                                    فمن أصل العدد املتوخى املتمثل يف          ).     ٢٠٠٤-    ٢٠٠١        الفترة  

                                                  ، استطاع قطاع السكن، من خالل الربنامج الـوطين         )                 و قطعة أرض فقط                                      أي مسكن، أو مسكن وقطعة أرض، أ       (       املسكن  
  .     ٢٠٠٥         يونيـه    /                       يف املائة حىت حزيران        ٧٣,٦                          أو معدل إجناز نسبته       ،                     وحدة لضمان املسكن      ٨٨٢     ٨٢٣               لإلسكان، توفري   

       قطـاع          وعمل ال   .                                                       ، كانت اإلجنازات يف جمال توفري السكن اجلماعي متواضعة            ٢٠٠٠            إىل عام        ١٩٩٨         من عام              يف الفترة    و
   .                      ن احليازة يف ميدان السكن ا م ض                عن طريق تعزيز  ،               وخباصة للفقراء ،                      توفري وحدات لضمان املسكن    على              الفرعي للسكن 

                                         بسبب التحضر السريع الذي يزيـد مـن                للغاية   ِ    رِجا                                                َ          وال يزال التباين بني الطلب والعرض يف قطاع السكن حَ           -   ٦٠١
   .                                                      األسر املعيشية اجلديدة والتباطؤ احلايل للنمو االقتصادي للبلد                                              حدته اهلجرة إىل املدن والنمو السكاين السريع ونشوء 

                           احتياجات املساعدة اإلسكانية

      بينما    ،                              غري أن املوارد احلكومية حمدودة      .                                النمو السريع لسكان الفلبني      يد ا ز                                    يتواصل منو الطلب على السكن مع ت        -   ٦٠٢
َ  ُّ    على َتَحمُّل           لفقراء             رة ملعظم ا    قد                         جمموعات مساكن كاملة ال                 على إعداد                         معظم الربامج العامة         دأب    ُ   َّ         وُيقدَّر املعدل    .        تكلفتها    َ 

              مـساحة األرض       إىل                            أي نسبة املناطق احلضرية      (                              بينما يبلغ معدل التحضر       ،           يف املائة      ٢,٣٦       بنسبة                         السنوي للنمو السكاين    
  .         وحـدة        مليون    ٣,٧٥   ُ                             ، ُيتوقع أن يسجل الطلب على السكن     ٢٠١٠-    ٢٠٠٥                وفيما خيص الفترة   .            يف املائة    ٥٢  )        اإلمجالية

ُ  ِّ                                                وفيما يتعلق باملوقع اجلغرايف، ُسجِّل أكثر من نصف الطلب اإلمجايل على السكن                                      يف تاغـالوغ اجلنوبيـة       )            يف املائة    ٥٦ (                           
   .                            يف املائة الباقية يف مينداناو  ٢٣        ونسبة  ،                      يف املائة يف جزر فيسايا  ٢١   و ،                           مانيال الكربى ولوزون الوسطى يت     ومنطق

ُ  ِّ                                              ُسجِّل أكثر من نصف الطلب اإلمجايل على السكن                                       وفيما يتعلق باملوقع اجلغرايف،     -   ٦٠٣              يف تاغـالوغ     )            يف املائة    ٥٦ ( 
   .                            يف املائة الباقية يف مينداناو  ٢٣        ونسبة  ،                      يف املائة يف جزر فيسايا  ٢١   و ،                                        اجلنوبية ومنطقة مانيال الكربى ولوزون الوسطى

               الفئات احملرومة

  يف           ً   مستقطنةً        ً   معيشيةً                        ً    ستوطنات عشوائية أو أسرةً          يف م       ً   أسرةً    ٥٨٨     ٨٥٣        أن مثة         ٢٠٠٢                      قدرت احلكومة يف عام       -   ٦٠٤
                              يف منطقة العاصمة الوطنية      ،                 يف املائة منهم     ٥١   ي    أ  ،                                                ويوجد أكثر من نصف قاطين املستوطنات العشوائية        .                 مجيع أحناء البلد  

             عشوائية هـي                            ها أقل عدد من املستوطنات ال  في                                  ومن جهة أخرى، فإن املناطق اليت يوجد   .                                   واملنطقة السادسة واملنطقة الرابعة   
                             ويعيش من يقطنون املستوطنات      .                                                                                         منطقة كورديلريا اإلدارية واملنطقة األوىل ومنطقة مينداناو املسلمة املتمتعة باحلكم الذايت          

                          يقع معظمها يف املناطق      ،                                                                                         العشوائية يف وحدات سكنية دون املستوى أو غري قادرة على الصمود على األقل مخس سنوات              
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                                    مثل املياه املأمونـة واملراكـز        ،                                                                حياء فقرية تقل أو تنعدم فيها اخلدمات األساسية أو التكميلية                                    احلضرية اليت تتسم بوجود أ    
   .                                                         الصحية واملدارس االبتدائية والثانوية وفرص الكسب الكرمي واجملزي

                     تنمية األراضي والسكن  :          ذات الصلة          التشريعات 

                     ، معايري تنمية األراضي                   نون السكن االجتماعي  قا       باسم            ً املعروف أيضاً  ، Batas Pambansa Blg.220          حيرر قانون   -   ٦٠٥
   .                         بناء السكن املنخفض التكلفة ل   ً اً             والتشييد تيسري

                            ع األرض احملاذية للطرق الوطنية  َ طَ       ِ ، حيجز ِق      األرض ع َ طَ       ِ قانون ِق       باسم              ً ، املعروف أيضاً   ٣٩٩                     املرسوم الرئاسي رقم     -   ٦٠٦
   .                      حلضرية واالستيطان البشري                      متر، ألغراض التنمية ا ١     ٠٠٠                             وطرق احملافظات، اليت تقع يف حدود 

             معامل خمطـط        يرسم     ،                                قانون التنمية احلضرية والسكن            باسم                ً   ، املعروف أيضاً      ٧٢٧٩                     قانون اجلمهوري رقم      ال و  -   ٦٠٧
                              منح الصالحيات لوحدات احلكومة      )  ب (                                                   دعم املشاركة الشعبية يف عملية التنمية احلضرية؛          )  أ   : (   شمل ت   ، ط ا          ثالث نق       قوامه

                                        مشاركة القطاع اخلاص يف الربنامج الوطين        )  ج (                                     وخباصة معضلة من هم بال مسكن؛ و        ،           مية احلضرية                          احمللية لتعاجل قضايا التن   
                                                                                             ويشجع قانون التنمية احلضرية والسكن تنمية السكن االجتماعي من خالل حوافز وخمصصات مالية               .      حوافز   َ   لقاَء         للسكن  

   .                التنمية العقارية             أصحاب مشاريع                                                   وآليات حتديد األراضي وفرض حصة من السكن االجتماعي على 

                                  القوانني املتعلقة باالستقطان واإلخالء

                                                                                                            من بني املميزات األخرى املهمة لقانون التنمية احلضرية والسكن أنه يرفض اعتماد اإلخالء أو هدم املـساكن                   -   ٦٠٨
َ             فال ُيسَمح باإلخالء      .        كممارسة                 شروع يف تنفيـذ         يل ال  َ َب                                  ُ       عندما يقطن األشخاص مناطق خطرة؛ أو قُ        :                      يف األحوال التالية     إال   ُ  

                    كما يضع القـانون      .                                                                                                مشاريع اهلياكل األساسية احلكومية املتاح متويلها؛ أو عندما يصدر أمر عن حمكمة باإلخالء واهلدم             
                                                                 توفري اخلدمات واملرافق األساسية يف مواقع إعادة التوطني، ودعم مصادر كسب   :                                   املبادئ التوجيهية اخلاصة باإلخالء، وهي

                                                         بالقدر الكايف، والتنسيق الوثيق بني وحدات احلكومـة                    ً  ها اجتماعياً  ؤ ي ي                          لألسر املعيشية املتضررة وهت                          الرزق، واإلشراك اجلاد    
   .        ُ  ِ          ِ                                         احمللية املُرِسلة واملستقبِلة، ومعاجلة الشكاوى وما يتصل بذلك من جوانب

  ،     ١٩٩٧   ام   لع                                      القانون املبطل لقانون مكافحة االستقطان       باسم              ً ، املعروف أيضاً    ٨٣٦٨                   قانون اجلمهوري رقم    ال و  -   ٦٠٩
          القـانون         يـرتع        كما    .                                                               ، وهو مرسوم يعاقب على االستقطان وغريه من األفعال املماثلة            ٧٧٢                      املرسوم الرئاسي رقم          يبطل  

   .                          صفة اجلرم عن ظاهرة االستقطان       املذكور 

                                         عصابات االستقطان احملترفة وحمتريف االستقطان                                  آلية مؤسسية للحد من أنشطة        ١٢٩                            وأنشأ األمر التنفيذي رقم       -   ٦١٠
                                                                                              وحيمي هذا األمر التنفيذي من حيق هلم االستفادة من قانون التنمية احلـضرية والـسكن مـن                   .                   تكثيف احلملة ضدهم   و

   .                                                                                                  عصابات االستقطان وحمتريف االستقطان الذين يدأبون على استغالهلم وإيذائهم بنشر األضاليل ومجع األتاوات واملضايقة

                                         اللجنة الرئاسية لشؤون الفقراء احلضريني       )     ٢٠٠٢       ديسمرب   /   ألول           كانون ا    ١٠   (   ١٥٢   َّ                        وعيَّن األمر التنفيذي رقم       -   ٦١١
                                                                                                                        بوصفها اهليئة الوحيدة للقيام بأنشطة اهلدم واإلخالء اليت هلا دخل مبن هم بال مسكن واحملرومني من املواطنني، وأنشأ هلذا                   

                           من شروط اهلدم واإلخالء على      ١٩٩٢                                                  ملا يقتضيه قانون التنمية احلضرية والسكن لعام                                              الغرض آلية لكفالة االمتثال الصارم      
 .                                                        ويقلل األمر التنفيذي املذكور من أنشطة اهلدم واإلخالء التعسفيني  .                                أسس عادلة وإنسانية، وألغراض أخرى
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                                            ، الذي يضفي الطابع املؤسسي على احلملـة         )    ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠   (   ١٥٣                      واألمر التوجيهي رقم     -   ٦١٢

      ١٩٩٩       لعـام   .S 178                                ِّ                        طان وعصابات االستقطان، والذي يعدِّل األمرين التنفيذيني رقـم                                   الوطنية لقمع واستئصال امتهان االستق
                                                 يستفيد سوى من جيوز هلم ذلك ممـن هـم بـال مـسكن            ّ يكفل أالّ        أخرى،              ً ، وخيدم أغراضاً    ١٩٩٣     لعام  .S 129     ورقم

 .                               واحملرومني من الربامج احلكومية للسكن

                                                             لوطنية للشرطة املعنية مبسألة حمتـريف االسـتقطان وعـصابات                           فرقة العمل ا      ١٧٨                            وأنشأ األمر التنفيذي رقم      -   ٦١٣
 .                                                 ة حمتريف االستقطان وعصابات االستقطان على النطاق الوطين   الحق                               وستعمل الفرقة حبزم على اعتقال وم  .         االستقطان

              إعمـال حـق             تيسري           يتوخى      قانون        ، وهو    )    ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٧   (    ٨٩٧٤                     قانون اجلمهوري رقم      ال و -   ٦١٤
                                                              إقامة املشاريع الوطنية للهياكل األساسية احلكومية ولغري ذلك مـن                               أو تيسري حيازهتا من أجل                             ل املواقع أو األماكن          استغال

  .                                                                                     عمليات إعادة توطني قاطين املساكن العشوائية الذين متسهم آثار مشاريع اهلياكل األساسية احلكومية       وتعزيز         األغراض، 

                     اع األراضي واملمتلكات                                      التشريعات املتعلقة باللوائح الناظمة لقط

                                                        املرسوم الواقي ملشتري الـشقق واملبـاين ذات امللكيـة                   باسم                ً   ، املعروف أيضاً     ٩٥٧                      املرسوم الرئاسي رقم        إن    -   ٦١٥
 .                                                                                            القواعد واملعايري الشاملة اليت حتكم إعداد مشاريع الشقق واملباين ذات امللكية املشتركة وبيعها وتنظيمها    حيدد   ،        املشتركة

                                   مجيع القـوانني والقواعـد واملعـايري    ُ   ِّ  ُيدوِّن   ،             قانون البناء       باسم              ً ، املعروف أيضاً    ١٠٩٨            رئاسي رقم              واملرسوم ال  -   ٦١٦
 .                  اخلاصة بتشييد املباين

     ٩٥٧                        املرسوم الرئاسي رقـم        ِّ   يعدِّل     ،        املفتوح  َّ    احلَّيز              قانون شرط            باسم                ً   ، املعروف أيضاً      ١٢١٦                       واملرسوم الرئاسي رقم     -   ٦١٧
 . ِّ يِّز                                             ُ              َ وح اخلاصة مبشاريع الشقق واالستخدامات اليت جيوز أن ُيخصص هلا هذا احلَ    املفت  َ ِّ  احلَيِّز                     وذلك بتحديد مقتضيات 

                القانون الـذي       هو     ،                                          باسم قانون املباين ذات امللكية املشتركة                    ً   ، املعروف أيضاً      ٤٧٦٢                     قانون اجلمهوري رقم      ال و -   ٦١٨
                                مبلكية تلك املباين وتـسجيل صـكوك                           القواعد الشاملة املتعلقة    ضع                                                 يتيح إنشاء مؤسسات املباين ذات امللكية املشتركة، وي  

 .               ملكيتها وإدارهتا

       احلماية       يوفر     ،                                          قانون محاية مشتري العقارات باألقساط         باسم               ً   ، املعروف أيضاً      ٦٥٥٢                     قانون اجلمهوري رقم      ال و -   ٦١٩
   ، ط                                        ل على الفور يف حال عدم دفع األقـسا          ُ بطُ                    َ      ينص على أن العقد ال يَ         هو   و  .                                          هلؤالء املشترين من الشروط الشاقة واجملحفة     
                                                                           كل سنة من الفترة اليت جرى خالهلا دفع األقساط، وذلك دون أي فوائد                   عن      ُ                               ً       وإمنا ُيمنح املشتري فترة مساح تعادل شهراً      

     يف    ٥٠                         حيث حيق له استرداد       ،                                                                              وإذا عجز املشتري عن الدفع خالل فترة السماح وبطل العقد، ال خيسر كل شيء               .       إضافية
 .                              املائة من جمموع األقساط اليت سددها

           الـصالحيات      حيدد   ،     ١٩٩١                        قانون احلكومة احمللية لعام        باسم              ً ، املعروف أيضاً    ٧١٦٠                   قانون اجلمهوري رقم    ال و -   ٦٢٠
        أراضـي        جبعلها                                                                ن أحكام تقسيم األراضي إىل مناطق وإعادة تصنيف األراضي الزراعية                                 َ     املخولة وحدات احلكومة احمللية بسَ    

 .         غري زراعية

            ، القيـود       ٢٠٠٢                                قانون إصالح نظام اإلجيار لعام               باسم            ً  عروف أيضاً      ، امل     ٩١٦١                     قانون اجلمهوري رقم      ال      ويضع   -   ٦٢١
 .                                                               والشروط املتعلقة بكراء املمتلكات السكنية املستأجرة يف املناطق احلضرية
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           مجلة أمـور         ينص، يف   ،     ٢٠٠٤                         قانون املياه النظيفة لعام        باسم              ً  ، املعروف أيضاً     ٩٢٧٥                     قانون اجلمهوري رقم      ال و -   ٦٢٢
        طريقـة    )  ب (                                                                            ط خطوط شبكات اجملاري التابعة للمشاريع السكنية والصناعية والتجاريـة؛             رب  )  أ   : (          ما يلي            أخرى، على 
      املياه       معاجلة       مرافق                             حوافز للمؤسسات اليت تستثمر يف   )  ج (                    املؤسسات الصناعية؛ و                                 النفايات السائلة املتخلفة عن                التحكم يف   
 .        ة التلوث  فح ا ك          أو مرافق م         املستعملة 

            اري والسكين                     املتعلقة بالتمويل العق          التشريعات 

            لتجميـع                          ً        ويتيح هذا الـصندوق نظامـاً       . .Pag-Ibig     صندوق               على إنشاء        ١٥٣٠                          نص املرسوم الرئاسي رقم      -   ٦٢٣
َ                                        اشتراكات مستخَدمي احلكومة والقطاع اخلاص مع نصيب أ                         تنص أنظمتـه                   استثمار مشترك،                      اب العمل يف صندوق       صح             

                    هو أكرب مؤسسة لتمويل  Pag-Ibig       وصندوق  .      شتركني                                          يف املائة من أمواله لتقدمي قروض السكن إىل امل  ٧٠         على ختصيص 
                                              يف املائة من جمموع احلسابات اليت مولتـها              ٣٤,٩٤َ  َّ           َدرَّ الصندوق      ،      ٢٠٠٥       ديسمرب   /                 فمنذ كانون األول    .                السكن يف البلد  

 .            مليار بيسو     ٩٤,٣٢              أي ما يعادل  ،                                    املؤسسات املالية العامة واخلاصة املختلفة

        مـصادر        حيـدد    ،                                       القانون الشامل واملتكامل لتمويل الـسكن        باسم            ً  املعروف أيضاً    ،      ٧٨٣٥                     قانون اجلمهوري رقم      ال و -   ٦٢٤
  .                                                                                                           التمويل واالعتمادات اإلضافية املخصصة من امليزانية لربامج قروض السكن وبرامج تنمية قطاع السكن التابعة لوكاالت السكن

     ١٩٩٤      يناير  /           كانون الثاين   ٥  ،  (G.R. No. 100150)          قوق اإلنسان           الفلبينية حل     لجنة   ال   ضد       آخرون        ساميون و     قضية 

           ُّ                                                                                                 على أثر تظلُّم باعة ومستقطنني حمتلني مللك يقع يف مدينة كويزون، أصدرت اللجنة الفلبينية حلقوق اإلنـسان                  -   ٦٢٥
                                                                                       عن هدم األكشاك واألكواخ يف إيدسا الشمالية يف انتظار تسوية قضية شـكوى الباعـة                "                           إىل جملس املدينة بالكف          ً أمراً

                                     لذلك، اهتمتهم اللجنـة الفلبينيـة        .                                                   وواصل عمدة مدينة كويزون ونوابه عملية اهلدم        . "              على اللجنة                    واملستقطنني املعروضة 
             فلجأ العمدة    .            بيسو فلبيين    ٥        ٠٠٠,٠٠                                                                           حلقوق اإلنسان باالستخفاف وفرضت على كل واحد منهم أداء غرامة مقدارها            

 .                                          حيتها فيما يتعلق بتوجيه هتمة االستخفاف إليهم                                                           ونوابه إىل احملكمة العليا طاعنني يف اختصاص اللجنة يف القضية ويف صال

                       ً        مببادرة منها أو اسـتجابةً       ،       التحقيق "                                للجنة الفلبينية حلقوق اإلنسان      ا                                        وقضت احملكمة العليا بأن الدستور خيول        -   ٦٢٦
   ).  ١        املـادة     " (                       باحلقوق املدنية والسياسية       هلا دخل       اليت                                                         لشكوى من أي طرف، يف مجيع أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان       

                                                                        احلقوق اليت ميلكها كل مواطن يف الدولة أو البلد، أو، مبعىن أوسع، مجيع الـسكان،   "   إىل   "             احلقوق املدنية "             ويشري مصطلح   
                          احلق يف املشاركة، بشكل مباشر  "        أنه يعين  ب       ُ ِّ   ، فقد فُسِّر   "               احلقوق السياسية  "               أما مصطلح     . "                                   وال صلة هلا هبيئة احلكم أو إدارته      

                                                                             كم أو إدارته، واحلق يف االقتراع، واحلق يف تويل منصب عام، وحق التظلم، وبصفة عامـة،                           أو غري مباشر، يف مؤسسة احل  
 ".    احلكم     شؤون       إدارة   يف              حقوق املواطنني 

     تصلة                           انتهاكات حقوق اإلنسان امل    "      نطاق               ال يندرج يف                               األمر هبدم األكشاك واملباين          فإن                        وحسب احملكمة العليا،     -   ٦٢٧
 .                يقصدها الدستور   اليت   "                       باحلقوق املدنية والسياسية

 :                                          ومن اجلدير اقتباس العبارات التالية  للمحكمة -   ٦٢٨

                            ، العهـد الـدويل اخلـاص                            أو مبزيد من التحديد              ، وكذلك،                                  يوحي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    "  
                   بأن نطاق حقوق     ،                                                                                        باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         
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َ                       نسان ميكن أن ُيفَهم منه أنه يشمل          اإل                                                          بعالقات الفرد االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية          منها       تصل       ما ي             ُ  

      ، إىل                                             ً           خلاصيات الفرد ومميزاته اليت حتظى بالقبول عامليـاً               ً   تقريباً                                 ً      ويبدو بالتايل أنه جيعل املصطلح مماثالً       .        واملدنية
  ".ًً                                                القابلة للتصرف اليت تشمل كل جوانب احلياة تقريبا        ُ                              جانب ما ُيعترب بشكل عام حقوقه األصيلة وغري

                                        التدابري األخرى املتخذة إلعمال احلق يف السكن

                    إنشاء وكاالت اإلسكان

   .                                         عن التزام احلكومة القوي بتعزيز احلق يف السكن       اإلسكان       وكاالت    من     يد  عد  ال          ينم إنشاء   -   ٦٢٩

    وضع                 ، أعلى مكتب ل     ٩٠    ُ                            ، املُنشأ مبوجب األمر التنفيذي                         ن والتنمية احلضرية   ا  سك إل ُ                        وُيعد جملس تنسيق شؤون ا      -   ٦٣٠
                           ن، وهي السلطة الوطنيـة      ا  سك إ                                                 وهو هيئة جامعة تتألف من رؤساء أربع وكاالت           .       اإلسكان                          وتنسيق السياسات يف جمال     

                                    ، وجملس تنظـيم قطـاعي اإلسـكان                                                     واملؤسسة الوطنية لتمويل القروض العقارية      ، ن ا  سك إل                  ومؤسسة ضمان ا    ، ن ا  سك إل ل
                         نظام التـأمني املتعلـق                                                                                     األراضي؛ ورؤساء ثالث وكاالت للتمويل، مثل صندوق نظام الضمان االجتماعي، و                   واستخدام

                                                                                                ، والصندوق التعاضدي لتنمية قطاع اإلسكان؛ ورؤساء سبع وكاالت حكومية للدعم، وهـي هيئـة                              باخلدمة احلكومية 
                                                       واإلدارة، والسلطة الوطنية للتنمية االقتصادية، ومصرف                        ووزارة امليزانية                                                       موظفي الشؤون اإلدارية الرئاسية، ووزارة املالية،       

                                                        ِّ                                                              الفلبني للتنمية، وسلطة تنمية منطقة مانيال الكربى؛ وهيئتني ممثِّلتني للقطاع اخلاص مؤلفتني من منظمات غـري حكوميـة                  
   .             ومتعهدين خاصني

                    تنسيق شؤون اإلسكان                                                                               جملس تنظيم قطاعي اإلسكان وتنمية األراضي، الذي خيضع لإلشراف اإلداري جمللس              -   ٦٣١
       َّ                           وهو مكلَّف بتشجيع املشاركة األوسع       .                                                                                 والتنمية احلضرية، هو اهليئة التنظيمية الوحيدة لقطاعي اإلسكان وتنمية األراضي         

                                                                                                                    للقطاع اخلاص يف جمال السكن املنخفض التكلفة من خالل حترير معايري التنمية وتبسيط األنظمة وإضفاء طابع ال مركزي                  
   .                     على الرخص والتراخيص                 على عملية املوافقة

                                                                                ن، وهي مؤسسة تابعة للحكومة وخاضعة ملراقبتها تعمل حتت إشراف جملس تنـسيق              ا  سك إل                   والسلطة الوطنية ل    -   ٦٣٢
                                                                                                              ن والتنمية احلضرية، هي الوكالة العامة الوحيدة اليت أنيطت هبا مهمة العمل يف جمـال اإلعـداد املباشـر                    ا  سك إل       شؤون ا 

      صياغة   )  ب (                    ن وإعادة التوطني؛     ا  سك إل                                              وتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لتنمية قطاع ا           وضع    )  أ (                         للمساكن، وذلك من خالل     
                                          حتديد وتنمية األراضي التابعة للحكومة الصاحلة   )  ج (                  ن وإعادة التوطني؛   ا  سك إل                                            وإنفاذ سياسات عامة وحمددة لتنمية قطاع ا      

            ن وإعـادة    ا  سك إل                        ص ألغراض تنمية قطاع ا                                                                      ممارسة حق اليد العليا أو احليازة بشراء األراضي اململوكة للخوا           )  د (        للسكن؛  
                           ن ذات الطابع االجتمـاعي      ا  سك إل                                احلفاظ على استمرارية صناديق ا      )  ه (                                               التوطني وما يتصل بذلك من اخلدمات واملرافق؛        
   .                                       وذلك، ضمن أشياء أخرى، باسترداد التكاليف

                       ود احلكومـة مـن أجـل                                     برنامج للضمانات االئتمانية يدعم جه      إدارة        ن مهمة  ا  سك إل                     وتتوىل مؤسسة ضمان ا     -   ٦٣٣
       على   ً اً        مؤسسي  ً اً              ن، أضفت طابع   ا  سك إل                       بوصفها جلنة متويل ا        ١٩٥٠                               ومنذ إنشاء هذه املؤسسة عام        .                     تشجيع امتالك املساكن  

               وتنفرد مؤسـسة    .      إلسكاين ا                                                                                    نظام قادر على الصمود للضمانات االئتمانية أضحى أحد املكونات الشاملة لربنامج احلكومة      
            لعدم وجود                                        ً      فال ميكن ألي مؤسسة أو جهاز حكومي آخر، نظراً       .  ن ا  سك إل                 يف ميدان متويل ا                     ن مبكانة متميزة     ا  سك إل       ضمان ا 

            فهي تـوفر     .                 ن بسلطة تقدميها   ا  سك إل                                                                                     قانون يتيح ذلك، توفري تغطية املخاطر واحلوافز الضريبية اليت تتمتع مؤسسة ضمان ا            
                                  مؤسسات التمويل، فتحفز بذلك تـدفق               ن اليت تقدمها  ا  سك إل                                                      ضمانات ضد املخاطر وحوافز ضريبية فيما خيص ائتمانات ا     
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                               وتـوفر الـضمانات والقـروض        .                    ن والتنمية احلضرية   ا  سك إل                                                           األموال من القطاعني العام واخلاص على حد سواء لتمويل ا         
                                                    بناء السكن اجلماعي لذوي الدخل املنخفض واملتوسـط                              املتعهدين اخلاصني على                                           والتأمني وغري ذلك من احلوافز ملساعدة       

   .                                                        ؤسسات واملقرضني التجاريني على متويل تنمية هذا النوع من السكن                وتشجيع صناديق امل

           ن، مهمـة    ا    سـك  إل                                        ن، وهي مؤسسة حكومية رئيسية لقروض ا       ا  سك إل                                       وتتوىل املؤسسة الوطنية لتمويل قروض ا       -   ٦٣٤
   .          ن الثانوية ا  سك إل                تنمية سوق قروض ا

          ، مبهمـة   Pag-Ibig                ر باسم صندوق                                                                       ويتكلف صندوق االستثمار املشترك لتنمية قطاع اإلسكان، املعروف أكث          -   ٦٣٥
   .                                                                           تطوير نظام االدخارات إلتاحة إمكانية اقتناء املساكن ملستخدمي القطاعني اخلاص والعام

  ،     ٢٠٠٤               ، سلسلة عام       ٢٧٢                                                                              ومن أجل مواصلة حتسني عملية حصول الفقراء على السكن، نص األمر التنفيذي               -   ٦٣٦
  .                                         يف املائة السفلى من السكان الفقراء        ٣٠  ل                     يب احتياجات شرحية ا                                                       على إنشاء مؤسسة متويل اإلسكان االجتماعي، اليت ستل       

       مـن  Abot-Kaya Pabahay                                                       مهمة تنفيذ برنامج القروض العقارية للجماعات وبرنـامج     ٢٧٢                      كما نقل األمر التنفيذي 
   .                                                                                         املؤسسة الوطنية لتمويل القروض العقارية إىل مؤسسة متويل اإلسكان االجتماعي بوصفها هيئتها الفرعية

                 لسياسات والربامج ا

                                  توفري السكن بشكل مباشر، وتوفريه       :                                                                 تنصب جهود احلكومة يف قطاع اإلسكان على ثالث مهام رئيسية، هي            -   ٦٣٧
                                                                                 ويشمل التوفري املباشر للسكن تأمني حيازة السكن لسكان املستوطنات العـشوائية،             .                                 بشكل غري مباشر، وإنفاذ األنظمة    

            يف املائة     ٣٠                                                                    فة، والتمويل املعقول التكلفة، وال سيما لألسر املنتمية إىل أفقر                                                   وكذلك توفري وحدات سكنية منخفضة التكل     
      ً                                                                                                     وحتقيقاً هلذه الغاية، تنفذ احلكومة خمتلف الربامج املتعلقة بتوزيع األراضي وإعادة التوطني ومتويل القـروض                 .           من السكان 

   .    ٢٠٠١               أسرة منذ عام    ٦١٤     ٠٠٠      و على       َّ                          وقد أمَّنت هذه الربامج املسكن ملا يرب  .                            العقارية وتنمية قطاع اإلسكان

                                                                                                    بني الربامج اليت عملت احلكومة حبزم على تنفيذها برنامج التصرف يف ممتلكاهتا غري املستعملة ألغـراض                     ومن    -   ٦٣٨
                                                                                            وقد أفضى ذلك إىل تسريع وترية برنامج إصالح قطاع املوجودات، الذي يتوخى حتويل األراضـي غـري             .              إقامة املساكن 

                                        َّ                            وصدرت إعالنات رئاسية بنقل حيازة ممتلكات حمـدَّدة إىل املـستفيدين             .                             ة للحكومة إىل مواقع سكنية                    املستعملة اململوك 
                                         ً                                                                   ومبا أن قاطين املستوطنات العشوائية حيتلون أصالً العديد من األراضي غري املستعملة اململوكة للحكومة، فقـد                  .       املؤهلني

                                                                   لتلك األراضي ومنحهم فرصة امتالك صكوك احليازة وامـتالك قطعهـم           َ  َ َّ                                                   َتَعلَّق األمر مبجرد إضفاء الصبغة الرمسية على حيازهتم         
   .     ً َ     َ  أسرةً َمساكَن   ١٩٥     ٤٤٥      ً                  َّ          إعالناً من هذا القبيل، أمَّنت حيازة   ٩٦                                وحىت اآلن، أصدرت الرئيسة ما جمموعه   .       األرضية

               عشوائية علـى                                                                                               ومن بني املشاريع الرئيسية للحكومة اليت أفضت إىل تأمني حيازة السكن لقاطين املستوطنات ال               -   ٦٣٩
                          ففيما يتعلق خبط الـسكك       .                                                                         مشروع نقل السكان القاطنني مبحاذاة خطي السكك احلديدية الشمايل واجلنويب              كبري        نطاق  

َ  ً ُمنجَِزةً                                                أسرة من مقطعي منطقة مانيال الكربى وبولكان،            ٢١     ٠٢٣                                           احلديدية الشمايل، نقلت احلكومة ما جمموعه                  املرحلة   ُ  ِ
                                                  إىل مواقع إعادة توطينها اليت مستها احلكومـة                                  ً     وقد انتقلت هذه األسر طوعياً      .       التوطني                                 األوىل من عمليات اإلخالء وإعادة      

                                                       لسكان تنجزه احلكومة حىت اآلن، وقد درأ جملس تنـسيق           ل                        وهذا أضخم مشروع نقل        ). Northville (                جتمعات نورثفيل   
                                       وفيما خيص مشروع خط السكك احلديديـة         .                                                                       ن والتنمية احلضرية الرتاعات العنيفة اليت ترتبط بعملية نقل السكان          ا  سك إل       شؤون ا 

           أسـرة،    ٧     ٤٠٤                                                                                                          اجلنويب، الذي يشمل إصالح اخلط القائم خلدمات نقل الركاب من كالوكان إىل أالبانغ، مت نقل ما جمموعـه                   
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                                                                 وللحفاظ على زخم العملية، أصدرت الرئيسة تعليماهتا إىل جملـس            .                                                وخباصة على طول مقاطع مانيال وماكايت وكابوياو      

   .                                                                    ن والتنمية احلضرية بإخالء اجلزء الكبري يف مانيال مبحاذاة تاغويغ ومونتينلوبا ا  سك إل   ا          تنسيق شؤون

                        مبادرات التنمية احلضرية

       ُ    ً      ليـصبح ُمعـداً    ،       ً  هكتاراً   ٤١٦          ومساحته  ،                       ِ                                        تتمثل إحداها يف تنمية اِمللك اجلديد مبنطقة سجن بيليبيد يف تاغويغ       -   ٦٤٠
                                              ويو اإلعالنات ذات الصلة واألمـر التنفيـذي                     ّ   عت الرئيسة أرّ        َّ  وقد وقَّ   .                             والتجاري واملؤسسي املختلط    ين              لالستخدام السك 
                                                         والتنمية احلضرية موقع الريادة يف خطة التنمية اخلاصـة هبـذا     ن ا  سك إل                      ويشغل جملس تنسيق شؤون ا  .                  املتعلق هبذه املسألة

         الـذي   ،                                                درة الثانية هي مشروع تنمية املثلث الشمايل الشرقي       واملبا  .                                                والسلطة الوطنية للسكن هي الوكالة املنفذة       ،      املشروع
                     َّ                 بالنظر إىل الوضع املعقَّد للممتلكات، مبا  ،              وهذه مهمة عسرية  .  ُ          ِّ                                         ُيتوقع أن حيوِّل املنطقة إىل مركز للتجارة واألعمال والسكن  

                     أمر ممتلكات أخرى         ً   أيضاً                    ن والتنمية احلضرية   ا  سك إل                            ، يتوىل جملس تنسيق شؤون ا          ً ثالثاً  .                                يف ذلك وجود مستوطنات عشوائية    
                                                           هكتار، واملوقع السكين التابع حلكومة بولكان، ومنـاطق          ١     ٥٠٠                                           مثل موقع سان ميغيل البالغة مساحته         ،          ة للتنمية     جاهز

  .                                                                                                      جتارية خمتلفة، ومنطقة مستشفى فابيال والسوق املركزي، ومركز مونيمينتو التجاري، واملمتلكات التابعة مليناء سوبيك

          اجملتمعية      عقارية                برنامج القروض ال

                                                           لتمويل القروض العقارية ميكن عن طريقه أن يقتين عدة                   ً   ابتكارياً      ً نظاماً         اجملتمعية                                   يعتمد برنامج القروض العقارية      -   ٦٤١
              يتوخى يف املقام            اجملتمعية                        التمويل بالقروض العقارية و  .                                                           مستفيدين قطعة أرض غري مقسمة من خالل مفهوم امللكية اجلماعية    

 .                      أو فقراء املناطق احلضرية /                                           ن املناطق املصابة باآلفات أو الركود االقتصادي و          مساعدة سكا     األول 

      قـع،   ا                         اقتناء األراضي، وتنمية املو  :     هي ،                              برنامج قروض يشمل ثالث مراحل       تمعية جمل ا                           وبرنامج القروض العقارية     -   ٦٤٢
                                   الراهنة، أن تستفيد من القـروض                                  حسب قدراهتا واحتياجاهتا      ،                              وميكن لرابطة اجلماعات املقترضة     .   كن ا          ترميم املس  /      وتشييد

                      يت ميكن لكـل أسـرة      ـ      غ ال ـ                          ويبلغ احلد األقصى للمبال     .         ة واحدة    دفع       ل أو   ـ                ا يف ثالث مراح   ـ                         اليت يقدمها الربنامج إم   
                                                                                         بيسو فلبيين ملن يعيشون يف منطقة مانيال الكربى وغريها من املناطق اليت على قدر كبري من               ١٢٠     ٠٠٠                   مستفيدة اقتراضها   

                      سنة مبعدل فائدة سنوي   ٢٥                                                         بيسو فلبيين يف املناطق األخرى، ميكن تسديدها خالل فترة تصل إىل    ١٠٠     ٠٠٠           التحضر، أو 
 .                يبلغ ستة يف املائة

                 مجالية يف إطـار      اإل      قروض    ال                           مليار بيسو فلبيين من           ٣,٤٣٢   ُ ِ               ، ُمنِح ما جمموعه         ٢٠٠١       يناير   /                  ومنذ كانون الثاين   -   ٦٤٣
          ُ ِ           لوحدها، ُمنِح مـا         ٢٠٠٦        أكتوبر   /                      يناير إىل تشرين األول    /                    رة من كانون الثاين           ويف الفت   .        اجملتمعية                          برنامج القروض العقارية    

  يف         ً   سكنياً       ً   موقعاً   ٨٩                     أسرة مستفيدة يف       ١٠     ٩٩٢                                           بيسو فلبيين من القروض اإلمجالية لنحو           ٥٩٢     ١٢٧        ٣١٢,٤٣       جمموعه  
                للمـستوطنات         ً   قاطناً   ٧٩ ١     ٩٨٤     ل                   ُ ِ       مليار بيسو فلبيين ُمنِحت        ٦,٤١                                 وقد رفع هذا جمموع القروض إىل         .                 مجيع أحناء البلد  

  .      ً  سكنياً      ً  موقعاً ١     ٤٣١            العشوائية يف 

                             ملن هم بال مسكن من ذوي الـدخل       ً      ً ناجعاً وجمدياً          اجملتمعية                                               وما جعل األداء اإلمجايل لربنامج القروض العقارية       -   ٦٤٤
       وحـسب    .                                 عظم ذوي الـدخل غـري الرمسـي                  الشرائية مل       قدرة    ال                 ن ضمن مستويات     ا  سك إل                           املنخفض هو إبقاؤه قروض ا    

          بيـسو     ٣٣     ٣٣١         اجملتمعية                                                                                           سجالت، بلغ متوسط استفادة كل أسرة مستفيدة من القروض من برنامج القروض العقارية                ال
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                                                                   بيسو فلبيين، فإنه يالئم من حيث مستوى الدخل قدرة العمـال               ٢٣٩          ُ   َّ                         وألن القرض ُيسدَّد بقسط شهري مقداره         .      فلبيين
   . )٣٩ (                 ً  بيسو فلبيين شهرياً ٣     ١٠١             ً         يتقاضون أجوراً تتدىن إىل       الذين 

           ً                                                                                         وقد مسح أيضاً برنامج الرهن العقاري األهلي مبشاركة شىت األطراف من أصحاب املـصلحة اجملتمعـيني يف                   -   ٦٤٥
                                           وتشمل هذه األطـراف املنظمـات الـشعبية           ".          ً  األشد فقراً  "                                                         اإلسهام مبواردها وخرباهتا ملساعدة املشردين الذين يعتربون        

                                                           ووحدات احلكم احمللي، املكلفة بالقيام بدور املنفذ الرئيسي                      فقراء املدن؛                                                واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال إسكان        
                                                                                                                     لسياسات اإلسكان االجتماعي يف املناطق احمللية التابعة هلا؛ والوكاالت احلكومية واخلاصة اليت ستساعد على تنفيذ هـذه                 

   .                                      الربامج وتنظيمها واملبادرة هبا لصاحل اجملتمع

                                                                     احمللي، فقد عملت هذه الوحدات كقنوات أو مصادر لإلقـراض يف إطـار          م  حلك      ً                  وجتسيداً ملشاركة وحدات ا     -   ٦٤٦
            ومتثل هـذه     .     ٢٠٠٥                                 مليون بيزو فلبينية يف عام            ١٤١,٨                                                                برنامج الرهن العقاري األهلي، بلغ جمموع ما قدمته من قروض           

    وقد   .               مليون بيزو      ٢٢,٤ ٧             والبالغة       ٢٠٠٥                                                                  يف املائة من جمموع القروض املمنوحة يف إطار الربنامج يف عام                 ١٩,٦        القروض  
                        ُ                 يف املائة من القروض اليت أُفرج عنها          ٥٠                                                                             ساعدت املنظمات غري احلكومية، باعتبارها قنوات لإلقراض، على منح أكثر من            

   .           يف ذلك العام

        ً                               ، تكليفاً من املؤسسة الوطنية لتمويل         ٢٧٢                                                             وتلقت مؤسسة متويل اإلسكان االجتماعي، مبوجب األمر التنفيذي           -   ٦٤٧
                                   ؤسسة متويل اإلسكان االجتماعي، اليت      م         واحتفلت    .                                      رامج الرهن العقاري األهلي وتنفيذها     ب                   اري املرتيل بتطوير               الرهن العق 

      ٢٠٠٦          أكتـوبر    /                                                      ، بذكرى مرور سنتها األوىل من العمل يف تشرين األول             ٢٠٠٥        أكتوبر   /                           بدأت عملها يف تشرين األول    
                      ً       ، سجلت هذه املؤسسة رقمـاً       )    ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول      إىل     ٢٠٠٥        أكتوبر   /               من تشرين األول   (                     وأثناء عامها األول      .      املاضي

                                                                                    مليون بيزو من القروض، منحت لطاليب هذه القروض يف إطـار برنـامج الـرهن                     ٨٣٩,٤      ً                           قياسياً مل يسبق له مثيل، بلغ       
   .      ً  طالباً  ١٥     ٧٨٨                                     العقاري األهلي، حيث بلغ عددهم يف اجملموع 

  

                                                      

                   لنسبة هلذه القرية        با  ً اً       سعيد  ً اً   يوم     كان          أكتوبر   /                                                         أن يوم اجلمعة الذي يصادف الثالث عشر من تشرين األول          َ َ َّ   َتَبيَّن    )  ٣٩ (
                                                            أعضاء رابطة السيد سانتو نينيو ألصحاب البيوت من صيادي األمساك يف     فإن   .      كافيت         مبقاطعة                              اليت يقطنها صيادو األمساك يف نايك

               إيبيل، من نائب   .                                            فقد تسلمت الرابطة، بقيادة رئيستها، بريندا د  .             قطعة من األرض ُّ  لُّك            حلمهم بتم    ً أخرياً         قد حققوا                بلدة مونيت بينو 
         مليون     ٣,٣      مببلغ     ً  صكاً                    ر نائب الرئيسة      صد      كما أ   .                                                                          رئيسة اجلمهورية نويل دي كاسترو شهادات ملكية القطعة املمنوحة ألعضائها         

               واملستفيدون هم    .                                                                                          يف املائة من قرض الرابطة، لتسديد مثن قطعة األرض اليت تفاوضت الرابطة على شرائها                ٥٠                   بيسو، يشكل مقدم    
      ومـن    .                                                                   ائية من قبيل لييت وسامار وسيكيخور وبوهول ووجدت يف سواحل نايك مـالذا                                  أسر صيادي مسك وفدت من مناطق ن     

ِ                             مصب النهر واملناطق الساحلية اليت أُعِلنت مناطق خطر غري صاحلة لالستيطان، ُنِقل املستفيدون يف                         أكتـوبر   /                تـشرين األول     ١٣                                ُ  ِ                               ُ 
     ً واحداً    ً اً       كيلومتر     يبعد         هكتار    ١,٦             تناهز مساحته             واملوقع الذي    .                                                إىل مكان حددته حكومة نايك احمللية كموقع صاحل للسكن    ٢٠٠٦

                                            بنحو كيلومتر عـن املـدارس واملـصارف                   ً  ويبعد أيضاً   .                       وحتيط به مناطق سكنية     .                                               عن اجلهة الشمالية الشرقية لقصر بلدية نايك      
             حـت قيمـة           ُ ِ   ، فقد ُمنِ   "                  خارج موقع املدينة     "                             ُ           ً         ورغم أن األرض كانت يف وقت سابق ُتعترب مشروعاً          .                         واملكاتب احلكومية واخلاصة  

ـ   .          ن املقترضنيـ    ة مـ                        َّ                                           يف املائة من القيمة املقدَّرة لألرض، وذلك دون احلاجة إىل أي ضمان           ١٠٠        وهي    ،             القرض القصوى    غ ـ      وبل
   .            بيسو فلبيين   ٢٠٨       ُ   َّ                             بيسو سُتسدَّد بيسر بأقساط شهرية مقدارها   ٣٠     ١٩٤              دم لكل مستفيد ـ            ط القرض املقـ     متوس
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                                 إلعالنات الرئاسية املتعلقة باإلسكان ا

ّ           أّرويو يف    -                       سة غلوريا ماكاباغال     ي ئ          أصدرت الر   -   ٦٤٨           ، الـذي     ٢٨                            املاضي األمر التنفيـذي          ٢٠٠١      مايو   /       أيار   ٢٨  
             ً                                                          ً       ً                                            أكدت فيه جمدداً التزام احلكومة بإجناز مشاريع كبرية لإلسكان باعتبار ذلك برناجماً رئيسياً يف املساعي اليت تبذهلا احلكومة                  

   .                 لتخفيف وطأة الفقر

                             يف املائة من األسر الـيت         ٤٠          اليت متثل        َ                                دى َمن ينتمون إىل الشرحية الدنيا،                                      ملعاجلة مشكلة السكن، وال سيما ل      و  -   ٦٤٩
ّ                                       ِ                                                      تسكن املدن، واصلت إدارة أّرويو تنظيم حيازة مساكن من قبل أسر مستوِطنة بصورة غري نظامية، وذلك عـن طريـق                                             

             وباإلضافة إىل    .    هلني                               ِ  َ                                                            إصدار إعالنات رئاسية قضت بتخصيص ِقطَع أراضي عمومية للتصرف فيها ومنحها للمستفيدين املؤ            
ّ                                ذلك، سعت احلكومة إىل حتويل األراضي غري املستغلة أو اخلالية التابعة للحكومية إىل مواقع سكنية معّدة إلسكان موظفي                                                                                                         

   . )٤٠ (                                                       احلكومة من ذوي األجور املنخفضة، مبن فيهم اجلنود ورجال الشرطة

                                                      

 Sitio de 087                                              أخذ عدد أفرادها يف االزدياد، يسكن يف العنـوان                                           بدأ السيد دانتون كونتوبا، برفقة أسرته اليت  )  ٤٠ (

Asis, San Martin Porres, Paranaque, Metro Manila، الً لآلالت متوسط احلجم، وكـان،            وكان ميلك حم  .                  يف مطلع الستينات                          ً 
                  ويف مطلـع عـام       .                 وطنية الفلبينية                            ً        ً                                                         على غرار مجيع جريانه، مستقطناً عشوائياً يف مبىن تعود ملكيته إىل شركة السكك احلديدية ال              

                                                                                         ً                          ، شكل سكان املنطقة اجلمعية املتحدة لسكان مناطق السكك احلديدية املهجورة يف باالغباد، وقدموا عروضـاً لـشركة                      ١٩٧٦
     من                    ٍّ ما يبدو استعماهلا أليٍّ   لى                                                                                     السكك احلديدية كي تبيع هلم األماكن اليت يشغلوهنا، مبا أن الشركة ال تستغل هذا املبىن وال تنوي ع

ّ                            ، عندما أصدرت الرئيسة أّرويو األمر التنفيـذي             ٢٠٠١       فرباير   /       شباط   ٢٦                      ُ ُ َ         وآتى صراعهم ومعاناهتم أُكُلَه يف        .                     براجمها أو مشاريعها                          
                      ونص األمر على متليك هذه   .                                                                                 ، معلنة أن األمالك غري األساسية التابعة لشركة السكك احلديدية هي مواقع لإلسكان االجتماعي  ٤٨

                                                              اجملال لتحقيق حلم شاغلي هذه األماكن حبسن نيـة المـتالك              ٤٨                       وأتاح األمر التنفيذي      .                    ذوي النوايا احلسنة                    األماكن لشاغليها   
                     املكان الذي يـشغله     ‘                                     شراء املكان الذي يشغله على أساس        /             األحقية المتالك  /                          وأعطي لكل مستفيد الفرصة     .                     األماكن اليت يشغلوهنا  

           كـانون    ٧    ويف    .      ً      ً        متـراً مربعـاً      ٧٠ ً                                        اً بأن متوسط مساحة املكان الواحد هو                                   بيزو للمتر املربع، علم     ١        ١٠٠,٠٠         مببلغ    ‘       كما هو 
                                             مستفيدين، شكل سندات ملكية منحها هلـم           ٤١٠                                                       ، اختذت عملية متليك هؤالء املستفيدين، البالغ عددهم             ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

      كمـا   (               جمتمع أوروبـال   /   كان       وأعرب س  .                                                                      ً         نائب رئيس جملس تنسيق اإلسكان والتنمية احلضرية، السيد نويل دي كاسترو شخصياً        
                                                                                    عن امتناهنم للحكومة وتعهدوا ببذل جهود مضاعفة للوفاء مبستحقاهتم، وأكدوا أهنـم              )                                       أصبح هذا املكان يعرف أو يسمى عادة      

  .                                                                   سيسددون التزاماهتم املالية لشركة السكك احلديدية الفلبينية يف الوقت احملدد

       ً      ً  متراً مربعاً  ٣٩     ٢١٤       :           جمموع املساحة
                 بيزو فيلبينية  ٣٢     ١٤٧        ٥٠٠,٠٠     :   مجايل        املبلغ اإل  
                 بيزو فيلبينية ٦     ٥٠٠        ٠٠٠,٠٠   :                  املبلغ اإلمجايل املدفوع  

  . )                      يدفع على مدة عشر سنوات (       بيزو   ٢٥     ٦٤٧        ٠٠٠,٠٠   :                  جمموع الرصيد املتبقي
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   :                             ملخصصة لإلسكان البيانات التالية                               ، يبني التوزيع اإلقليمي للمواقع ا    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٣١    وحىت   -   ٦٥٠
  صةصملواقع املخا  ملنطقةا

    ٣٥                      نطقة العاصمة الوطنية م
   ٧                         منطقة كورديليريا اإلدارية

   ٥   ٣      ملنطقة  ا
    ١٥   ٤      ملنطقة  ا
   ٣   ٥      ملنطقة  ا
   ٧   ٦      ملنطقة  ا
   ٨   ٧      ملنطقة  ا
   ٢   ٨      ملنظقة  ا
   ٥   ٩      ملنطقة  ا
   ٣    ١١      ملنطقة  ا
   ٢    ١٢      ملنطقة  ا
   ٢       اراغا ك
                                 ملمتلكات غري األساسية التابعة لشركة  ا  -  ٤٨             ألمر التنفيذي  ا (          موم لوزون  ع

   )             السكك احلديدية
١   

   ١   )                            تلكات هيئة تنمية جنوب الفلبني مم  -  ٤٨              األمر التنفيذي    (            موم مينداناو ع
    ٩٦       جملموع  ا  

  موجز التعليمات الرئاسية، وجمموع املناطق، وجمموع عدد املستفيدين يف السنة

    يت صدرتدد التعليمات اإلدارية الع  

عالن إ  السنة
  مر إداريأ ذكرة أمرم ذييمر تنفأ رئاسي

ند نقل س
  جملموعا  ملكية

موع املساحة جم
 دد املستفيدينع  )باهلكتارات(

٣٥ ٦٦٢  ١ ٤٧٨,٧٢  ١٢      ١  ٥  ٦  ٢٠٠١  
٧٨ ١١٢  ٢٠ ٧٠١,٩٠  ٢١  ٢    ٢  ٩  ٨  ٢٠٠٢  
١٣ ٦٣٦  ٢٤٢,٥٩  ١٤      ١    ١٣  ٢٠٠٣  
٤٠ ٢٨٠  ٣ ٢٧١,٩٥  ٣٦    ١      ٣٥  ٢٠٠٤  
٧ ٨٠٧  ٢٠٩,٦١  ٥        ١  ٤  ٢٠٠٥  
١٩ ٩٤٨  ٤٣٠,٨٨  ٨        ٢  ٦  ٢٠٠٦  

  ١٩٥ ٤٤٥  ٢٦ ٣٣٦,٦٥  ٩٦  ٢  ١  ٤  ١٧  ٧٢  جملموعا   
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ُ  ِّ                            موقعاً، ُخصِّصت مساحة إمجالية تبلغ         ٩٦                                          ومن جمموع املواقع املخصصة البالغ عددها         -   ٦٥١        ً   هكتاراً    ٢٦        ٣٣٦,٦٥      ً  

   .        ِ                  ر املستوِطنة بصورة غري نظامية        من األس   ١٩٥     ٤٤٥   حو  ن                                  للمواقع السكنية، ضمنت ملكية األرض ل

   :  ٩٦  ل                                    وفيما يلي حالة التعليمات الرئاسية ا  -   ٦٥٢

      ً                                       موقعاً من وضع املسودة النهائية من هذه          ٣٤      ً                                                موقعاً على قواعد ولوائح التنفيذ، بينما انتهى           ٤٩ َّ   قَّع   َ َو   •
        قواعـد                  وتتيح هـذه ال     .                                                                            القواعد واللوائح اليت باتت جاهزة للتوقيع عليها من قبل أصحاب املصلحة          

                                    جمال تنفيذ القـوانني واألوامـر                                                                    واللوائح جمموعة من السياسات واإلجراءات املوحدة واملناسبة يف       
                                                                                            الرئاسية اليت صرحت أو أعلنت عن ختصيص بعض األراضي احلكومية للتصرف فيها يف إطـار أي                

                      برنامج حكومي لإلسكان؛
            ع العالمات؛      ً                                        موقعاً من املواقع اليت أعلن عنها أنشطة اجلرد ووض  ٢٣    جرى  أ   •
                   املساحة وتقسيماهتا؛        ً                                     موقعاً من املواقع اليت أعلن عنها مبسوحات حلدود  ٢٣     ضطلع  ا   •
        ً                         موقعاً عملية اختيار املستفيدين؛  ١٨   هنى  أ   •
   .      ً                                                                      موقعاً من املواقع اليت أعلن عنها شهادات االستحقاق يف قطعة أرض للمستفيدين املؤهلني  ١٤   نح  م   •

                                          شهادة من شهادات االستحقاق يف قطعـة          ٢٠     ٣٧٨                      اضر، منح ما جمموعه                     إىل الوقت احل       ٢٠٠١           ومنذ عام     -   ٦٥٣
                                                  شهادة ستمنح بعد انتـهاء عمليـة اختيـار             ١٩٥     ٤٤٥                                  ت املتوقع منحها والبالغ عددها       ا                          أرض من جمموع عدد الشهاد    

   .            املعلن عنها  ٩٦  ل                    املستفيدين للمواقع ا

ّ  ما تعلق بتوفري ضمان احليازة للمستفيدين املَتَوّخني                                                   فيما يلي القضايا والشواغل املطروحة اليت تؤثر يف تنفيذ  و  -   ٦٥٤  َ  َ                                       :   

ـ  (                                                                           عدم دعم امليزانية الالزم إلجراء أعمال اجلرد ووضـع العالمـات واملـسح                 •        ُ      دود والـُبىن   ـ     احل
   ؛ )                  والتقسيمات الفرعية

                                              ً      ً           ال ميلك جملس تنسيق اإلسكان والتنمية احلضرية متثيالً مادياً         -               َ ِّ                      صور العناصر املكَمِّلة للقوى العاملة       ق   •
                                                                       من هنا احلاجة إىل نقل مجيع الوظائف اليت يضطلع هبا اجمللس يف املناطق               .                  َ          يف مجيع املواقع املعلَن عنها    

                                                                                                     علن عنها إىل هيئة اإلسكان الوطنية اليت متلك قوة عاملة كافية للدعم واإلمداد للقيام باألنـشطة                  امل
                                   املطلوبة بعد اإلعالن عن ختصيص األراضي؛

                               ت األهلية يف املواقع املعلن عنها؛                  املنازعات بني املنظما   •
                  رحلة ما بعد اإلعالن  مب                                                                عوبة توظيف موارد وحدات احلكم احمللي لدعم تنفيذ شىت األنشطة اخلاصة      ص   •

                 عن ختصيص األراضي؛
  ُّ                                                                                 قُّيمت أراضي بعض املواقع املعلن عنها بتكلفة باهظة، مثل أمالك نظام خـدمات              -              قييم األراضي    ت   •

                 بيزو للمتـر      ٢٥     ٠٠٠                                       ً               تا ميزا ومانيال، حيث عرض هذا النظام سعراً قدره                                 التأمني احلكومية يف سان   
ّ   ملَتَوّخني؛ ا                                   املربع، وهو سعر يفوق قدرة املستفيدين   َ  َ   
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                                                                                           عوبة يف منع دخول مستوطنني غري نظاميني عند صدور اإلعالن، وهو ما يزيد من صعوبة سـري                  ص   •
                         عملية اختيار املستفيدين؛

                  ني تتعارض طلباهتم؛                           لتداخل يف احلدود، ووجود مطالب ا   •
   .                                                   جزاء من بعض املواقع املعلن عنها ليست صاحلة ألغراض السكن أ   •

                             ندوق التعاوين للتنمية املرتلية ص                     رامج اإلسكان يف إطار ال ب

                                                      التصرف يف العقارات وغريها من املمتلكات اململوكة واملكتسبة   ) أ (

ـ                                                                   تتاح، عن طريق هذا الربنامج، للمالك السابقني أو الورثة            -   ٦٥٥    ات ـ                                             املتأخرين يف السداد الذين يـشغلون ممتلك
َ                                                                              احُتجَِز الرهن العقاري املتعلق هبا أو ممتلكات مكتسبة تابعة للصندوق التعاوين لل                                                      نمية املرتلية، فرصة إلعادة شـراء هـذه         ت  ُ  ِ

   دة       ً         ً      ً                    مالكاً أو وريثاً سابقاً مـن اسـتعا         ١     ١٧٥        ، متكن       ٢٠٠٦       أغسطس   /         وحبلول آب   .                  ً                  املمتلكات إما نقداً أو على دفعات     
   .              ممتلكاهتم بالفعل

                                                                                                       ومن جهة أخرى، وضعت املمتلكات الشاغرة يف متناول األطراف املهتمة عن طريق عطاءات عامة خمتومة أو                  -   ٦٥٦
     يف    ١٠                                                                                ومنحت ختفيضات للفائزين بالعطاءات أو للمشترين بالتفاوض، أو ختفيضات بنسبة             .  ض و                        عن طريق الشراء بالتفا   

   .                                                ائة لتسديد مبلغ الشراء على دفعات أو بقروض اإلسكان      يف امل ٥                 ً        املائة للشراء نقداً وبنسبة 

                             برنامج االستئجار بقصد التملك   ) ب (

                           ين للتنمية املرتلية، الذين     و                                                                ج االستئجار بقصد التملك إىل توفري صيغة ألعضاء الصندوق التعا         ـ          دف برنام ـ   يه  -   ٦٥٧
                                              الصندوق، تتيح هلم مساكن برسـوم إجيـار                                                                                ال تتحمل مداخيلهم احلالية األقساط الشهرية لقروض اإلسكان اليت يقدمها         

   .                                                                             معقولة، وتكفل هلم ملكية هذه املساكن عندما يصبحون حمقني يف احلصول على مثل هذه القروض

                                    اكتسبها الصندوق عن طريق حجز الرهن  ة                                                         وتعرض على أعضاء الصندوق مبوجب هذا الربنامج وحدات شاغر        -   ٦٥٨
                             بيزو، وملدة أقصاها مخـس       ١     ٠٠٠                                           لبيع، الستئجارها بإجيار شهري ال يقل عن                                                      أو نقل امللكية إىل الدائن أو إلغاء عقد ا        

                    ً       ومينح للمـستأجرين أيـضاً       .                                                                               ويكون املطلوب من املستفيد ممارسة حقه يف الشراء قبل حلول هناية مدة اإلجيار              .      سنوات
                         وقد استفاد بالفعل من هذا   .     شراء                            ً                                 يف املائة من سعر الشراء، وفقاً للسنة اليت سنحت فيها اإلمكانية لل ٥     إىل  ٣          ختفيض بنحو 

   .                                      عضو يف غضون ست سنوات من تنفيذ الربنامج ٧     ٠٠٠                الربنامج أكثر من 

   "                                 متلك املساكن بأسعار معقولة أو ميسرة "       برنامج    ) ج (

                                                              غريها من املمتلكات اململوكة أو املكتسبة من قبل الـصندوق،           و                                              عرض للبيع، يف إطار هذا الربنامج العقارات         ت  -   ٦٥٩
                                           ً    يف املائة للمشترين املهتمني الذين يشترون أمالكـاً    ١٥                    ومتنح ختفيضات بنسبة     .            ً                 احلكومة أوالً بأسعار خمفضة              على موظفي 

                                 يف املائة للمشترين إذا كانت       ٥                         ومينع ختفيض إضايف بنسبة       .                      ً       يف املائة ملن يدفع نقداً       ٢٠                                عن طريق قروض اإلسكان وبنسبة      
                                                             ويستفيد املشترون الذي يفضلون الدفع عن طريق قرض اإلسكان           .  ة                                               املمتلكات اليت يشترون مشغولة بصورة غري مشروع      

   .                        يف املائة طيلة مدة القرض ٦                 بسعر فائدة بنسبة 
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   "               رة لقروض اإلسكان م                 إعادة اهليكلة املست "       برنامج    ) د (

      لوقوع                                                                                                        سعى هذا الربنامج إىل مساعدة املقترضني من الصندوق التعاوين للتنمية املرتلية على محاية منازهلم من ا                ي  -   ٦٦٠
                                                                                                                              حتت طائلة احتجاز الرهون املتعلقة هبا أو إلغاء عقود البيع اليت ختصها، وذلك بإتاحة الفرصة هلم بإعادة هيكلة القـروض                    

                                                                                              وقد صمم هلذا الغرض نظام بدون فوائد للتعامل مع الفوائد واملخالفات غري املـسددة الـيت                   .                          املقدمة إليهم من الصندوق   
     ً             ً                        عاماً للتسديد جمدداً، شرط أال تتجاوز هذه      ٣٠                 ً                     ويتاح للمقرض أيضاً أجل أطول مدته         .   اد                               تالحق املقرضني أثناء فترة السد    

   .     ً  عاماً  ٦٥  ل                                                          الفترة الفرق بني عمر املقرض عند تاريخ منح القرض وبلوغه سن ا

                                                 اإلجنازات الربناجمية للصندوق التعاوين للتنمية املرتلية /    ألداء ا

               ففـي كـانون      .                                                         املؤسسة الفريدة األكرب يف جمال متويل اإلسكان يف البلد                                               يعد الصندوق التعاوين للتنمية املرتلية      -   ٦٦١
                                                    يف املائة من جمموع احلسابات اليت متوهلا خمتلف املؤسسات          ٤٣,٩٤                                ، استأثر الصندوق حبصة قدرها          ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

   .            مليار بيزو     ٩٤,٣٢                                          لية احلكومية واخلاصة واليت تعادل قيمتها مبلغ  ا  امل

           ً                         فقد جرى أوالً ختفيض أسعار الفائدة        .                                                    دوق لتمكني أعضائه من متلك املساكن بأسعار معقولة                     لقد صمم الصن    -   ٦٦٢
  .               أطول للـسداد                       ومنح للمقرضني آجال    .                                            ورفع سقف القروض اخلاصة باإلسكان االجتماعي       .                      على بعض صيغ القروض   

   ،    ٢٠٠٥       إىل       ٢٠٠١                      يف الفتـرة مـن                     وقام الصندوق،   .      ً                                                                وأخرياً جرى رفع نسبة القرض إىل االحتياطي فيما يتعلق بقروض معينة          
ـ       ٤٨,٦٢٥                                         بتوسيع قروض اإلسكان، إذ بلغت قيمتها        ـ    ١٤٢     ٢٢٩     ددهم ـ                                    مليار بيزو منحت لألعضاء البالغ ع    ً رداً ـ      ف

   .            وحدة سكنية   ١٤١     ٠٩١       لتمويل 

                                                                                                         وملا كان الصندوق يشجع على إتاحة مصدر مستدام لتمويل اإلسكان بصفته مؤسسة ماليـة، فهـو يعـزز                    -   ٦٦٣
  -                 وارد الـصندوق   م  )  ١ (              ً       ويتجلى ذلك مثالً يف       .                                                         ده من السيولة ومن تدفق األموال لتمويل قروض أعضائه                     باستمرار رصي 

ّ        َ                                                     فالصندوق ُيَنّمي أموالَه بصفة رئيسية من مسامهات األعضاء، وكذلك من قر                                               ض اإلسكان والقروض املؤسساتية قصرية      و          َُ 
                   مليار بيـزو يف          ١٨٤,٥١           وقد بلغت     .                  ة على مر السنني                                                  َّ         وقد زادت املبالغ احملصلة من هذين املصدرين زيادة مطرَّد          .     األجل
        ِّ     فلكي تكمِّـل     .                   القروض قصرية األجل   /          االستثمارات  )  ٢ (                 ً       ً         مليار بيزو سنوياً تقريباً؛ و       ٣٧          مبتوسط       ٢٠٠٥-    ٢٠٠١        الفترة  

       قـصرية                                                                                                                املؤسسة احتياجاهتا إىل التمويل، يقوم الصندوق باالستثمار يف األوراق املالية احلكومية وغريها من االستثمارات               
   .                                األجل، وكذلك يف تعومي سندات الصندوق

                ويواصل الصندوق    .                                   ً                                                 وتوسيع مشاركة القطاع اخلاص ميثل جهداً يرمي إىل تلبية االحتياجات يف جمال اإلسكان              -   ٦٦٤
                                                                                        ارات مع زبائنه من أجل معاجلة القضايا والشواغل اليت تواجههم خبـصوص بـرامج الـصندوق           و                     إجراء مشاورات أو ح   

   .                                              يطبقها والسياسات واملبادئ التوجيهية اليت ينتهجها            واألقساط اليت 

            بـل حتـسني                                                                                              وعقد الصندوق، يف وقت سابق من هذا العام، حمادثات مع مؤسسات متعهدي البناء بشأن س                -   ٦٦٥
                                                                                     والنتيجة األبرز اليت توصلت إليها هذه املشاورات هي حتسني املبادئ التوجيهية الـيت                .                              برامج الصندوق يف جمال اإلسكان    

                                     ، أو املبادئ التوجيهيـة املنقحـة          ٢١٣                                           ً                              جها الصندوق يف جمال اإلسكان وحتريرها، ومنها مثالً منشور الصندوق رقم                ينته
                                             ، أو املبادئ التوجيهية الشاملة املتعلقـة          ٢١٢                                                                       املتعلقة بربنامج الصندوق يف جمال قروض اإلسكان، ومنشور الصندوق رقم           

    .                    هن العقاري للمطورين   الر /                                       بتنفيذ آلية االقتطاع مبوجب نظام عقد البيع
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                          رامج هيئة اإلسكان الوطنية ب

                                                                                       الذي تديره هيئة اإلسكان الوطنية على حيازة مساحات شاسعة من األراضي لتوزيعها                          إعادة التوطني                ينطوي برنامج     -   ٦٦٦
َ                                        ة غري مكتملة البناء ألسر ُهجَِّرت من مـواقع خمصصـة إلقامـة مشاريـع للـبىن  ي                            إىل قطع أو إلقامة وحدات سكن    ِّ  ُ             األساسـية                         

   .                                                                                             احلكومية ولألسر اليت تقيم يف أماكن حمفوفة باملخاطر، كاملمرات املائية وجماري الصـرف وخطوط السكك احلديدية

                                                خطوط السكك احلديدية إىل مناطق إعادة توطني         ل                                                         إن عملية نقل األسر املستوطنة بصفة غري نظامية على طو           -   ٦٦٧
                                                                         أنفسهم، مثل إعادة اإلسكان يف املدينة، وقيام جلان مشتركة بني الوكاالت                                                         معينة قد جرت باتباع هنج يقوده املستفيدون        

                                                                                                                    بوضع لوائح لتنظيم أنشطة الترحيل إىل أماكن جديدة، وتوفري وحدات سكنية بشكل مباشر عن طريق إتاحة قطع أرض                  
                            اد البناء، وتوفري مرافـق                                                                                                   مزودة باخلدمات، وفسح اجملال للبناء الذايت للمساكن عن طريق برنامج تقدمي القروض لشراء مو             

     )٤١ (                                وسبل العيش لألسر اليت أعيد توطينها

    ُ                                        ً                          قد أُدمج يف برنامج إعادة اإلسكان باعتباره عنصراً من عناصر تنمية                                           املساعدة يف شراء مواد البناء                 وإن برنامج     -   ٦٦٨
                 ً          املؤهالت املتاحة بدالً من استالم                                                بناء لبناء مساكن إلعادة إيواء األسر باالستفادة من  ل                                   اإلسكان وهو ما يتطلب توفري مواد ا    

   .                                                          وحدات اإلسكان املكتملة البناء اليت تنجزها هيئة اإلسكان الوطنية

                                                      مصمم ملساعدة هذه الوحدات خارج منطقة العاصـمة                                                       املساعدة على االنتقال لصاحل وحدات احلكم احمللي               وبرنامج    -   ٦٦٩
                                                                   الذين يعيشون يف مناطق خطرة، أو املناطق املعنيـة مبـشاريع الـبىن                                                                    مانيال على تلبية احتياجات املستوطنني بصورة غري نظامية و        

   .                                                                                           األساسية، لترحيلهم إىل مواقع أجنزت يف إطار املسعى املشترك بني وحدات احلكم احمللي وهيئة اإلسكان الوطنية

               ني مواقعها عن                                    وضع شاغلوها اليد عليها وحتس      يت     ال                   على حيازة األراضي                                رنامج ترقية األحياء الفقرية    ب        وينطوي    -   ٦٧٠
                          وقد سويت مسألة حيـازة       .                                                                                             طريق تعبيد الطرق واملمرات املؤدية هلا وإدخال اخلدمات األساسية هلا، مثل املياه والكهرباء            

   .                                                       األرض عن طريق بيع القطع السكنية لشاغليها ذوي النية احلسنة

                              ت وتطويرها إىل قطع سـكنية                      خالية من اخلدما                     على حيازة أراضي                                 رنامج تطوير املواقع واخلدمات    ب        وينطوي    -   ٦٧١
  .                         ً                                                                                           مزودة باخلدمات لتكون بديالً عن املستوطنات غري النظامية ولتكون مناطق الستيعاب اهلجرة الداخلية والنمو الـسكاين               

                                                      

ُ  ِّ                                             عاماً، وأوالده العشرة الذين ُرحِّلوا من منطقة قريبة من خطوط السكك              ٤٠              من العمر     غ         ِ           توماس تشاِفس، البال    )  ٤١ (                       ً     
        ِ                       وخطط تشاِفس لتجميل البيت غري       .                                                                                         احلديدية يف العاصمة مانيال، أعيد إسكاهنم يف مشروع إسكان ساوثفيل يف كابوياو، بالغونا            

                                                  واعتربت ماريا كريستينا باريس، البالغة من العمر ستة   .                                                                         املكتمل البناء الذي منحته إياه احلكومة، ويتطلع إىل مستقبل زاهر ألوالده       
                                                                                                         ، أهنم حمظوظون بترحيلهم إىل ساوثفيل األوىل يف كاالمبا، بالغونا، وأكدت أهنم، وإن كانوا يعانون عـدم                          ً           عشرة عاماً، وأبواها  

  "         الـشواي  "                     وكان روين كونيكونـدي    .                                                                                         االستقرار من الناحية املالية، فهم ممتنون، إذ يشعرون باهلناء والقناعة يف مسكنهم اجلديد         
                          وملا كان روين، الذي ال يكترث   .                                         سكاهنا يف مشروع إعادة اإلسكان بساوثفيل األوىل                                      وزوجته دميا من بني األسر الستني اليت إعيد إ

    ً      ً                                                                                               كثرياً، خبرياً يف مهنته، فقد متكن بعد وقت طويل من تسديد قرضه املعيشي، وهو يف أسعد حال، إذ خرج من أماكن اخلطر جبوار 
                يسكن يف سان                                    ً      د هانري تريبولكا، الذي كان سابقاً          والسي  .                                                               خطوط السكك احلديدية اليت كانت حتاذي مسكنه السابق يف ماكايت         

  .       اجلديد ه                                اوثفيل األوىل، وهو اآلن يستمتع ببيت س   إىل        وأسرته ُ    ُنقل    قد                أنتونيو مباكايت، 
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                                                                                                                     وقد جرى العمل هبذا النهج يف املراكز احلضرية، حيث يتوقع حدوث منو أو تدفق سكاين وحيث ينوي املستفيدون اقتناء                   

   .   ايد               املساكن بشكل متز

                      ً                                             على حيازة األراضي خاليةً من اخلدمات وتنميتها لتـشييد وحـدات                                        رنامج املساكن شبه املكتملة    ب        وينطوي    -   ٦٧٢
َ                                                                                              ويتيح ذلك قطَع أرض مزودة باخلدمات لتقام عليها مساكن شبه مكتملة مصممة لتكون معقولة الكلفة بالنـسبة             .      سكنية             

   .                 ذوي األجور املنخفضة          طاع اخلاص                                               ملن يستهدفهم السوق، ومعظمهم من موظفي احلكومة والق

                                                                  فيوفر صيغة بديلة لإلسكان داخل املدينة، وهو ينطوي على تشييد                                               رنامج املساكن ذات االرتفاع املتوسط     ب     أما    -   ٦٧٣
        قـانون    ال                                                                           وتتوىل هيئة اإلسكان الوطنية إجنازه مستخدمة خمصصات الربنـامج يف إطـار               .                                  أبنية من ثالثة إىل أربعة طوابق     

   .                 مبقتضى ترتيب لإلجيار                 وتتاح الوحدات .    ٧٨٣٥        اجلمهوري 

                                               التعاونيات األهلية واملؤسسات املاليـة، مثـل        /                                                           وتقوم هيئة اإلسكان الوطنية مقام صلة الوصل بني اجلمعيات          -   ٦٧٤
                                                                                                                      املؤسسة الوطنية لتمويل الرهن العقاري املرتيل والصندوق التعاوين للتنمية املرتلية وغريمها من املؤسسات احلكومية وغـري                

   .                                                       احلر القتناء األراضي وأشكال أخرى من املنح للمنظمات األهلية ل                     كومية اليت تقدم التموي  احل

                             التعاونيات األهلية أو وحـدات   /                                                                   وتقوم كذلك اهليئة املذكورة بتوسيع نطاق مساعدهتا التقنية لتشمل اجلمعيات   -   ٦٧٥
ـ                                                                             احلكم احمللي باعتبارها منظمات جمتمعية، والتفاوض مع مالك األراضي، وإع             م                                          داد اخلطط اإلمنائية املطلوبة، وصياغة نظ

   .                                                                                 التصرف والتحصيل، والتنسيق مع الوكاالت احلكومية الوطنية األخرى لتجهيز الوثائق املطلوبة

              إلجنازات واخلطط ا

   ،    ٢٠٠٤         نـوفمرب    /               تشرين الثاين   ٤              الصادر يف       ١١١                              ُ                               انت هيئة اإلسكان الوطنية، اليت أُنشئت مبوجب األمر اإلداري           ك  -   ٦٧٦
   .                                                                 مج شركة السكك احلديدة الوطنية الفلبينية إلعادة اإلسكان وإعادة التوطني ا                                        لتكون مبثابة الوكالة الرائدة لتنفيذ برن     ً مصممةً

                        وهو يشمل إعادة إسكان      .                                                                                 ويندرج مشروع السكك احلديدية للمنطقة الشمالية يف إطار برنامج إعادة التوطني            -   ٦٧٧
                  نظام نقل يصل     ر                                                   يف العاصمة مانيال وبولكان إلفساح اجملال أمام تطوي                                                      األسر القاطنة على طول خطوط السكك احلديدية        

ُ  ِّ               وقد ُرحِّل ما جمموعه       .                      بني كالوكان ومالولوس                                                                 من األسر املستوطنة بصورة غري نظامية من خطوط العاصـمة             ٢١     ٠٢٣    
                     ياكل األساسية لنظـام                                                                                             مانيال وبولكان وأعيد إسكاهنم يف مناطق إعادة التوطني، وهو ما أتاح الشروع يف أشغال تطوير اهل       

   .             السكك احلديدية

                     ً                                                                           امج إعادة التوطني أيضاً مشروع السكك احلديدية املتعلق بإعادة تأهيل خط النقل لشركة السكك               ن         ويشمل بر   -   ٦٧٨
                 أسـرة كانـت     ٧     ٤٠٤                                   وقد جرى إعادة إسكان ما جمموعه         .                                                   ً        احلديدية الرابط بني كالوكان وأالبانغ الذي سيمتد جنوباً       

   .                             مانيال ومكايت وكابوياو والغونا                 تسكن على طول خطوط

                                                                                   يق اإلسكان والتنمية احلضرية وهيئة اإلسكان الوطنية يف جمال إعادة إسكان األسـر              س   َّ                   واتَّبع كل من جملس تن      -   ٦٧٩
                                         ويرمي هذا النهج إىل ضمان منح األسـر          .                                     ً                                      املتضررة من مشاريع السكك احلديدية، هنجاً يتوىل املستفيدون أنفسهم تنفيذه         

             وميكن أن يكون   .                                                                                            دة اليت حيتاجون إليها أثناء عملية إعادة اإلسكان بغية حتقيق توزيع مالئم خلدمات اإلسكان                         نوعية املساع 
                                                              البلدة للحد إىل أقصى قدر ممكن من التشريد، وإلعداد خطـط            /             ً                  ً                         هذا النهج هنجاً إلعادة اإلسكان حملياً يقتصر على املدينة        
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                                                           اق القروض لشراء قطع أرض مزودة باخلدمات من اجلهات القائمة على                                                 تطويرية إلدارة عملية إعادة اإلسكان، وتوسيع نط     
                                                                                                                           تطوير املشاريع مباشرة، وبناء املستفيدين مساكنهم بأنفسهم عن طريق برنامج اإلقراض من أجل شراء مواد البناء، وتوفري                 

   .                                                                         املرافق األساسية وفرص كسب العيش لرفع املستويات املعيشية لألسر اليت أعيد توطينها

                                     التعاون الدويل يف إعمال احلق يف السكن  ور د

                                                           وحدات احلكم احمللي على حتسني قدراهتا على تـوفري اهلياكـل            /            ملساعدة املدن                                 تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية     -   ٦٨٠
                                                                       وتشكل هذه املشاريع السبل الكفيلة ببناء قدرات القائمني على إدارة            .                                             األساسية الضرورية واخلدمات األساسية جلمهورها    

   :                                                                وفيما يلي بعض من املشاريع اليت تندرج يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية  .                          املدن ووضع اخلطط املتعلقة هبا

  .                                                                                                شروع تنمية قطاع اجملتمعات احمللية احلضرية الفقرية الذي ينفذ يف إطار مصرف التنمية اآلسـيوي               م   ) أ (  
                                                     حلضرية الفقرية على ملكية مأمونة لألراضـي، وعلـى                                                                  ويهدف هذا املشروع إىل حتسني فرص حصول اجملتمعات احمللية ا         

  .                                                      لبلدية، وعلى التمويل الحتياجاهتم مـن املـأوى واملعيـشة    ا                                                 مأوى ميسور التكلفة، وعلى هياكل وخدمات أساسية من  
                                              ً                  ً                        ويتلقى جملس تنسيق اإلسكان والتنمية احلضرية دعماً يف هذا املشروع أيضاً من بنك التنمية الفلبيين؛

                             ويهدف املـشروع إىل تعزيـز        .                                                             ملدن اخلالية من األحياء الفقرية يف إطار مبادرة حتالف املدن                 بادرة ا  م   ) ب (  
                        ً            ويستهدف هذا املشروع حتديداً حتقيـق        .                                                          لية على املشاركة يف إعداد استراتيجية املأوى اليت ختصهم                          قدرات اجملتمعات احمل  

                                                              ياء الفقرية، والتزويد باملياه والرعاية الصحية والتعلـيم؛                                                                         األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما ما تعلق منها بالنهوص باألح         
                                                                    ويشمل آلية لضمان مراعاة القضايا اجلنسانية ومعاجلتها على النحو املالئم؛

                                                                                                شروع اخلدمات احلضرية للفقراء يف منطقة العاصمة مانيال الذي ينفذ يف إطار مـصرف التنميـة                 م   ) ج (  
                                                                        احلكومة احمللية يف منطقة العاصمة مانيال على التخطيط ووضع مـشاريعها                                            ويهدف املشروع إىل تعزيز قدرات        .       اآلسيوي

   .                                       اخلاصة هبا لصاحل فقراء املدينة واإلسكان فيها

                   احلق يف امللبس الوايف    - ) ه ( ٣

        ويكمـن    .                                                           ولذلك، ال يواجه الناس فيه مشاكل جسيمة تتصل بـاملالبس           .                                   الفلبني بلد مداري ذو مناخ دافئ       -   ٦٨١
        وينظـر    .                                                               ِّ                   لغالب يف جمال تنظيم دخول املنسوجات واملالبس املستوردة لكي تساعد املصنِّعني احملليني                               التدخل احلكومي يف ا   

                                                  وتدرج وزارة الرعاية االجتماعيـة والتنميـة يف          .                                                                        معهد أحباث النسيج يف إمكانية استخدام املواد احمللية يف صناعة النسيج          
   .        ً             ية بنوداً تتعلق باملالبس                                                 براجمها ملساعدة السكان األصليني وضحايا الكوارث الطبيع

                   لصعوبات اليت ووجهت ا

             حلق يف الغذاء ا

                      رنة املتعلقـة بـشىت      ا   ّ                 وتبّين البيانات املق    .           ُ   َ                                                       مل حيدث حتسن ُيذكَر يف إمجايل إنتاجية اليد العاملة يف قطاع الزراعة             -   ٦٨٢
                                 عنها البلد ال تكاد تواكـب                                                                                               السلع األساسية الزراعية من حيث احملصول وتكلفة اإلنتاج واألسعار أن املكاسب اليت أعلن            
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                                                                                                 وبالتايل فإن امليزة النسبية للزراعة الفلبينية مستمرة يف التقلص، مما حـدا بالبلـد ألن يـصبح              .                           مثيالهتا يف البلدان اجملاورة   

   .    ١٩٩٤       ً      ً                           مستورداً صافياً للمنتجات الزراعية منذ عام         ً     ً تدرجيياً بلداً

                                                           زمات الزراعية وقلة فرص احلصول على األسباب التكنولوجية                                                        ومن األسباب الرئيسية لذلك زيادة تكلفة املستل        -   ٦٨٣
ـ     .        املرغوبة   ف  ع                                                                                                 فعلى سبيل املثال، بلغت األسعار املدفوعة لشراء شىت أنواع السماد اليت يستخدمها املزارعون الفلبينيون ض

                      ً احتكاري على األرجح نظراً                                                  ولعل ذلك راجع إىل أن السعر املعمول به يف الفلبني سعر   .                                ً    أسعارها يف األسواق العاملية تقريباً   
                  ً     ً         وقد يكون ذلك راجعـاً أيـضاً         .                                                                                 ألن أكثر من نصف اإلمدادات من السماد املوجود يف السوق قادم من شركة واحدة             

                                                                                                                         للتطبيق الثقيل وكذلك غري الفعال لإلجراءات والشروط التنظيمية، وهو ما يزيد بالتايل بشكل مفرط من ارتفاع تكاليف                 
   ً                                                                                 بعاً لذلك، قد تكون هناك حاجة لتقييم مدى فاعلية الطريقة اليت ترصد هبا الوكاالت املـسؤولة    وت  .                       إنتاج السماد وتوزيعه  

                                                                                وقد تشمل املعايري األخرى انعدام فاعلية النظم اللوجستية فيما خيص املستلزمات             .                                        عن التنظيم أسواق املستلزمات الزراعية    
                                                       لى األرجح بالنسبة ملبيدات احلشرات وغريها من املـواد                                         وهذا الوضع ذاته قائم كذلك ع       .                              الزراعية واخنفاض سعر البيزو   

   .                         ً                                         الكيميائية الزراعية، نظراً ألهنا ختضع للبيئة التنظيمية واللوجستية ذاهتا

                                                     ع عالية اإلنتاجية ومضمونة اجلودة بـسبب القيـود          ا                                                  وعالوة على ذلك، مثة فرص حمدودة للحصول على أنو          -   ٦٨٤
                     ً                                                                 فهناك عدد قليل نسبياً من املزارعني املستعدين لزراعة بذور األرز عالية اجلـودة               .                                     املفروضة على مستوى اإلمداد والتوزيع    

  .                ً    ً                                                                 ويعزى ذلك جزئياً مثالً إىل القصور يف املعارف واملهارات، وكذلك إىل القصور يف الدعم الـتقين       .                    والقادرين على ذلك  
   .                   ييت نام واهلند والصني                                                                  ونتيجة لذلك، فإن تكلفة البذور يف الفلبني أعلى مما هي عليه يف تايلند وف

                                                                                                هناك عامل آخر يتمثل يف اخلسائر الكبرية اليت يتكبدها البلد يف فترة ما بعد احلصاد نتيجة للقصور يف املعدات  و  -   ٦٨٥
    ً                                 مثالً أن األرز الذي تنتجـه الفلـبني،    ك      ومن ذل  .                                                            واهلياكل األساسية ولضعف ممارسات املعاجلة يف مرحلة ما بعد احلصاد   

           ، يفقد بعد  )                 طن متري للهكتار   ٢,٤                        طن متري للكهتار مقابل    ٣,٢ (                                أعلى يف املتوسط من منتوج تايلند                ورغم أن منتوجها
   .         يف املائة  ١٥                                          يف املائة، بينما ال يفقد أرز تايلند سوى حنو   ٣٤                      احلصاد ما تصل نسبته إىل 

               فبيئة البلـد     .             ة هي األخرى                                                              دامة هذه النسب املتواضعة من منو اإلنتاج والدخل غري مؤكد          ت            ً          وقد بدا أيضاً أن اس      -   ٦٨٦
                                                                                                                  وقاعدة موارده الطبيعية، اللتان حتددان إىل حد كبري املعدل املستدام الذي ميكن أن تنمو به الزراعة، تواصـالن التـدهور        

   .                                                                               وتبني خمتلف املؤشرات أن استدامة البيئة واملوارد الطبيعية ال تزال إما هزيلة أو متدنية  .      ً عموماً

                                                                                    يزال يتعني حتويل املكاسب اليت حتققت خالل هذه الفترة يف اإلنتـاج والـدخل إىل                                     وباإلضافة إىل ذلك، ال     -   ٦٨٧
                                                     فبالرغم من استحداث قطاع الزراعة أكثر من مليون          .                                                                   مكاسب كبرية ومتناسبة يف الرفاه تعود على القطاع الريفي بأسره         

                                        على أشدمها، إذ ال يزال أكثر مـن                                                          ، ال تزال البطالة والعمالة الناقصة يف األرياف           ٢٠٠٢-    ١٩٩٩                      فرصة عمل يف الفترة     
   .                                                                                        مليون عامل ريفي عاطل عن العمل وأكثر من ثالثة ماليني منهم يعانون من العمالة الناقصة يف كل عام

ـ                   -   ٦٨٨   ر ـ                                                                                                   ويف غضون ذلك، كان هناك تعطيل عام يف جمال تقدمي خدمات اإلرشاد الزراعي وكذلك يف جمال تطوي
                                                                                  نقلت هذه املهام من احلكومة الوطنية إىل وحدات احلكم احمللي مع سن قانون احلكم                                         ي اجملتمعي وإدارته عندما      ر          وإدارة ال 

   .                                                                                           فقد كان العديد من وحدات احلكم احمللي يفتقر إىل االستعداد والقدرة والتمويل لتويل هذه املهام بفاعلية  .     ١٩٩١          احمللي لعام 
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            حلق يف السكن ا

                                                     فبات أكثر من نصف الـسكان يقيمـون يف املنـاطق             .         سريعة   رية ت                                         تواصل الفلبني تنمية مناطقها احلضرية بو       -   ٦٨٩
                                                إذا ما استمر التوجه احلايل وأسواق املأوى واألراضي     ٢٠١٠                   يف املائة حبلول عام   ٦٠                                  احلضرية، ويتوقع أن تبلغ هذه النسبة 

                       ها أن تعيش يف منازل                                          يف املائة من أسر املدن حمكوم علي         ٤٠           فأكثر من     :                                                  املعقولة األسعار مل تواكب النمو العمراين السريع      
                                                                                        ويعاين العديد من فقراء املدن الذين يعيشون يف مستوطنات غري نظامية من انعدام فرص                .                                بدائية يف مستوطنات غري نظامية    

                                                                                                                احلصول على اخلدمات األساسية والبىن التحتية األساسية، ومن سوء حالة مساكنهم، ومن عدم ضمان حيازهتم وشـدة                 
                                                                                         ا يزيد من صد سكان املدن الفقراء عن استخدام رأس املال الضروري للخروج من الفقر                 ومم  .                        تعرضهم للمخاطر الصحية  

                                                                                                                وجود إجراءات قانونية معقدة للحصول على عقود قانونية للحيازة وندرة األراضي احلضرية، كما أن اخلـدمات املاليـة          
           ً                               د منه عموماً موظفو القطاع الرمسي فقط،                                 فنظام متويل اإلسكان يستفي     .                                                   لفقراء املدن تكاد تكون منعدمة يف القطاع الرمسي       

   .                                                                               ومثة القليل من برامج اإلسكان احلكومي اليت تستهدف بالفعل اجملتمعات احمللية الفقرية يف املدن

                ً االجتاهات مستقبالً

   :                                                                        فيما يلي التوجهات السياسة العامة اليت اعتمدهتا احلكومة بالنسبة لقطاع اإلسكان  -   ٦٩٠

            اع اإلسكان؛ ط                        سية واهليكلية اليت تعتري ق                   زالة أوجه اخللل املؤس إ   •

                                                                                                  ديد برامج كفيلة باملساعدة على زيادة األموال الضئيلة املخصصة لإلسكان، وال سيما للشرحية األدىن               حت   •
                                                            وإدراج فكرة ترقية مواقع إعادة اإلسكان باعتبـار ذلـك            .                              يف املائة من جمموع السكان       ٣٠          اليت متثل   

                         ل ملعيار اإلسكان املتوازن؛      ً     ً              أسلوباً بديالً يف سبيل االمتثا

                                                                                    لتمويل اإلسكان يف غضون السنوات الثالث القادمة يكون مبثابة الدعامة لإلسـكان              م             ضع نظام سلي   و   •
                                                                                        وتوجيه املؤسسة الوطنية لتمويل الرهن العقاري املرتيل صوب ضمان تشغيل سـوق الـرهن                .        املستدام

                  العقاري الثانوي؛

          ً                عي نظاماً للتقييم الرشيد؛                              إقامة مؤسسة متويل اإلسكان االجتما   •

                                                                                 ان الوطنية تنفيذ خطط مدروسة بشأن مجيع أرصدهتا الرئيسية وحتسني فعالية نظام             ك                 مواصلة هيئة اإلس     •
                التحصيل لديها؛

َ                                      مواكبة جملس تنظيم اإلسكان واستخدام األراضي آخَر املستجدات فيما يتعلق باملعايري واألنظمة؛   •                                             

َ                         ة املرتلية القدَر املطلوَب من السيولة يف الس                                      إتاحة الصندوق التعاوين للتنمي      •        َ                           ق لكي يتمكن حمرك متويـل      و             
   .                من العمل بفاعلية  )                                                   مبا يف ذلك حتويل القروض إىل أوراق مالية وتوفري الضمانات (       اإلسكان 
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ـ         )  أ   : (                                                        إن تلبية احتياجات املستوطنني النظاميني يستلزم ما يلي         -   ٦٩١    ها                                              رفع مستوى برامج اإلسكان اليت أثبتت جناعت

                                       حتسني احليازة املأمونة لألسر املعيـشية،        )  ب (                                            واليت جتمع بني أصحاب املصلحة املتعددين؛         ف                           وفعاليتها من حيث التكالي   
                                                                                                                     وحتسني عملية تسجيل األراضي، واعتماد ترتيبات إبداعية يف جمال احليازة، ملعاجلة عامل القدرة على حتمـل التكـاليف                  

                                                                            املستوطنني غري النظاميني الذي يشغلون أماكن خطرة يف منطقـة العاصـمة                         إعادة إسكان   )  ج (                         وتطوير هذه الترتيبات؛    
                                                               دعم وحدات احلكم احمللي وبرامج اإلسكان اليت يضطلع هبا القطاع            )  د (                                                    مانيال، على أن يتم ذلك بصورة عادلة وإنسانية؛         

   .                                                   تطوير مراكز جديدة لإلسكان يف لوزون وفيزاياس ومينداناو  )  ه (      اخلاص؛ 

                         صالح مرافق املناطق احلضرية              تنفيذ برنامج إل

      صـالح   إل                                   ، ستبذل مساعي لتطبيق برنـامج           ٢٠١٠-    ٢٠٠٤                 األجل للفترة     ة     ً                          متاشياً مع اخلطة اإلمنائية متوسط      -   ٦٩٢
              رؤوس األمـوال   "                        ويستلزم ذلك اإلفراج عـن    .                                                              األصول احلضرية، وذلك بتوفري حقوق امللكية للمستوطنني غري النظاميني   

          ويـستطيع    .                                                                           غري نظامي، وذلك مبنح احلقوق القانونية يف األراضي املشغولة هبذا الشكل                  ٍ               أو أراضٍ مشغولة بشكل     "       اخلاملة
                             وينبغي املضي يف هذا النـهج       .                                                                                   املستوطنون غري النظاميني استخدام هذه احلقوق لتكوين رأس مال إلطالق مشاريع صغرية           

   .                          ً               ً                    ألنه يتيح ضمان احليازة وفرصاً لكسب العيش معاً لساكين األحياء الفقرية

                                   لنهوض مبصادر مستدامة لتمويل اإلسكان ا

                                                                                                       للنهوض بتمويل مستدام لإلسكان، ينبغي أن يكون يف متناول مؤسسة متويل اإلسكان االجتماعي رأس مـال                  -   ٦٩٣
                                                                                                         مناسب وأن يسمح هلا بالشروع يف عمليات إقراض أو إصدار سندات وغريها من السندات طويلة األجل جلمع األمـوال          

   .  ية                    لبناء املساكن االجتماع

                                                       وسيع مشاركة القطاع اخلاص يف متويل اإلسكان االجتماعي وبنائه ت

                            أي املساكن اليت يقل سعرها      (                                      ة القطاع اخلاص يف اإلسكان االجتماعي       ـ         ع مشارك ـ          حة لتوسي  ل            مثة ضرورة م    -   ٦٩٤
ـ   )  أ   : (    ً     ً                      متويالً وبناًء، وذلك عن طريق ما يلي  )       بيزو   ٢٢٥     ٠٠٠    عن             لعقـاري؛     ن اـ                                    إنشاء سوق ثانوية نشطة وسائلة للره

                       ترشيد آلية اإلعانـات      )  ج (                                                                                   اإلسراع يف التصرف يف األصول والقروض العاطلة لتوليد املزيد من األموال لإلسكان؛               )  ب (
ِ                              السعي لنسج ِصالت استراتيجية مع الزبائن       )  د (                                                           لإلسكان االجتماعي إلزالة التشوهات والثغرات العالقة هبا؛                   اجملموعـات   /           

   .                          ترتيبات للمشاريع املشتركة                             القطاعية، واملطورين اخلواص إلجياد

     فثمة   .                                                                                                         إن تنمية السوق الثانوية للرهن العقاري هو خمطط لتوليد األموال اليت طال انتظارها يف قطاع اإلسكان                 -   ٦٩٥
                       لكـي حيـافظ املخطـط        "                                      يف حدود امليزانية املخصصة هلذا الغرض      "                                                  حاجة إىل إجياد خمطط إعانات لدفع استهالك الدين         

                           كما ينبغي تطوير خمططـات       .                                     ً                            امليسور والذي ينبغي اإلبقاء عليه منفصالً عن سوق متويل اإلسكان                               االجتماعي على طابعه    
                               أي غري األعضاء يف الصندوق التعاوين  (                                                                    املشاريع املشتركة مع القطاع اخلاص لإلسكان العمومي املوجه للقطاع غري الرمسي 

                                      يف املمتلكات احلكوميـة الـيت خصـصت          )         االجتماعي                                                               للتنمية املرتلية ونظام خدمات التأمني احلكومية ونظام الضمان         
ُ                                                                                           وستعيد هذه الُنُهج حتديد دور احلكومة يف التمويل اإلسكاين لضمان التوزيع اجليد للمسؤوليات واملخاطر مع                 .       لإلسكان  ُ             

   .                   أصحاب املصلحة اآلخرين
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                   عزيز لوائح اإلسكان ت

                                             هذه اجملالس املقترحة على وضع سياسات لتوفري              وتعمل    .                                                     يلزم إنشاء جمالس إسكان حملية يف كل مدينة وبلدية          -   ٦٩٦
                                                                                                                      اإلسكان ومناطق إلعادة التوطني وملراعاة حق احملرومني ومن ال مأوى هلم يف املعاملة العادلة واإلنسانية عند إخالئهم من                  

   . )٤٢ (                                                                        املساكن اليت يسكنوهنا وهدم تلك املساكن، ولتطوير تلك السياسات وتنفيذها ورصدها

  ١٢ملادة ا

                                  الصحة البدنية والعقلية للفلبينيني      - ١   قم  ر       السؤال 

                   الة الصحة البدنية ح

        يتوقع     ١٩٧٠    ً                                                                                     وفقاً لألوضاع الصحية العامة والحتماالت العمر املتوقع، فإن الفلبينيني الذكور املولودين يف عام       -   ٦٩٧
                    ، ارتفع متوسط العمر     ١٩٩٠  م      ويف عا  .      ً  عاماً  ٦١     ً                                            عاماً يف املتوسط، بينما يتوقع أن تعيش اإلناث قرابة   ٥٧                أن يعيشوا قرابة 

                          ً                ، ارتفع هذان املتوسـطان جمـدداً حـسب             ١٩٩٥         ويف عام     .      ً              عاماً لدى اإلناث     ٦٧     ً                  عاماً لدى الذكور و      ٦٢            املتوقع إىل   
   ).     ١٩٩٥                                    اجمللس الوطين للتنـسيق اإلحـصائي،        (               لدى اإلناث        ٦٩,٧     ً                  عاماً لدى الذكور و        ٦٤,٥                     التوقعات ليصالن إىل    

   .    ١٩٩٩     ً        عاماً يف عام     ٦٨,٦                               حقة ليصل متوسط العمر املتوقع إىل                               ولوحظ ارتفاع آخر يف السنوات الال

                                   فمقاطعيت لوزون الوسطى وتاغـالوغ       .                            ع بني خمتلف مقاطعات البلد     ق                                      ومثة تفاوت كبري يف متوسط العمل املتو        -   ٦٩٨
ُ  ِّ                                                     اجلنوبية تسجالن أعلى معدالت العمر املتوقع، بينما ُسجِّلت أدىن معدالت يف منطقة مينداناو املسلمة امل                                تمتعـة بـاحلكم                                                 

   .                        الذايت ويف فيزاياس الشرقية

       وارتفع   .     نسمة   ١     ٠٠٠        لكل     ٢٨,٩                                                             ، وعقب احلرب العاملية الثانية، بلغ معدل املواليد اإلمجايل              ١٩٤٦         ويف عام     -   ٦٩٩
                     وأخذ هذا التوجه يف      .                                    ً                         نسمة يف السنة التالية، مث بقي مستقراً أثناء اخلمسينات          ١     ٠٠٠        لكل       ٣٠,٥                      هذا املعدل ليصل إىل     

ُ  ِّ                                     راجع يف الستينات، فُسجِّل أدىن معدل على اإلطالق يف عام              الت       وأخذت   .        نسمة  ١     ٠٠٠        لكل       ٢٤,٨             ، حيث بلغ        ١٩٧٢                  
      ١٩٧٣              نـسمة يف      ١     ٠٠٠          لكـل        ٢٦,١                    ، حيث ارتفعت من         ١٩٧٩-    ١٩٧٣                ً        ً                هذه املعدالت توجهاً تصاعدياً يف الفترة       

                                       لثمانينات وإىل هناية التسعينات تراجع               ً         وحدث ابتداًء من ا     .        نسمة  ١     ٠٠٠        لكل       ٣٠,٧         مبعدل       ١٩٧٩                    لتصل إىل ذروهتا يف     
      ، فقد     ٢٠٠٢            أما يف عام     .        نسمة  ١     ٠٠٠        لكل       ٢٨,٤                    ، بلغ هذا املعدل         ١٩٩٧          ففي عام     .                               مستمر يف معدل املواليد اإلمجايل    

   .      نسمة ١     ٠٠٠      لكل     ٢٥,٦                       اخنفض هذا املعدل ليصل إىل 

                                                      

َ  َّ                      تكون هذه اجملالس ُمَخوَّلة القيام مبا يلي         )  ٤٢ (                           املساعدة على إعـداد خطـط     )  ب (                        إعداد خطط اإليواء احمللية؛   )  أ   : (               ُ 
                                تقييم قضايا إصدار التـراخيص       )  د (                                                            إقرار خطط اإلدارات الفرعية واإلمنائية األولية والنهائية؛          )  ج (     رض؛                          شاملة بشأن استخدام األ   

                                                           يف املائة لإلسكان املتوازن املنصوص عليـه يف قـانون التنميـة      ٢٠  ل                       ضمان تلبية شرط نسبة ا   )  ه (                                اإلمنائية وتسوية تلك القضايا؛     
                                                                         ائة على األقل من وحدات أي مشروع لتطوير اإلسكان أو مـن تكلفتـه                      يف امل    ٢٠                   الذي قضى بتخصيص     (                 احلضرية واإلسكان   
  .                                                   حتديد األراضي اليت ختصص جلملة أمور، منها اإلسكان االجتماعي  )  و (  ؛  )               لإلسكان االجتماعي
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     ٧,٣       إىل       ١٩٤٦             ة يف عـام     ـ       نسم  ١     ٠٠٠        لكل       ١٥,١                                                وحدث تراجع حاد يف معدل الوفيات اإلمجايل، من           -   ٧٠٠
                                                                                وحدث خالل الفترة من الستينات إىل التسعينات تراجع بطيء ولكنـه مطـرد يف                .     ١٩٥٩                 نسمة يف عام      ١     ٠٠٠     لكل  

  .     ١٩٩٧                 نـسمة يف عـام    ١     ٠٠٠      لكل    ٦,١     إىل     ١٩٦٠                نسمة يف عام     ١     ٠٠٠        لكل      ٧,٨            اإلمجايل، من                  معدل الوفيات 
   .      نسمة ١   ٠  ٠٠      لكل     ٦,١٥     هو     ٢٠٠٢                       ويظل املعدل املسجل يف عام 

                                                                                                           ومتيل معدالت الوفيات حسب العمر إىل االرتفاع الشديد لدى املواليد والطفولة املبكرة، متراجعة بشكل حاد                 -   ٧٠١
                            ً                                                                       وتظل هذه املعدالت منخفضة ابتداًء من هذه السن، مث تبدأ يف االرتفاع عند سن األربعني وتتـسارع                   .  ة               عند سن العاشر  

                          نسمة من الذكور، بينمـا   ١     ٠٠٠   كل    ل   ٥,٦                              لغ معدل الوفيات لدى الذكور        ، ب     ١٩٩٣         ويف عام     .                     بعد اخلمسني فما فوق   
                                        فيات الذكور عن وفيـات اإلنـاث، إذ         و           وقد زادت     .                   نسمة من اإلناث    ١     ٠٠٠        لكل      ٣,٩                             بلغ هذا املعدل لدى اإلناث      

   .                   من اإلناث املتوفيات   ١٠٠                من الذكور لكل    ١٤٧                           بلغت نسبة الوفيات بني اجلنسني 

                                      وهو معدل يقل بقليل عما كان عليه         .                     أطفال لكل امرأة      ٣,٤                        غ معدل اخلصوبة اإلمجايل          ، بل     ٢٠٠١           و يف عام      -   ٧٠٢
                                          االستقصائية الوطنية الدميغرافية والصحية        اسة ر  لد ا                                  أطفال لكل امرأة حسب تقدير          ٣,٧            ، إذ بلغ        ١٩٩٨-    ١٩٩٥           يف الفترة   

       أما يف    .         ل امرأة ـ             أطفال لك     ٤,١                             ، بلغ معدل اخلصوبة اإلمجايل          ١٩٩٣-    ١٩٩٠              و يف الفترة      .     ١٩٩٨                    اليت أجريت يف عام     
   .                 أطفال لكل امرأة   ٣,٥                 ، فسجل هذا املعدل     ٢٠٠٣    عام 

                                    فبعد عقد من ضعف األداء يف جمـال          .                ناء الثمانينات  ث                              َّ        ً      ً          وسجل التراجع يف معدل وفيات الرضَّع تباطؤاً شديداً أ          -   ٧٠٣
               َّ                ة أن وفيات الرضَّع واألطفـال                                                               ّ                           تقليص معدل الوفيات، حيث بالكاد تراجع معدل وفيات الرضع، بّينت التوقعات األخري           

      ١٩٩٠                   مولود حي يف عـام   ١     ٠٠٠      لكل     ٥٦,٧                     َّ     فقد تراجعت وفيات الرضَّع من   .     ١٩٩٥-    ١٩٩٠                      تراجعت أثناء الفترة   
ـ   )  ةـ           دون اخلامس  (    ال  ـ                              ، بينما تراجعت وفيات األطف        ١٩٩٥                      مولود حي يف عام       ١     ٠٠٠        لكل       ٤٨,٩    إىل         ٧٩,٤   ن  ـ    م

   .    ١٩٩٥        يف عام     ٦٦,٨      إىل    ١٩٩٠                       طفل دون اخلامسة يف عام  ١     ٠٠٠    لكل 

          لدراسـة  ا                        َّ      ً                                                     ّ                 وتتفاوت معدالت وفيات الرضَّع وفقاً للعوامل االجتماعية االقتصادية والدميغرافية على حنو ما بّينته                -   ٧٠٤
                                                               وأثناء فترة العشر سنوات اليت سبقت الدراسة، بلغ معدل وفيـات        .     ١٩٩٨      لعام                             طنية الدميغرافية والصحية   و              االستقصائية ال 

                            َّ                وقد سجل أدىن معـدل لوفيـات الرضَّـع يف            .                      يف املناطق الريفية       ٤٠,٢                           ناطق احلضرية، يف حني بلغ              يف امل      ٣٠,٩    َّ   الرضَّع  
                              واملناطق الثالث اليت سجلت أعلـى     ).  ٠ ,  ٢٦ (                  مث فيزاياس الغربية   )     ٢٣,٦ (                   تلتها لوزون الوسطى   )     ٢٣,٧ (               العاصمة مانيال  

           ويف كاراغا    )     ٥٥,١   (                            ملسلمة املتمتعة باحلكم الذايت    ا           ةمينداناو     نطق م و  )     ٦٠,٨ (                َّ                           معدالت وفيات الرضَّع هي فيزاياس الشرقية       
                         َّ                                                                                  وسجل أعلى معدل وفيات الرضَّع بني أطفال األمهات غري املتعلمات، والالئي مل يتلقني رعاية قبـل وأثنـاء                     ).     ٥٣,٢ (

               كور، واملواليد             َّ             ً                     ووفيات الرضَّع مرتفعة أيضاً بني املواليد الذ        .                              دون العشرين وفوق األربعني     ر                                الوالدة، والالئي يبلغن من العم    
                                  ً                                                                                              الذين يولدون بوزن قليل أو قليل جداً، واملواليد الذين يولدون يف املرتبة السابعة فما فوق، وعندما تقل الفترات الفاصـلة                 

   .                          بني الوالدات السابقة عن سنتني

               للبلد مل يطرأ                          ، فإن احلالة الصحية         ١٩٩٥-    ١٩٧٠                      األمومة يف الفترة      ت        ً                                 واستناداً إىل األرقام املتعلقة مبعدل وفيا       -   ٧٠٥
ٌ  ُ  ْ َ                                             عليها حتسٌُّن ُيذْكَر، على خالف بلدان جنوب شرق آسيا األخرى          ـ ـ                             فقد بلغ معدل وفيات األموم      .         ُّ      ١٩٠   بني ـ           ة يف الفل

                                   ، حلت الفلبني يف املرتبة الثانية          ١٩٩٥         ويف عام     .     ١٩٩٥           يف عام         ١٧٩,٧    ، و     ١٩٧٠                      مولود حي يف عام         ١٠٠     ٠٠٠     لكل  
   .                                                          لدى إندونيسيا، متخلفة بكثري عن ماليزيا واليابان وسنغافورة   ٣٨٥        مقابل    ٣١٢                                       بعد إندونيسيا، مبعدل وفيات األمومة قدره
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                          ويقل هذا املعدل بقليل عـن    .           مولود حي   ١٠٠     ٠٠٠      لكل    ١٧٠                            ، بلغ معدل وفيات األمومة         ٢٠٠٠         ويف عام     -   ٧٠٦
ـ         ١٩٩٧-    ١٩٩١   رة  ت                  مولود حي يف الف     ١٠٠     ٠٠٠        لكل      ١٧٢                     املعدل املتوقع، وهو       ة                                    علـى حنـو مـا توقعتـه الدراس

ـ            ١٩٩٣                                  وكانت الدراسة االستقصائية لعام       .     ١٩٩٨                  االستقصائية لعام         ١٠٩   ة  ـ                                             قد توقعت أن يبلغ معدل وفيات األموم
     ١٠٠     ٠٠٠          لكـل       ٢٠٩                   ً                وحتسن هذا املعدل قليالً فاخنفض من         .     ١٩٩٣-    ١٩٨٧                         مولود حي يف الفترة         ١٠٠     ٠٠٠     لكل  

                                     وسجل معدل وفيات األمومة أعلـى        .    ١٩٩٥                      مولود حي يف عام         ١٠٠     ٠٠٠        لكل      ١٨٠       إىل       ١٩٩٠                   مولود حي يف عام     
                                     ناو، يف حني سجل أدىن مستوى له يف منطقـة   ا  ند ي                             املتمتعة باحلكم الذايت ويف مشال م         املسلمة          مينداناو     ة   نطق م              مستوى له يف    

   .                                العاصمة الوطنية وتاغالوغ اجلنوبية

        املكتـب     (   ١٠٠            واحد مـن                                                                                         إن احتمال تعرض املرأة الفلبينية طوال حياهتا خلطر الوفاة من أسباب الوالدة هو              -   ٧٠٧
                                                                                           وتشكل وفيات األمهات أقل من واحد يف املائة من جمموع حاالت الوفاة يف البلد، ولكنـها                   ).     ١٩٩٨                الوطين لإلحصاء،   

   .     ً  عاماً  ٤٩-  ١٥                                                             يف املائة من مجيع حاالت الوفاة بالنسبة للمرأة البالغة من العمر   ١٤           تسهم بنسبة 

    ً          معـاً علـى       ١٩٩٥   و    ١٩٩٠         ففي عامي   .                     مومة وجود فوارق كبرية      يات األ ف                     َّ      وتبني معدالت وفيات الرضَّع وو    -   ٧٠٨
َ                             سبيل املثال، بلغت معدالت وفيات الرضَّع يف املقاطعات اخلمس اليت شهدت أعلى معدالت الوفيات ضعَف ما شـهدته                                                                   َّ                                 

                                                                       وباملثل، تظل هناك فوارق كربى يف معدالت وفيات األمومة من مقاطعـة             .                                       املقاطعات اخلمس األدىن من حيث الوفيات     
َ                                        ، سجلت املقاطعات اخلمس األعلى من حيث الوفيات ضعَف معدالت وفيات األمومة املسجلة                 ١٩٩٥          ففي عام     .     ألخرى                                             

   .                                   يف املقاطعات اخلمس األدىن من حيث الوفيات

                                                                                                            ورغم التقدم احملرز يف مكافحة األمراض املعدية، ال تزال أمراض من قبيل االلتهاب الرئوي والسل واإلسـهال                   -   ٧٠٩
     ً                وجنباً إىل جنب مـع       .                               يف املائة من جمموع الوفيات       ٢١                                                      ب الرئيسية للوفاة عند مجيع األعمار، إذ تتسبب يف                  األسبا  ل   تشك

             وهذه األمراض    .                                                                               ً       ً                    استمرار خطورة األمراض املعدية، هناك زيادة يف خطورة األمراض املزمنة باعتبارها أسباباً رئيسيةً للوفاة             
   .                                    يف املائة من جمموع الوفيات املعلن عنها  ٣٠                       ثة اليت يعزى هلا أكثر من                                           هي أمراض القلب وأمراض الشرايني واألورام اخلبي

                               متالزمة نقص املناعة املكتـسب     /                         ريوس نقص املناعة البشرية    ف                          عن أول حالة إصابة ب         ١٩٨٤      ُ              ومنذ أُعلن يف عام       -   ٧١٠
                       لوطين لعلـم األوبئـة      ا     ركز                             ، كان هناك، حبسب سجل امل         ٢٠٠٤      مايو   /           وحبلول أيار   .                                      ، فقد زاد توثيق وباء اإليدز ببطء       )     اإليدز (

   .     ً  عاماً  ١٩                   يف املائة منهم دون  ٤                                       حالة ألشخاص حيملون الفريوس قد كشف عنها،  ٢     ٠٧٣                      اخلاص باإليدز، ما جمموعه 

                                                                                                         وسجلت إصابات بالفريوس يف مجيع أحناء البلد، وإن بدت أهنا تتركز يف املناطق احلضرية ألقـاليم لـوزون                    -   ٧١١
                  يف املائة مـن       ٨٦                                                             اع هو األسلوب الغالب النتقال العدوى، إذ يتسبب يف حوايل            م    ِ  ل اجلِ        وما زا   .                         ومينداناو وجزر فيزاياس  

                                                                                                       أما انتقال العدوى من األمهات إىل األطفال وغري ذلك من طرق االنتقال، مثل نقل الدم أو منتجـات                    .             مجيع اإلصابات 
   .                   ية ضئيلة من اإلصابات                                                   ُ                  الدم، والوخز باإلبر، واستعمال املخدرات بواسطة احلقن، فُتعزى إليه نسبة مئو

                   الة الصحة العقلية ح

    ففي   .                                                                                                    إن حجم اعتالل الصحة العقلية واالضطرابات النفسية كبري، إال أن موارد احلكومة املخصصة هلا حمدودة                -   ٧١٢
      ّ                                                                                                               ، بّينت الدراسات التعاونية اليت قامت هبا منظمة الصحة العاملية للتوعية بالرعاية النفسية يف خدمات الرعايـة                    ١٩٨٠     عام  

                                                                            يف املائة من األطفال ممن راجعوا ثالثة مراكز صحية يف سامبالو، مبانيال،               ١٦                        يف املائة من البالغني و        ١٧                    الصحية العامة أن  
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   .                                        ّ                                 ً             فاإلصابات باالهنيار عند الكبار واخللل يف التكّيف عند األطفال هي أكثر احلاالت شيوعاً              .                        مصابون باضطرابات صحية  

      ىل حد   إ                                                        انتشار حاالت اإلصابة بانفصام الشخصية عند الكبار          غ                  مونيت وباالكان، بل                                     ويف سابانغ باالي وسان خوزي دال       
   .    ١٩٨٩-    ١٩٨٨  يف         نسمة ١     ٠٠٠          إصابة لكل     ١٢     وجود 

                  ، تتجلى النـسب        ١٩٩٤-    ١٩٩٣           يف الفترة     )                                  إلوالو، نيغروس الغربية والقدمية      ( ٦                            ففي دراسة أجريت للمنطقة       -   ٧١٣
  ،  )         يف املائة    ١٤,٣ (         والقلق  ، )           يف املائة     ٤,٣ (      اهلوس    :                                    قلية التالية عند السكان البالغني                                          ية فيما يتعلق باإلصابة باألمراض الع      ل    التا

                                                                          ً                      أما بالنسبة لألطفال واملراهقني، فإن أكثر اإلصابات املتعلقة باحلالة النفسية شيوعاً هي سـلس                 ).            يف املائة     ٥,٦ (         واإلرباك  
         ، واخللل   )        يف املائة       ٩٣,٧ (                           حلالة العقلية غري السوية    ا    ، و  )  ئة         يف املا     ٣,٩ (                             ، واضطرابات النطق والكالم      )           يف املائة     ٩,٣ (       البول  

    ).         يف املائة   ١,١ (                 ، واالضطراب العصيب  )         يف املائة   ٢,٤ (         يف التكيف 

ـ   ً      ً   تالً عقلياً    خم و   ً اً    عقلي   ً اً   خلف ت     ً     شخصاً م   ٢     ١٧٢     ً                                                     ووفقاً لوزارة الرعاية االجتماعية والتنمية، هناك جمموع          -   ٧١٤    ً اً   شرد   م
   .                                         مؤسسات مناسبة لتسهيل عالجهم وإعادة تأهيلهم  ،     ٢٠٠١   ام  ع          أدخلوا، يف        ً متسوالً و

                        السياسة الصحية الوطنية    - ٢    رقم        السؤال 

ـ  ـ            ينص على ع   و        فلبيين،         مواطن                       احلق يف الصحة لكل        ١٩٨٧                                   يكفل دستور مجهورية الفلبني لعام        -   ٧١٥      دولة ـ         زم ال
                               جات احملـرومني واملرضـى واملـسنني                                                                     أن ميارس اجلميع هذا احلق ويتمتعوا به، مع منح األولويه لتلبية احتيا    ب             على التكفل   

   .               والنساء واألطفال

                 ً   ضعت الفلبني برناجماً    و   ،      ١٩٧٨                آتا يف عام     -                                                          الدويل املعين بالرعاية الصحية األولية املعقود يف أملا           ر          وعقب املؤمت   -   ٧١٦
   .                                                                            إلستراتيجية للرعاية الصحية األولية يتمحور حول توفري خدمات الرعاية الصحية األولية

               لـصحة األمـر     ا                                                                           رى إبراز التزام احلكومة بالرعاية الصحية األولية، وذلك بإصدار وزارة            ج   ،      ١٩٩٣         ويف عام   -   ٧١٧
                                                                         وقد أكد هذا األمر اإلداري علـى أن الرعايـة الـصحية األوليـة تـشكل             .     ١٩٩٣                   من سلسلة عام       ١١             اإلداري رقم   

                                      للخدمات الصحية اجملتمعيـة األولويـة                                  وأوىل برنامج وزارة الصحة       .                                                  االستراتيجية الرئيسية يف الربنامج الصحي للحكومة     
   .                           اخلاص بالرعاية الصحية األولية            نفيذ النهج ت         القصوى يف 

  :                        سنة املاضـية وهـي       ٢٥  ل                                                                                   ومثة بعض احملطات البارزة شهدها نظام البلد اخلاص بالرعاية الصحية األولية يف ا              -   ٧١٨
                                           طنية، إىل جانب العناصـر املكونـة للرعايـة                          ؛ وتنفيذ سياسة صحية و     ١٩٧٩           يف عام                           الرعاية الصحية األولية     ج   هن        اعتماد  

  ؛    ٨٥١                           مبوجب األمر التنفيـذي          ١٩٨٣                                                       ؛ وإدماج الصحة العمومية وخدمات املستشفيات يف عام             ١٩٨١                         الصحية الوطنية يف عام   
                              لطات اخلدمات الـصحية لوحـدات    س         ؛ وتفويض    ١٩٩     ً                وفقاً لألمر التنفيذي     ١٩٨٧                                 وإعادة تنظيم وزارة الصحة يف عام   

   .    ٧١٦٠              قانون اجلمهوري   ال       مبوجب     ١٩٩٢      يف عام           احلكم احمللي 

                                                                             ، الذي قضى بإسناد سلطات تقدمي اخلدمات األساسية وتشغيل املرافق الـصحية                ٧١٦٠                قانون اجلمهوري     ال و  -   ٧١٩
            فكل وحدة من   .                                                                                               احمللية وإدارهتا إىل وحدات احلكم احمللي اليت تتألف من املقاطعات واملدن والبلديات، يكتسي أمهية خاصة       

                                      للسياسات واملبادئ التوجيهية واملعايري                                                               ً           حلكم احمللي مسؤولة عن احلد األدىن من اخلدمات واملرافق الصحية وفقاً                  وحدات ا 
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                                  ُ                                                         ومبوجب تفويض سلطات اخلدمات الصحية، أُسندت إىل وحدات احلكم احمللي عدة وظـائف رئيـسية                 .                الوطنية املرعية 
   . )٤٣ (                                كانت يف األساس من مهام وزارة الصحة

                                                                                             ت مهمة تقدمي اخلدمات الصحية األساسية قد أسندت إىل وحدات احلكم احمللي، فإن وزارة الصحة                       إذا كان  و  -   ٧٢٠
                                                                 ً                                                 تظل الوكالة الرائدة يف القطاع الصحي، وهي اليت جتمع أصحاب املصلحة كافةً لضمان وجود تنسيق قـوي للنـهوض                   

         املبـادئ   و                          حة، صـياغة الـسياسات                                         وتتوىل احلكومة، من خالل وزارة الص       .                                        بالصحة والوقاية من األمراض ومكافحتها    
   .       تنفيذها و              ملتعلقة بالصحة  ا       لوطنية  ا                  التوجيهية واملعايري 

                                                                                     ، اختذت وزارة الصحة خطوة جريئة يف سبيل حتسني أداء القطاع الصحي وذلك بتحـسني                   ١٩٩٩         ويف عام     -   ٧٢١
             رنامج عمـل    ب                      عند اجلمهور باسم                                         وحيدد هذا الربنامج التغيريي، املعروف       .                                     َّ       الطريقة اليت تقدم هبا اخلدمات الصحية ومتوَّل      

ـ                   فيات احلكومية  ش         متكني املست   )  أ (                                مخسة جماالت إصالح رئيسية هي        ،     الصحي              إصالح القطاع     ة؛ ـ                         من االسـتقاللية املالي
                                              طوير نظم صحية حملية وضمان أدائها الفعال؛        ت     دعم    )  ج (    ة؛  ـ               ة ذات األولوي  ـ         ة العام ـ                           توفري التمويل لربامج الصح     )  ب (
   . )٤٤ (                                      توسيع تغطية الربنامج الوطين للتأمني الصحي  )  ه (                       الت تنظيم القطاع الصحي؛                تعزيز قدرات وكا  )  د (

                                                      

                                                                            صياغة القوانني احمللية املتعلقة بالصحة والتغذية وتوفري املرافق الصحية، وغري ذلك من   :                       هذه الوظائف هي التالية  )  ٤٣ (
                                                      ً                                                                       ن الصحية، وإنفاذ تلك القوانني؛ تنفيذ الربامج الصحية وفقاً للسياسات واملعايري واللوائح الوطنية؛ تقدمي برامج وخـدمات                      الشؤو

                                             مثل مستشفيات املناطق واملقاطعة اليت تـشرف        (                                                                                  صحية تعزيزية ووقائية وعالجية وتأهيلية؛ تشغيل املرافق الصحية احمللية وتعهدها           
             ؛ بناء قدرات  )                                                                                 لوحدات الصحية واملراكز الصحية واحملطات الصحية اليت تشرف عليها إدارة البلدية أو املدينة                       عليها إدارة املقاطعة، وا

                                                                                                            املوارد البشرية الصحية؛ إنشاء نظام وظيفي حملي لإلعالم الصحي؛ رصد وتقييم مدى إعمال شىت اخلدمات الصحية؛ إنشاء شراكة 
                  لقطاع الصحي على    ل                                                         حدات احلكم احمللي يف جمال النهوض بالصحة؛ تقدمي األموال                                                        مع مجيع القطاعات، مبا يف ذلك التعاون بني و        

  .           املستوى احمللي

               فيات احلكومية  ش         متكني املست   ‘  ١ ’  :                                                           الرئيسية جلدول أعمال إصالح القطاع الصحي هي التالية         ة           اجملاالت اخلمس   )  ٤٤ (
                                                  اجتماعية على استخدام املرافق لكي تتمكن من                                                            فيجب السماح للمستشفيات احلكومية من حتصيل رسوم       -                       من االستقاللية املالية    

                                                             فقدراهتا احلساسة، مثل معدات التشريح واملرافـق املختربيـة،           .                                                                تقليص اعتمادها على اإلعانات املباشرة اليت تقدمها هلا احلكومة        
                              يف معرض هـذا االسـتثمار                          وال بد من التسليم     .                                                                              وقدرات املوظفني الطبيني، جيب ترقيتها ملمارسة االستقاللية املالية بصورة فعلية         

                                                 وعالوة على ذلك، فإن هـذه القـدرات سـتمكن            .                                                                           بالقدرة التكميلية اليت تتيحها الشبكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص         
                                                         وجيب األخذ بترتيبات مؤسساتية مناسبة، من قبيل السماح          .                                                                  املستشفيات احلكومية من تكميل برامج الصحة العامة ذات األولوية        

                                    ونتيجة لذلك، من املتوقع أن تكون         .                                                       إىل مؤسسات حكومية دون تقويض مسؤولياهتا االجتماعية         ها ل ي  حتو         يف سبيل         اللية        باالستق    هلا
                                      التمويل لربامج الصحة العامة ذات         وفري ت  ‘  ٢ ’                                                                                  املستشفيات احلكومية أكثر قدرة على املنافسة وأكثر استجابة لالحتياجات الصحية؛           

                                             متثله األمراض املعدية باعتبارها من مـشكالت                                                      ات متعددة السنوات للقضاء على العبء الذي                  توفري ميزاني                فال بد من   -         األولوية  
                                                                وجيب القيام باستثمارات للتصدي بفعالية للشواغل الـصحية املـستجدة     .                                                 الصحة العامة أو التخفيف من هذا العبء بشكل كبري   

                                                              أكد من استخدام هذه االستثمارات بفاعلية، ال بد من رفـع               وللت  .         ً                                                   ملضي قدماً يف جمال النهوض بالصحة وتنفيذ الربامج الوقائية         ا و
                                                              بناء القدرات مطلوب أيضا هلذه الربامج لكي تقدم الريـادة           و  .                                              العامة على اإلدارة وترقية هياكلها األساسية                          قدرات برامج الصحة  

                             لى وحدات احلكم احمللي أن تدخل يف    ع-                                       طوير نظم صحية حملية وضمان أدائها الفعال  ت    دعم   ‘  ٣ ’                               التقنية عرب النظم الصحية احمللية؛ 
          األموال     وفري                                            ولدعم تطوير نظم صحية حملية، ال بد من ت          .                           حتسني اخلدمات الصحية احمللية                                   تعاون ولتقاسم التكاليف بغية     لل         ترتيبات  

                اخلـاص ومجاعـات            القطـاع          مشاركة                      بد من االستفادة من       وال   .     احمللية                                                              لترقية املرافق الصحية احمللية وبناء قدرات املوارد البشرية       
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                        أنشأت احلكومة، مبوجب     ، )     اإليدز  /(                         ريوس نقص املناعة البشرية    ف                                 ، وملواجهة زيادة انتشار وباء          ١٩٩٢        يف عام    و  -   ٧٢٢

         بإسـداء   "                      بتفويض هـذا اجمللـس    ٩ ٣                   وقضى األمر التنفيذي   .                                    ، اجمللس الوطين الفلبيين ملكافحة اإليدز    ٣٩                األمر التنفيذي   
 ُ    ُيتخذ  و      ...".                                                                                                           املشورة لرئيسـة الفلبني وللفلبينيني فيمـا يتعلـق بوضع السياسات اخلاصة بالوقاية من اإليدز ومكافحته              

   .               ال وضع السياسات جم   يف         ً    ً                                                 اجمللس أيضاً حمفالً إلجراء مناقشات مكثفة بني احلكومة ومنظمات غري حكومية 

  :                             ص لنصوص أخرى تشريعية وتنفيذية                 يرد فيما يلي تلخي و  -   ٧٢٣

                                        ، الذي أقر واشترط استخدام التسميات          ١٩٨٨                                        القانون املتعلق باألدوية العامة لعام         ،     ٦٦٧                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٢٤
  .                                                                                                غري احملددة امللكية يف استرياد األدوية وتصنيعها وتوزيعها وتسويقها واإلشهار هبـا والترويج هلا ووصفها وصرفها

              ، وهو يـنص                                                                   قانون اإلمناء الصحي الكامل لألطفال ومحايتهم على الصعيد احمللي           ،      ٦٩٧٢        جلمهوري          قانون ا   ال  -   ٧٢٥
  .                                                                                         على إجياد نظام للتوجيه وللرعاية الصحية على مستوى القرية لرعاية احلوامل والالئي يلدن واملواليد

                       ، وهو يهدف إىل مـا               العامة                              ميثاق العاملني يف جمال الصحة             باسم                 ً   ، واملعروف أيضاً      ٧٣٠٥                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٢٦
                                                                                                        تعزيز وحتسني الرفاه االجتماعي واالقتصادي للعاملني الصحيني، والنـهوض بأوضـاعهم املعيـشية واملهنيـة                 )  أ   : (   يلي

                                                                      ً                                  تنمية مهاراهتم وقدراهتم لكي يكونوا أقدر على االستجابة للطوارئ وأكثر جتهيـزاً لتنفيـذ املـشاريع                  )  ب (             والتوظيفية؛  
                                                                                            تشجيع أصحاب املؤهالت املناسبة وذوي القدرات الفائقة على االلتحاق باملـصاحل احلكوميـة               ) ج (                  والربامج الصحية؛   

  .            والبقاء فيها

                            ، وهو يشدد علـى تقـدمي                                      قانون اإليواء واإلرضاع الطبيعي            باسم                ً   ، املعروف أيضاً      ٧٦٠٠                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٢٧
  .                                    اإليواء واإلرضاع الطبيعي للمواليد اجلدد                         َّ                                 تغذية مأمونة ومناسبة للرضَّع عن طريق التشجيع على إجياد أماكن 

                                                      

                                                                                                  وجيب تطوير آليات مالئمة الستدامة الرعاية الصحية ذات النوعية ومواصلة تقدميها وإضفاء الطابع               .                               املتطوعني لزيادة فعالية األداء   
                                                  فال بد من تعزيز وكاالت تنظيم القطاع الصحي         -                                           تعزيز قدرات وكاالت تنظيم القطاع الصحي         ‘  ٤ ’                          املؤسسي على هذه اآللية؛     

                       وجيب التـصدي ملـواطن       .                                                                                   ت ومنتجات صحية مأمونة وذات نوعية جيدة ويسهل الوصول إليها وميسورة الكلفة                      لضمان خدما 
                  ويـتعني القيـام      .                                                            وجيب سن التشريع املناسب لسد الثغرات يف اجملال التنظيمـي           .                                              الضعف يف املهام التنظيمية ويف آليات اإلنفاذ      
           توسيع نطاق   ‘  ٥ ’                                                   املة يف جماالت وضع املعايري وتقييم التكنولوجيا واإلنفاذ؛          القوة الع و                                     باستثمارات حكومية لتحسني قدرات املرافق 

               ً                شمل احلماية عدداً أكـرب مـن             لكي ت                                                    فال بد من أن يتوسع التأمني الصحي االجتماعي          -                                      تغطية الربنامج الوطين للتأمني الصحي      
               فتحسني املستحقات   .              ً            الربامج مزيداً من اجلاذبية  سب ت ك  لت                       ستحقات من التأمني الصحي   امل          ويتعني حتسني   .                        السكان، وال سيما الفقراء

ٍ                                               وال بد من توفري متويل كاٍف لدفع أقساط التأمني املطلوبة لتـسجيل              .                                                  واخلدمات سيستخدم كعامل حاسم لتسجيل أعضاء جدد                            
    اء    عـض   األ     عدد          وبتوسع    .                        أقساطهم فرادى وخدمتهم                                                           ويتعني وضع آليات فعالة لتغطية األعضاء الذين يدفعون         .               السكان األصليني 

                                                                                                                       وزيادة اإلنفاق على املستحقات، يتعني إجياد آليات مالئمة لضمان خدمات جيدة النوعية وجمدية من حيث التكـاليف، ويـتعني              
                                                                                                             وال بد من بناء القدرات وتطوير هياكل إدارية جديدة لتمكني مؤسسة التأمني الصحي الفلبينية من العمـل                   .                  األخذ هبذه اآلليات  

  .               يد على املستحقات ا                              د من األعضاء وإدارة اإلنفاق املتز                     بفعالية على خدمة املزي
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                   ، وهو ينص علـى         ١٩٩٤                                   قانون خدمات الدم الوطنية لعام               باسم                 ً   ، واملعروف أيضاً      ٧٧١٩                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٢٨
                                                                                                                         إنشاء شبكة خلدمات الدم، ويهدف إىل نشر الوعي العام مببدأ أن التربع بالدم عمل إنساين، وذلك بإطالق محلة توعية يف                    

  .        اء الوطن       خمتلف أحن

                                             ، وهو ينص على التحصني اإلجباري للرضع ضد           ٩٩٦      ِّ                      ، املعدِّل للمرسوم الرئاسي         ٧٨٤٦                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٢٩
                         ضد السل؛ واللقاح ضـد        .)  ج . س . ب (                                                        إضافة إىل خدمات حتصني أساسية تشمل اللقاح الثالثي           ‘ ب ’           الكبدي          االلتهاب

  .                واحلصبة األملانية     احلصبة             ؛ والتحصني ضد     الفم                 ضد شلل األطفال ب       التطعيم   ؛ و                 والشهاق والكزاز       لدفترييا ا

               ، وهـو يـسعى       ١٩٩٥                                القانون الوطين للتأمني الصحي لعام              ً         ، املعروف أيضاً باسم        ٧٨٧٥                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٠
                                                                                                                    لتوفري آلية متكن مجيع الفلبينيني من احلصول على خدمات صحية، وال سيما الشرحية السكانية اليت ال تـستطيع حتمـل                    

                                                                                                وينص القانون على إجياد برنامج وطين للتأمني الصحي يكون مبثابة الوسيلة ملساعدة السكان على                .       اخلدمات             تكاليف هذه   
                                                                          ويهدف الربنامج إىل منح األولوية القصوى لتحقيق تغطية جملمـوع الـسكان              .                                     دفع مستحقات خدمات الرعاية الصحية    

   .   حي                                                     تكفل على األقل احلد األدىن األساسي من استحقاقات التأمني الص

                                       املتعلق مبستحقات وحوافز األخـصائيني          ١٩٩٥            قانون عام                ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٧٨٨٣                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣١
                                                                                                            ، وهو يقر بنهج الرعاية الصحية األولية باعتباره االستراتيجية الرئيسية يف سبيل متكني األقاليم يف اجملال                                الصحيني باألقاليم 

                                                                            خدمات صحية ميسورة ومقبولة عن طريق إعمال استراتيجيات قائمة علـى                                            ويشدد القانون على ضرورة تقدمي      .      الصحي
  .                                                                                          املشاركة مثل التثقيف والتدريب الصحي للعاملني الصحيني يف األقاليم، وأنشطة البناء اجملتمعي والتنظيم

            ، وهو ينص                                                      قانون معاجلة امللح باليود على نطاق البلد بأسره                    ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٨١٧٢                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٢
                                                              ويبشر التنفيذ الكامل هلذا القانون بتقلـيص كـبري لعـدد             .                                                                  على وجوب إثراء مجيع أنواع امللح املعدة الستهالك اإلنسان باليود         

  .                    ً                                                                         حاالت إسقاط اجلنني، فضالً عن احلد من خطر والدة األطفال مبعدل ذكاء منخفض أو بتشوهات وعاهات جسدية وعقلية

                                                          ً                              وهو ينص على إنشاء اللجنة الوطنية املعنية بداء السكري متاشياً مع اجلهود الـيت                ،    ٨١٩١                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٣
  .                                                   تبذهلا احلكومة للوقاية من هذا الداء ومكافحته يف الفلبني

               ، وهو يـسعى                                                 القانون اخلاص املتعلق مبكافحة األدوية املزيفة                  ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٨٢٠٣                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٤
  .                          ك حبمايتهم من األدوية املزيفة                   لصون صحة السكان وذل

         ، وهـو       ١٩٩٧                                              قانون الطب التقليدي والطب البديل لعـام                     ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٨٤٢٣                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٥
                                                                   ويسعى هذا القانون إىل إدماج الطب التقليدي والطب البديل يف النظـام      .                                               يشجع على تطوير رعاية صحية تقليدية وبديلة      

  .     لصحية                     الوطين لتقدمي الرعاية ا

  ،     ١٩٩٨                                                        القانون الفلبيين للوقاية من اإليدز ومكافحته لعـام                  باسم                ً   ، املعروف أيضاً      ٨٥٠٤                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٦
       َّ                            وإذ يقدَّم هذا القانون علـى أنـه       .      اإليدز / ة                      نقص املناعة البشري        لفريوس                                               وهو يشكل الركيزة األساسية يف التصدي الوطين        

                                  فيما خيص فـريوس نقـص املناعـة                اإلجباري      الفحص                             نون الرائد لنصه على منع                            ً     ُ               معلم تشريعي، فهو غالباً ما ُينعت بالقا      
                       يف اخلصوصية؛ وإدراج         اإليدز / ة                      نقص املناعة البشري       فريوس                                                                البشرية؛ واحترام حقوق اإلنسان مبا فيها حق األفراد املصابني ب         
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                                          ع التمييز ضد املصابني باإليدز يف مكـان                          يف املدارس؛ ومن        اإليدز / ة                      نقص املناعة البشري       فريوس                              التثقيف يف املسائل املتعلقة ب    

  . ة                   نقص املناعة البشري    فريوس                                                                        العمل ويف غريه من األماكن؛ وتوفري اخلدمات الصحية واالجتماعية األساسية للمصابني ب

                            ، وهو معلم تشريعي رئيسي         ١٩٩٩                        اهلواء النظيف لعام          قانون             ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٨٧٤٩                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٧
                                          ويتضمن معـايري صـارمة فيمـا يتعلـق           .                                                               عد ولوائح متناثرة تتناول موضوع اهلواء مجعت يف قانون واحد                    وجتميع لقوا 

  .                                                  ً                                 باالنبعاثات يف اجلو احمليط وانبعاثات املصادر، وتعرف أيضاً باسم معايري فرض احللول التكنولوجية

                                    لقيمة الغذائية للوجبة الغذائيـة                                ، للتعويض عن النقص يف ا                  إغناء األغذية        قانون         ، أو       ٨٩٧٦                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٨
                                                  وينص القانون على وجوب إغناء األغذية األساسية،         .                                                                    الفلبينية، وتتجلى آثار أوجه النقص هذه حبدة بني األطفال الصغار         

  .                 أو احلديد أو اليود  ‘  أ ‘                                          ، والسكر وزيت الطهي بأية تشكيلة من فيتامني  ‘ أ ‘                                           كإغناء األرز باحلديد، والدقيق باحلديد وفيتامني 

               ، وهو يـنظم        ٢٠٠٣                                              قانون تنظيم القواعد املتعلقة بالتبغ لعام                    ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٩٢١١                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٣٩
  .                                                                                 استخدام منتجات التبغ وبيعها واإلشهار املتعلق هبا من أجل التشجيع على بيئة صحية للسكان

                                  ائة من العائد اإلضايف املتأيت من              يف امل     ٢,٥                  ً                  ، وهو يتضمن أحكاماً قضت بتخصيص           ٩٣٣٤                قانون اجلمهوري     ال  -   ٧٤٠
                                                                                                                     الضرائب اجلمركية املفروضة على منتجات الكحول والتبغ لربامج الوقاية من األمراض ومكافحتها اليت تضطلع هبا وزارة                

                                                     يف املائة من العائد اإلضايف للمؤسسة الفلبينيـة            ٢,٥                                                       وإضافة على ذلك، ينص هذا القانون كذلك على ختصيص            .      الصحة
  .   صحي         للتأمني ال

                                تشكيل جلنـة وطنيـة تعـىن                                    وزارة الداخلية واحلكم احمللي                               ، وهو خيول وزارة الصحة و        ٢٠٥                األمر التنفيذي     -   ٧٤١
  .                                                                           بالتخطيط يف اجملال الصحي ومناطق صحية مشتركة بني اجلهات احمللية يف أرجاء البلد بأسره

                                     ية وغريها من الوكاالت املعنية بدعم                                    توجيه الوكاالت الوطنية احلكوم              ، بعنوان      ٢٨٦                       ومبوجب األمر التنفيذي      -   ٧٤٢
                                                               ، جيري تعزيز برامج وزارة الصحة ووزارة الرعاية االجتماعية                             وتنفيذها بشكل حثيث    "                  بالطفولة املنشرحة  "                 الربامج املتعلقة   

      ً                وعمالً هبـذا األمـر،       ".                 الطفولة املنشرحة  "                                                                                والتنمية ووزارة التعليم واليت تركز على األطفال حتت شعار واحد أطلق عليه             
                                                                                                                                   جرى إدماج التحصني، والتغذية، والرضاعة الطبيعية، والرعاية النهارية، ومناهج مرحلة التعليم قبل املدرسي والتعليم املدرسـي،                

  .                                                                       ً       ً          ً         ً ضمن تسمية تتيح لألسر حسن تقدير مجيع الشروط املطلوبة لتنشئة طفل منشرح بدنياً ونفسياً واجتماعياً وتعليمياً

   : )٤٥ (        ّ                                 م اليت تبّين حق السكان يف إعمال حقهم يف الصحة                        وترد فيما يلي أحكام احملاك  -   ٧٤٣

                                                      

                                        أصل القضية هو إصدار اجمللس القـضائي         :        الوقائع  -                                                 قضية اجمللس القضائي للتلوث ضد حمكمة االستئناف        )  ٤٥ (
    يف .Solar Textile Finishing Corp                        ً                                                 للتلوث من جانب واحد أمراً بوقف النشاط والكف عن املمارسة يف حق شركة املنسوجات 

                                                  ً                                                                     وطعنت الشركة يف هذا القرار قائلة إن إصدار اجمللس أمراً من جانب واحد يرقى إىل إنكار حقها الدستوري يف حماكمة                      .     الدون  ما
                                                           ، سلطة إصدار أمر باإلغالق إذا رأى أن النفايات الـيت              ٩٨٤                        من املرسوم الرئاسي      ٧                         اجمللس خمول، مبوجب املادة       :     احلكم  .      عادلة

    ".     وح هبا           املعايري املسم "            تلقى تتجاوز 



E/C.12/PHL/4 
Page 141 

    ١١           ، املؤرخـة  G.R. No 93891                 ، القـضية رقـم                                         اجمللس القضائي للتلوث ضد حمكمة االسـتئناف  •
  ؛    ١٩٩١     مارس  /    آذار

    ١٧           ، املؤرخـة  G.R. No. 74816                 ، القـضية رقـم                                             رودريغز اإلبن ضد احملكمة االستئنافية املتوسـطة  •
  ؛    ١٩٨٧     مارس  /    آذار

  .    ١٩٩٣      يوليه  /     متوز  ٣٠         ، املؤرخة G.R. No. 101083             ، القضية رقم         فاكتوران          أوبوزا ضد  •

                                   امليزانية املرصودة للرعاية الصحية  - ٣           السؤال رقم 

    ّ                                    وتقلّ اعتمادات امليزانيـة هـذه عـن          .               مليار بيزو     ٩,٨                   بلغت يف اجملموع         ٢٠٠٥                               االعتمادات املربجمة للصحة لعام       -   ٧٤٤
  .     ٢٠٠٢                                           بدورها أقل من امليزانية املرصـودة يف عـام       ٢٠٠٣                  وكانت ميزانية عام   .   زو           مليون بي    ١٥٤         مببلغ       ٢٠٠٣               اعتمادات عام   

  .            مليار بيزو   ٧٨١                                            يف املائة، من جمموع امليزانية الوطنية البالغة  ٢                 مليار بيزو، أو     ١٤,٥                     ، رصد للخدمات الصحية     ٢٠٠٢       ويف عام 

                 وقد زادت هـذه      .               مليار بيزو    ١١   ة                                                        ، بلغ جمموع االعتمادات اليت حصلت عليها وزارة الصح            ١٩٩٧         ويف عام     -   ٧٤٥
                                     يف املائة من ميزانيـة القطـاع             ١٥,٥٨                        يف املائة، وهي متثل           ١٨,٤٧          بنسبة       ١٩٩٦                                    االعتمادات عما كانت عليه يف عام       

                                 يف املائة من الناتج الـوطين           ٠,٤٣                            بيد أن ذلك ال يشكل سوى         .                                         يف املائة من جمموع امليزانية الوطنية          ٢,٥٤           االجتماعي و 

                                                      

         ِ                                         رفع رودريِغز اإلبن وجريانه دعوى قضائية لـزوال          :        الوقائع  -            ِ                                      قضية رودريِغز اإلبن ضد حمكمة االستئناف املتوسطة      
  .                   ، الواقعة يف ماالبونDaytona Construction and Development Corporation                                        املضايقات العامة مع األضرار ضد شركة اإلمسنت 

                                                                                             بأنه عاجل العديد من املرضى الذين يعزون مرضهم إىل التلوث الذي يسببه مصنع خلط اإلمسنت                                                وقد شهد طبيب يعيش يف املنطقة       
Daytona .             وقال إن غبار اإلمسنت يتسبب يف مضاعفات يف القلب والرئة، وإن الذين يسكنون يف اجلوار احمليط مبصنع اخللط هـم                                                                                                         

                                                            صابات بالربو القصيب، سواء لدى األطفال أو الكبار الذين                                    وحتدث عن عدة حاالت من اإل       .                                 األكثر عرضة لإلصابة هبذه األمراض    
     غبار   :                                                             هل ينبغي غلق مصنع خلط اإلمسنت على أساس أنه مصدر للمضايقة؟ احلكم  :               السؤال املطروح   .                          يعيشون بالقرب من املصنع   

             مـن سـكان                                              مضر بصحة أصحاب الدعوى وبصحة غريهم        Daytona                                                     اإلمسنت الذي يطلقه مصنع خلط اإلمسنت التابع لشركة         
                                                                                                          فالضوضاء واالهتزازات والدخان والرائحة اليت يسببها تشغيل املصنع ليل هنار ال بد أهنـا تسبب هلم بالفعل إزعاجا شديدا   .       املنطقة

   .                                                                       ً وبالتايل فإن تشغيل هذا املصنع ينتهك بعض حقوق أصحاب الدعوى ويسبب هلم أضراراً  .               ومعاناة ال توصف
                                                                     مقدمو االلتماس هم أطفال فلبينيون، ميثلون أنفسهم واألجيال اليت مل            :  ع      الوقائ  -                            قضية أوبوزا ضد فاكتوران   

                                     واحـتج أصـحاب االلتمـاس، دعمـا          .                                                                           تولد بعد، وقد رفعوا دعوى لطلب إلغاء مجيع رخص قطع األشجار يف البلد            
           نت نظريتهم    وكا  .                                                                                              لعريضتهم، حبقهم وحق الشخصية االعتبارية يف التقاضي عن طريق دعوى مجاعية من أجل محاية بيئتهم         

                                                            أما من حيث أسس الدعوى، فرأت احملكمة أن الشكوى تركـز             :     احلكم  .                                               تقوم على مبدأ املسؤولية املشتركة بني األجيال      
      من    ١٦                                                                                                                     على حق قانوين أساسي حمدد واحد وهو احلق يف بيئة متوازنة وصحية على حنو ما نصت عليه املادة الثانية الفقرة                     

  .                   مـن الدسـتور      ١٥                                                                  احملدد باحلق يف الصحة على حنو ما كرسته املادة الثانية الفقرة                                     وربطت احملكمة هذا النص       .        الدستور
                                                                                                                  ورأت احملكمة أن ورود احلق يف بيئة متوازنة وصحية ضمن فصل إعالن املبادئ وسياسات الدولة وليس ضـمن شـرعة                    

                    فهذا احلق ينتمـي إىل    .           شرعة احلقوق                               ٍّ                                            احلقوق، ال يعين أنه أقل أمهية من أيٍّ من احلقوق املدنية والسياسية الواردة يف فصل    
                                                                                                                              فئة من احلقوق خمتلفة كلية إذ إنه يتناول أهم األمور وهو حفظ النفس واستمرارها، بل ميكن القول إن تعزيز هذا احلـق                      

   .                             سابق على مجيع احلكومات والدساتري
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                                                                             وجاءت وزارة الصحة يف املرتبة السادسة من جمموع الوكاالت احلكومية من حيث              .                         ذاته باألسعار اجلارية               اإلمجايل للعام 

  .                         حصتها من امليزانية الوطنية

                      يف املائة من امليزانية     ٢,٣٦       ً      ً       متوسطاً سنوياً قدره     ١٩٩٧     إىل     ١٩٩٣                                       وقد خصص لوزارة الصحة أثناء الفترة من     -   ٧٤٦
             يف املائة من     ٥,٣٧           والبالغة     ١٩٩٢       إىل       ١٩٨٨                                           لنسبة اليت كانت مرصودة خالل الفترة من                                         احلكومية الوطنية، أي أقل من ا     

                                                                   ً                             وكان هذا التخفيض يف حصة وزارة الصحة من امليزانية احلكومية الوطنية ناجتاً عن إسناد مهمة                 .                           امليزانية احلكومية الوطنية  
   .                           و ما قضى به قانون احلكم احمللي                                                        تقدمي خدمات الرعاية الصحية األساسية إىل وحدات احلكم احمللي، وه

                 َّ معدل وفيات الرضَّع    - ) أ ( ٤    رقم        السؤال 

               فقـد قدرتـه      .                                                                    َّ                       تشري البيانات املستقاة من خمتلف املصادر إىل حدوث تراجع يف معدل وفيات الرضَّع يف البلد                -   ٧٤٧
  ،     ١٩٩٠      عام     ٣٦,٨   ، و    ١٩٨٥      عام     ٤٥,٣           مبا نسبته     ١٩٩٨                                                        الدراسة االستقصائية الوطنية للشؤون السكانية والصحية لعام 

َ          ً      ً        وَشهد اخنفاضاً طفيفاً من       .     ١٩٩٥        عام       ٣٥,٣ و                            ، حسب تقرير اجمللس الوطين         ١٩٩٥           يف عام      ٤٩       إىل       ١٩٩٠           يف عام      ٥٧ 
                 ، بلغ معدل وفيات     ١٩٩٨                                                                وحسب ما ورد يف الدراسة االستقصائية للشؤون السكانية والصحية لعام     .                 لتنسيق اإلحصاءات 

         ، أفادت      ٢٠٠١         ويف عام     .             مولود حي   ١     ٠٠٠        لكل     ١٨                          لغ معدل وفيات املواليد                        مولود، بينما ب    ١     ٠٠٠        لكل     ٣٥    َّ   الرضَّع  
   .       مولود ١     ٠٠٠      لكل   ٢٩                           َّ      التقارير أن معدل وفيات الرضَّع بلغ 

            وبلغ عـدد     .        أنثى    ٨٠٠     ٢٥٢     ً     ذكراً و     ٨٦٦     ٥٢١         زهاء       ٢٠٠٢                                              وبلغ العدد اإلمجايل للمواليد األحياء يف عام          -   ٧٤٨
   .                                              فعدد الوفيات من الذكور أكرب من عددها من اإلناث .      أنثى ٩     ٨٦٨     ً   ذكراً و  ١٣     ٩٥٥             الوفيات منهم 

                     َّ                                                                                   وخيتلف معدل وفيات الرضَّع باختالف العوامل االجتماعية واالقتصادية والسكانية حسبما يتبني من الدراسـة               -   ٧٤٩
     يف     ٠,٩ ٣                                                        فخالل فترة السنوات العشر اليت سبقت إجراءها، بلـغ            .     ١٩٩٨                                                      االستقصائية الوطنية للشؤون السكانية والصحية لعام       

ُ  ِّ                      َّ                               وُسجِّل أدىن معدل لوفيات الرضَّع يف منطقة مانيال الكربى            .                      يف املناطق الريفية       ٤٠,٢                 املناطق احلضرية و           تليهـا    )     ٢٣,٧ ( 
ُ  ِّ                                واملناطق اليت ُسجِّلت هبا أعلى املعدالت هي جزر فيسايا    ).     ٢٦,٠ (                        مث جزر فيسايا الغربية      )     ٢٣,٦ (                      منطقة لوزون الوسطى                 

    ).    ٥٣,٢ (        وكاراغا   )     ٥٥,١   (                              او اإلسالمية املتمتعة باحلكم الذايت            منطقة ميندان و  )     ٦٠,٨ (        الشرقية 

                                 إىل أن معـدالت الوفيـات يف            ٢٠٠٣                                                                     وتشري الدراسة االستقصائية الوطنية للشؤون السكانية والصحية لعام           -   ٧٥٠
         حالـة    ٢٤     َّ   الرضَّع                                فعلى سبيل املثال، بلغ معدل وفيات  .                                                                املناطق احلضرية ال تزال أدىن بكثري مما هي عليه يف املناطق الريفية      

   .                           مولود حي يف املناطق الريفية ١     ٠٠٠                حالة وفاة لكل   ٣٦                                 مولود حي يف املناطق احلضرية مقابل  ١     ٠٠٠         وفاة لكل 

                                          إمكانية حصول السكان على املاء الصاحل للشرب    - ) ب ( ٤  

                ا احلصول علـى                                                                                 حىت اآلن، حدث ارتفاع ال بأس به يف عدد األسر املعيشية اليت بات بإمكاهن                  ١٩٦٠          منذ عام     -   ٧٥١
                                                     يف املائة من العدد اإلمجايل لألسر املعيـشية مـن             ٨٧             ويستفيد حنو     .               ً     يف املائة سنوياً    ٢                               ماء صاحل للشرب مبعدل متوسطه      

                    الدراسة االستقصائية   (                                 يف املائة يف املناطق الريفية         ٧١                                       يف املائة منها يف املناطق احلضرية و         ٩١                              إمدادات املاء الصاحل للشرب،     
  )          يف املائة  ٣٩ (                                              وتأيت مياه الشرب من مصادر تتدرج من املستوى األول    ).     ١٩٩٨                      السكانية والصحية لعام                الوطنية للشؤون 

    ).         يف املائة  ١٣ (                        مث املصادر املشكوك يف أمرها   )          يف املائة  ٣٠ (        فالثالث   )          يف املائة  ١٨ (         إىل الثاين 
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                                   املؤسسات املتمتعة بامتيازات توزيـع                                                                         وجيري توزيع املياه عرب شبكة مانيال للمنشآت املائية والصرف الصحي و            -   ٧٥٢
                                                                                                                     املياه يف منطقة مانيال الكربى وشبكات املياه على صعيد املقاطعات ووحدات احلكومة احمللية والتعاونيات والقطاع اخلاص                

َ  ِّ                 ومَورِّدي املياه باجلملة              النظيفة                                                                                            غري أن نطاق تغطية هذه الشبكات حمدود، وال يزال الكثري من الفلبينيني حمرومني من املياه                .   
   .                واملعقولة التكلفة

                    يف املائة فقط يف         ٦٩,٨          مقابل       ١٩٩٨                  يف املائة عام         ٨٧,٢                                                  ومستوى االستفادة أعلى يف املناطق احلضرية بنسبة          -   ٧٥٣
                     يف املائـة لـدى        ٩٣                    يف املائة مقابل       ٥٨                                                                 وعالوة على ذلك، تبلغ نسبة استفادة العشر األفقر من السكان             .                املناطق الريفية 
   .   نهم            العشر األغىن م

                         أن أغلبية األسر املعيشية     ١٩٩٥                                                                 وأظهرت دراسة أولية أجريت يف إطار املشروع احلضري للصحة والتغذية عام    -   ٧٥٤
             غـري أن مـا     .  ةـ                                                       كانت تستفيد من املياه املنقولة باألنابيب أو اآلبار األنبوبي  )          يف املائة  ٧٢ (                              من بني قاطين األحياء الفقرية      

ّ  وَمَرّد   .            يف املائة    ١٧                                                                     كانت ملوثة لدى استهالكها، يف حني بلغت نسبة تلوثها يف املصدر                                        يف املائة من تلك املياه       ٣٦       نسبته    َ  َ 
   .                                                           هذا األمر هو نقل مياه الشرب ومناولتها وختزينها بطريقة غري الئقة

                                                        استفادة السكان من مرافق وافية للتخلص من الفضالت البشرية    - ) ج ( ٤  

  .                                          مليون أسرة معيشية، بال مراحيض صحية         ٢,٣                  سر املعيشية، أو                       يف املائة من األ      ١٩            ، كان حنو        ١٩٩٨        يف عام     -   ٧٥٥
                                      يف املائة يف التجمعـات الريفيـة            ٦٩,٨                                         يف املائة من السكان احلضريني، مقابل            ٩٢,٣                                وتوافرت املراحيض الصحية لنحو     

                 األسر الفقـرية،              يف املائة من    ٦٧,٤                       ويستفيد من هذه اخلدمة      ).            ية والصحية     سكان                               االستقصائية الوطنية للشؤون ال            الدراسة   (
   .         يف املائة    ٨٩,٤                                                       بينما تستفيد منها األسر غري الفقرية بدرجة أكرب، بنسبة تبلغ 

         فال يزال    .                                                                                               كما تشري التقديرات إىل أن حنو سبعة يف املائة فقط من السكان موصولون بشبكة الصرف الصحي                 -   ٧٥٦
                                                 الدراسات األولية للصحة والتغذيـة يف املنـاطق              وحسب    .                                                      ً        توافر املراحيض الصحية، املرتلية والعامة منها، يشكل إشكاالً       

   .                                                                        ، كان من بني أسباب عدم امتالك املراحيض االفتقار إىل احليز واملال الالزمني لبنائها    ١٩٩٥           احلضرية عام 

                                                    إىل أن حنو مثانية يف املائة من جممـوع سـكاهنا                ٢٠٠٦                                                      وفيما يتعلق مبنطقة مانيال الكربى، تشري بيانات عام           -   ٧٥٧
                     ويعتمد باقي السكان     .                      وصلة بشبكة اجملاري     ٩٩     ٤٠٠                              ومتثل هذه النسبة ما جمموعه        .                    مرافق الصرف الصحي              يستفيد من   

                                                                                 فأغلبية هذه األسر املعيشية لديها مراحيض موصولة خبزانات التفسيخ اليت تـوفر              .                                 على وسائل موضعية للصرف الصحي    
   .             املعاجلة األولية

                                             عال الديكي والكزاز واحلصبة وشلل األطفال والسل             الدفتريا والس      َّ     َّ         الرضَّع احملصَّنون ضد - ) د ( ٤  

      ١٩٨٠                  وضد الكزاز عام                                 اللقاح الفموي ضد شلل األطفال           وأضيف    .     ١٩٧٦                            برنامج التحصني املوسع عام          بدأ    -   ٧٥٨
               وارتفعت الوترية   .     ١٩٨٣-    ١٩٧٧                                     ً                  وكانت جتري محالت واسعة النطاق مرتني سنوياً يف الفترة           .     ١٩٨٢                 وضد احلصبة عام    

ّ         ً                                                       ويف الفترة ذاهتا تقريباً، َتَوّسع تدرجيياً نطاق توفري خدمات التحصني يف املصحات على مدار                .     ١٩٨٤        عام                 إىل أربع مرات    َ  َ  ً                     
   ضد                           يف املائة، واللقاح الثالثي   ٥١-        د السلـ  ض BCG   احـ   لق  :          كما يلي    ١٩٨٦                          وكانت معدالت التغطية يف عام   .      العام

    ٤٠-                 يف املائة واحلصبة   ٣٧-                      الفموي ضد شلل األطفال       الثالثي                    يف املائة، واللقاح   ٣٢-                                 الدفتريا والسعال الديكي والكزاز
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                                                                                                       وكنتيجة لذلك، اخنفضت نسبة اإلصابة باألمراض الستة بني األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سـنوات،                  .         يف املائة 

             نسبة اإلصابة          واخنفضت    .     ١٩٨٠                                       ئة باملقارنة مع النسبة املسجلة عام        ا        يف امل    ٨٣                                        وخباصة شلل األطفال، الذي اخنفض بنسبة       
   .    ١٩٨٢                  يف املائة منذ عام   ٢٠          باحلصبة إىل 

                                                                      ً     ً                       ، حققت الفلبني أعلى مستوى من التغطية فيما يتعلق بربنامج الطفـل احملـصن حتـصيناً كـامالً،                      ١٩٩٣         ويف عام     -   ٧٥٩
             الـصحية إىل                                   ، رمبا كنتيجة لنقل اخلـدمات           ١٩٩٥                  يف املائة عام       ٨٦                              وقد تراجعت هذه النسبة إىل        .            يف املائة    ٩١                بتسجيلها نسبة   

   .    ١٩٩٧   و    ١٩٩٦               يف املائة عامي   ٩٠                                        ً     ً       وحتسنت نسبة تغطية برنامج الطفل احملصن حتصيناً كامالً لتبلغ   .                   وحدات احلكومة احمللية

ُ  ِّ       كانت أعلى مما ُسـجِّل يف      ٢٠٠٣                                                              ونسبة التحصني املسجلة لدى األطفال القاطنني يف املناطق احلضرية يف عام    -   ٧٦٠               
                   ُ                     واللقاحات الكاملة أُعطيت لإلناث بنسبة أكرب    ).                         يف املائة، على التوايل     ٦٥    و   ٧٤ (            الريفية                                  أوساط القاطنني منهم يف املناطق    

    ).         يف املائة    ٦٨,٤ (          من الذكور   )          يف املائة    ٧١,٣ (    ً قليالً 

  ُ  ِ              ً      ً                                                                         وأُعِلنت الفلبني بلداً خالياً من شلل األطفال خالل اجتماع كيوتو بشأن القضاء على هذا الداء يف منطقة غرب      -   ٧٦١
                                                                        ورغم ذلك، ال تزال الفلبني متيقظة حلماية مواطنيها من خمـاطر جلـب               .     ٢٠٠٠        أكتوبر   /                 ئ يف تشرين األول             احمليط اهلاد 

                          ً                                                        وتشمل التدابري املتخذة توخياً للحذر تعزيز نظام الرصد، والقدرة علـى املواجهـة            .                                   الفريوس املسبب له من بلدان أخرى     
ٍ                       فال الطبيعي يف املختـربات بـشكل واٍف، ومواصـلة                                                                      السريعة النتقال العدوى من اخلارج، واحتواء فريوس شلل األط                                      
   .                                                      ً التحصني االعتيادي إىل أن يتحقق القضاء على هذا الداء عاملياً

                           مليون طفل مرتني خـالل        ١٢        حتصني       ٢٠٠٢           يف عام               شلل األطفال              للقضاء على     ) Patak (            محلة باتاك          ومت يف     -   ٧٦٢
                 الذي ظهر عندما         ّ                        فريوس الّسنجابية املشتق من اللقاح     ر                               وتوخت هذه احلملة وقف انتشا      .     مارس /            فرباير وآذار  /          شهري شباط 

   .                                                   تراجعت معدالت التحصني ضد شلل األطفال يف السنتني السابقتني

ُ  ّ ، ُخفLigtas Tigdasّ                        القضاء على احلصبة املسماة        ويف محلة   -   ٧٦٣        ً      ً                       ض ختفيضاً شديداً عدد حاالت تفشي احلـصبة   ِ ـِ  
                                               وقد حققت احلملة نسبة مرتفعة من التحصني ضد          .                     مع السنوات السابقة                                                   واإلصابة هبا حبيث بلغ أدىن مستوى له باملقارنة         

   .     ً  شهراً  ١٥                                                        يف املائة يف أوساط األطفال املتراوحة أعمارهم بني تسعة أشهر و  ٩٥            احلصبة ناهزت 

                         مليـون طفـل تراوحـت      ١٨      حتصني     ٢٠٠٤      فرباير  /        يف شباط                             محلة متابعة التحصني ضد احلصبة             واستهدفت    -   ٧٦٤
   .                                     يف املائة من الفئة املستهدفة من السكان  ٩٥          وقد مت حتصني   .        سنوات ٨          وأقل من       أشهر ٩           أعمارهم بني 

                         العمر املتوقع عند الوالدة    - ) ه ( ٤  

         ولوحظ يف    .     ١٩٩٠             سنة عام        ٦٤,٦       إىل       ١٩٨٠             سنة عام        ٦١,٦                                              ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة من          -   ٧٦٥
   .     سنة    ٦٨,٦                              الل السنوات األخرية إىل ما متوسطه                                            حدوث ارتفاع آخر للعمر املتوقع عند الوالدة خ    ١٩٩٩    عام 

        سـنة       ٧١,٢٨ (                                                                                            والعمر املتوقع لدى اإلناث ما برح على الدوام أعلى من العمر املتوقع لدى الذكور يف الفلبني            -   ٧٦٦
                                          وتوجد اختالفات كبرية يف متوسـط العمـر           ).                                    سنة لدى الذكور يف العام ذاته           ٦٦,٠٣          مقابل       ١٩٩٩                 لدى اإلناث عام    
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ُ  ِّ                                                         فقد ُسجِّل أعلى متوسط يف لوزون الوسـطى وتاغـالوغ اجلنوبيـة، وأدىن      .                                  ند الوالدة بني مناطق البلد املختلفة          املتوقع ع      
   .                     وجزر فيسايا الشرقية                                          منطقة مينداناو اإلسالمية املتمتعة باحلكم الذايت        متوسط يف 

               صابات الشائعة                                                               نسبة السكان املستفيدين من خدمات املوظفني املدربني على عالج األمراض واإل    - ) و ( ٤  

                                                                                                            إن البيانات املصنفة حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية فيما يتعلق بنسبة السكان املستفيدين من خـدمات                 -   ٧٦٧
                                                            ً                                                          املوظفني املدربني على عالج األمراض واإلصابات الشائعة، واليت ميكن عادةً استقاؤها من التقارير اإلدارية الواردة مـن                 

                                ُ                                                          حة، ليست متاحة، بسبب ما سبق أن أُشري إليه من نقل مهمة تقدمي اخلدمات إىل وحـدات                                             املكاتب الفرعية لوزارة الص   
   .                                    غري أن البيانات التالية قد تكون مفيدة  .             احلكومة احمللية

                                                           يف البلد يوجد يف ملكية اخلواص، يف حني ال يبلغ عـدد              ١     ٧٠٨                                  من املستشفيات، البالغ عددها       ١     ٠٦٨    إن    -   ٧٦٨
       فبينما   .                               ٍ                وتتوزع املستشفيات بشكل غري متساوٍ عرب املناطق         ).     ٢٠٠١                    وزارة الصحة، عام       ( ٠  ٦٤                        املستشفيات العامة سوى    

  ،                                                منطقة مينداناو اإلسالمية املتمتعة باحلكم الذايت           يف     ١٤                                                يف منطقة مانيال الكربى، ال يوجد منها سوى             ١٧٧             يبلغ عددها   
   .                             وهي من بني أفقر املناطق يف البلد

   ويف   .                                                                           ممارسي املهن الصحية يف منطقة مانيال الكربى واملراكز احلـضرية األخـرى                                        وعالوة على ذلك، يوجد معظم      -   ٧٦٩
         ، بلـغ       ١٩٩٧         ويف عام     .    ١٠٢     ٨٧٨             ، والقابالت      ٢٥٩     ٦٢٩            ، واملمرضني     ٨٢     ٤٩٤                     ، كان عدد األطباء         ١٩٩٥-    ١٩٩٠        الفترة  

   ٤     ٨٢٢         أسـنان و        طبيب  ١     ٧٨٢      ً     طبيباً و   ٣     ١٢٣                                                                  عدد من كانوا موظفني يف قطاع الصحة لدى وحدات احلكومة احمللية            
  .         قابلة    ٢٤١     ً     ممرضاً و   ٤     ٨٣٧                 طبيب أسنان و      ١٧٩      ً     طبيباً و   ٤     ٢٣٢                                         قابلة بينما كان لدى وزارة الصحة          ١٥     ٦٤٧    ً   ممرضاً و 

                               نسمة، وطبيب أسنان واحـد       ٩     ٧٢٧        ً      ً         ان طبيباً واحداً لكل     ـ                                                       وكانت نسبة العاملني يف قطاع الصحة احلكومي إىل السك        
   .      نسمة ٤     ٥٠٣                   نسمة، وقابلة لكل  ٧     ٣٦١            ً      ً      نسمة، وممرضاً واحداً لكل   ٣٦     ٤٨١    لكل 

      ً     ً               مركزاً صحياً على صعيد       ١٣     ٠٩٦                       وحدة صحية ريفية و     ٢     ٤٠٥      ً                                    وإضافةً إىل هذه املستشفيات، كان مثة حنو          -   ٧٧٠
     ً                          شخصاً، يف حني كان كل مركز         ٢٩     ٧٤٦                                               ويف املتوسط، كانت كل وحدة صحية ريفية ختدم           .     ١٩٩٧                 البلدات يف عام    

                                           ً                 ويتألف مالك موظفي الوحدة الصحية الريفية عادةً من طبيب           .      ً   شخصاً  ٥     ٢٧٧   ت                                      صحي على صعيد البلدة يليب احتياجا     
   .                                                                                        وممرض وبعض القابالت، يف حني ينبغي أن يوجد يف املركز الصحي على صعيد البلدة قابلة واحدة على األقل

  .    ٢٨٢     ٢٢٤                                                                                     ، بلغ جمموع عمال الرعاية الصحية يف وحدات احلكومة احملليـة يف البلـد بأسـره                     ٢٠٠٢           ومنذ عام     -   ٧٧١
   .                                                                                                      ويشمل هذا اجملموع األطباء واملمرضني وأطباء األسنان وأخصائيي التغذية والقابالت والعمال الصحيني على صعيد البلدات

                                                                                      نسبة احلوامل املستفيدات من خدمات املوظفني املدربني خالل فترة احلمل، ونسبة من أشرف               - ) ز ( ٤
                  عدل وفيات األمهات                                           هؤالء املوظفون على توليدهن؛ واألرقام املتعلقة مب

                          وجود ثغرات كبرية يف خدمات     ١٩٩٨                ية والصحية لعام     سكان                                      الدراسة االستقصائية الوطنية للشؤون ال         أظهرت    -   ٧٧٢
                                                     ، أجرت األمهات ثالث استشارات طبية أو أكثر قبل الوالدة،   )           يف املائة    ٧٧ (                             ففيما يتعلق مبعظم الوالدات       .              رعاية األمهات 

     يف    ٣٣   ُ   َ          ومل ُيعلَـم إال       .                                ً                                        منها يف حالة نصف الوالدات تقريباً خالل األشهر الثالثة األوىل للحمل                                       وجرت االستشارة الطبية األوىل   
                 حتـصني توكـسويد                       َّ                   ومل تبلغ نسبة من تلقَّني من األمهات          .                                                            املائة من احلوامل بأعراض ما انطوى عليه احلمل من أخطار         
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            يف املائة     ٥٧                                         يف املائة من احلوامل أقراص احلديد، و        ٥ ٧      وأخذ    .     ١٩٩٣                  يف املائة عام       ٤٢                     يف املائة، مقابل       ٣٠        سوى         الكزاز

                                               إىل مهنيي الصحة إلجراء فحوص فترة ما قبـل           )            يف املائة    ٨٦ (                                 وتلجأ نسبة مرتفعة من احلوامل        .          ُ  َ ِّ          منهن فقط ُمكَمِّل اليود   
                أجرين ثـالث                           يف املائة من احلوامل        ٦٤,٨       أن       ٢٠٠٠                                                          وأفادت دراسة املؤشرات اإلحصائية امليدانية الصحية لعام          .       الوالدة

   .                                   استشارات طبية أو أكثر خالل فترة احلمل

        أظهـرت    )  ٠   ٢٠٠                                            دراسة املؤشرات اإلحصائية امليدانية الصحية لعام    (    ٢٠٠٠                                   والبيانات امليدانية احلكومية لعام      -   ٧٧٣
        دة مـن                  يف املائة مـساع   ٣١                                                                                 يف املائة من احلوامل تلقني مساعدة أثناء الوضع من طبيب أو ممرض أو قابلة؛ وتلقى         ٦٩    أن  

   .                                                                        وعالوة على ذلك، كان مثة تباينات هائلة بني املناطق يف أمناط الرعاية أثناء الوضع  .               قابالت تقليديات

                                            يف املائة، ولكن هذه النسبة تتراوح بني            ٤٠,٧     ً                                                      وإمجاالً، ترعى القابالت أكرب نسبة من حاالت الوضع، وتبلغ            -   ٧٧٤
  .                                     يف املائة يف منطقة لـوزون الـشمالية    ٦٠                       مينداناو وما أعاله حنو                                  يف املائة من حاالت الوضع يف منطقة    ٣٠               ما أدناه حنو    

     يف      ٢٦,٨ (                                                                           ً                                 وعلى الصعيد الوطين، رعت القابالت التقليديات املدربات واألطباء العدد ذاته تقريباً من حـاالت الوضـع                 
          الدراسـة   (  .      وضـع                              يف املائة مـن حـاالت ال           ٥١,٤                                                          ويف املنطقة احلضرية للعاصمة الوطنية، أشرف األطباء على            ).      املائة

    ).    ٢٠٠٢   و    ٢٠٠١                             ؛ وصندوق األمم املتحدة للسكان،     ١٩٩٨  ،           ية والصحية    سكان                            االستقصائية الوطنية للشؤون ال

ـ    ُ ِّ                     ، قُدِّرت وفيات األمهات مب        ١٩٩٨         لعام              ية والصحية     سكان                                        الدراسة االستقصائية الوطنية للشؤون ال        ويف    -   ٧٧٥   ا     ــ
  ل ـ                     ً        وتتوىف امرأتان تقريباً مقاب    .      سنة   ٤٩    و   ١٥                    راوحت أعمارهن بني                                                  يف املائة من جمموع وفيات النساء الالئي ت          ١٤       نسبته  
                                         كما أن الفلبينيات يواجهن خالل حياهتـن        .                                                                       مولود حي خالل فترة احلمل أو أثناء الوضع أو الفترة اليت تليه             ١     ٠٠٠    كل  

                            فيـة واملعزولـة الفقـرية                                             ووفيات األمهات أعلى يف املنـاطق الري        .                                         خطر املوت بسبب عوامل تتصل باألمومة                 يف املائة   ١       بنسبة  
         ً      ، اسـتناداً إىل      ١٩٩٥-    ١٩٩٠                                                      واملناطق الثالث األوىل من حيث معدالت وفيات األمهات يف الفترة   .                          والتجمعات احلضرية الفقرية  

   . ٩   و  ١٠            واملنطقتان                                           منطقة مينداناو اإلسالمية املتمتعة باحلكم الذايت     هي                           اجمللس الوطين لتنسيق اإلحصاءات       بيانات 

                                                                                               ت األمهات بشكل رئيسي عن نزيف ما بعد الوالدة وارتفاع الضغط ومضاعفاته واإلنتان والوالدة                         وتنجم وفيا   -   ٧٧٦
              يف املائـة        ٧,٢٢                                                                    ومن بني مسببات الرتيف، حيتل اإلجهاض الترتيب الرابع، مبا متوسطه             .                          املعرقلة ومضاعفات اإلجهاض  

                        وأظهرت التقديرات غـري       ).     ١٩٩٤-    ١٩٨٥      فترة       لل                                        اجلمعية الفلبينية للتوليد وطب النساء     (          سنوات     ١٠                 خالل فترة مدهتا    
ُ  ِّ                                 املباشرة ملعدالت اإلجهاض أن منطقة مانيال الكربى ُسجِّل هبا أعلى معدل بنسبة                            ممن تراوحت    ١     ٠٠٠                  امرأة من كل       ٣٣                                          

                     امرأة ممن تراوحت     ١     ٠٠٠           من كل     ٩                                                           سنة، وأن أدىن معدل مسجل هو يف جزر فيسايا، بنسبة              ٤٤    و   ١٥             أعمارهن بني   
                                                                                             ورغم أن معظم النساء ينجون من مضاعفات اإلجهاض، فإهنن قد يعانني مع ذلك مـن أمـراض                   .       سنة   ٤٤    و  ٥ ١             أعمارهن بني   

   .            ناسور الوالدة                                                                                                وحاالت وهن حادة أو مزمنة، من قبيل فقر الدم أو التهابات املسالك التناسلية أو إعاقات مدى احلياة، مثل 

          ة املدربني         َّ                                 نسبة الرضَّع املستفيدين من خدمات موظفي الرعاي    - ) ح ( ٤  

                         َّ                                                                                إن البيانات املتعلقة بالرضَّع املستفيدين من خدمات موظفي الرعاية املدربني واملصنفة حسب نـوع اجلـنس                  -   ٧٧٧
                                                ً                                                                والسن واحلالة االجتماعية واالقتصادية، واليت ميكن عادةً استخالصها من التقارير اإلدارية الواردة من املكاتـب الفرعيـة       

  .                                                                          ما سبقت اإلشارة إليه من نقل مهمة توفري اخلدمات إىل وحدات احلكومة احملليـة                                        لوزارة الصحة هي غري متاحة، بسبب     
   .                                    غري أن البيانات التالية قد تكون مفيدة
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                      فنسبة جممـوع املرافـق     .                                                                             ال تزال اهلياكل األساسية اليت ميكن تعبئتها من أجل صحة املواليد اجلدد غري مستغلة       -   ٧٧٨
                    يف املائـة مـن         ٩,٥                                                               رعاية الصحية األساسية الضرورية أثناء التوليد ال متثل سوى                                                   الصحية العامة اليت لديها قسم يعمل لل      

                                                                      يف املائة من املراكز الصحية على صعيد البلدات وال تشكل نـسبة                ٢,٦                                                الوحدات الصحية الريفية على الصعيد الوطين، و      
                    يف املائـة مـن        ٢٠                 لتوليـد سـوى                                                                                          مستشفيات اإلحالة اليت لديها قسم يعمل للرعاية الصحية الشاملة الضرورية أثناء ا           

                             تقرير برنـامج صـحة املـرأة       . (                                         يف املائة من املستشفيات على صعيد احملافظات    ٤٧                                 املستشفيات على صعيد املقاطعات و    
    ).    ١٩٩٨                 واألمومة املأمونة، 

                     لديهن أطفال تقل      ١٠                         أن ست نساء من كل           ٢٠٠٠                                                      وأظهرت الدراسة االستقصائية لصحة األم والطفل لعام          -   ٧٧٩
                       يف املائـة ممـن حظـني      ٥٢ و  .                                ً                                                هم عن ثالث سنوات فقط استشرن خمتصاً يف الرعاية الصحية لفترة ما بعد الوالدة                أعمار

    ١٠                  ً                                         يف املائة منهن ممرضاً أو قابلة، وحنو واحدة من كـل               ٣٧         واستشار    .                                            ً        بالرعاية يف مرحلة ما بعد الوالدة استشرن طبيباً       
     يف    ٤٨ (                                                                 هم أغلب مقدمي الرعاية يف مرحلة ما بعد الوالدة بصفة عامة                                        ورغم أن املمرضني والقابالت       .                     منهن قابلة تقليدية  

                 ً                     واخلدمة األكثر طلباً أثناء االستشارات        ).            يف املائة      ٦٦,٩ (                                                           ، فإن األطباء هم مقدموها الرئيسيون يف املناطق احلضرية           )     املائة
   .                                                           الطبية املتعلقة بالرعاية يف مرحلة ما بعد الوالدة هي فحص الوليد

                         الفئات املستضعفة واحملرومة    - ٥    رقم        السؤال 

                                                                                         ً                    يتبني من املؤشرات املعروضة أعاله أن الفقراء احلضريني والريفيني على حد سواء هم أكثر الفئات حرماناً من                   -   ٧٨٠
   .                             حيث االستفادة من اخلدمات الصحية

        كما أن    .            وء التغذية                                                                                           ويعكس مستوى الفقر يف البلد التباينات اليت ال تزال قائمة يف جمال احلد من األمراض وس                 -   ٧٨١
                           فال تزال املستشفيات وغريها من   .                                                                                 من يعيشون يف املناطق الريفية النائية يتلقون خدمات صحية أقل وأدىن من حيث النوعية    

   .                                                               ُّ                      مرافق الرعاية الصحية مركزة يف املراكز احلضرية وال يستطيع الفقراء حتمُّل تكلفة الرعاية الصحية

                                      ً                                وانني واملمارسات الوطنية اليت تؤثر سلباً علـى احلالـة الـصحية                                       التغيريات يف السياسات والق     - ) أ ( ٥
               للفئات احملرومة

                                                                                                                على مدى أكثر من أربعني سنة بعد االستقالل الذي أعقب احلرب العاملية الثانية، كان نظام الرعاية الـصحية                    -   ٧٨٢
                                      املركزية تشكل املصدر الوحيد للموارد                          وكانت هذه الوكالة      .                   ً                                         الفلبيين خيضع إدارياً لوكالة مركزية يوجد مقرها يف مانيال        

                          غري أن املسؤولني التنفيـذيني    .                                                                                والتوجيه يف السياسات واإلشراف التقين واإلداري جلميع املرافق الصحية على نطاق الدولة   
      ايـة                               ، مسؤولية تسيري دوائر الرع        ١٩٩١                    ُ  ِ َ                                                         يف احلكومات احمللية قد أُوِكلَت إليهم، عقب تنفيذ قانون احلكومة احمللية يف عام              

          َ        حكومة حمافَظـة      ٧٨                وهي تتألف من      .                                                                فربزت مراكز جديدة للسلطة فيما يتعلق باخلدمات الصحية احمللية          .              الصحية احمللية 
          ويف الوقت    .                                                                               حكومة بلدية وحكومة منطقة تتمتع باحلكم الذايت وسلطة حاكمة ملدينة كبرية               ١٥٣٦                  حكومة مدينة و     ٨٢ و

َ     بينما يتوىل ُعَمد     )                                         املستشفيات على صعيد احملافظات واملقاطعات     (         ستشفيات                                               الراهن، يتوىل حكام احملافظات تشغيل نظام امل        ُ            
   .                                                                                            البلديات تشغيل الوحدات الصحية الريفية واملراكز الصحية على صعيد البلدات املوجودة يف دوائر سلطتهم
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                   نظام صحي مـن                ً  ويوجد حالياً   .                                      ً                                      وقد كسر نقل السلطة سلسلة التكامل نظراً هلذه الضوابط اإلدارية املنفصلة            -   ٧٨٣

                                                           ويتجلى هذا الوضع أكثر يف جمايل املساعدة واإلشـراف مـن             .  ُ    َ                    ُمداَرين بطريقة مستقلة   -                     خدمات املستشفيات    -     شقني  
                                   وعالوة على ذلك، تعمل البلـديات        .                                                                                     الناحية التقنية على الوحدات الصحية الريفية واملراكز الصحية على صعيد البلدات          

               وبالتـايل، أدى    .                                                            من التفرد، حىت على صعيد النظام الصحي العام داخل احملافظة                                          مبعزل عن بعضها، فيتسبب ذلك يف مزيد      
ُ                                                                                 هذا التجزؤ للخدمات الصحية احمللية إىل تدهور الُنُهج التكاملية يف جمال توفري الرعاية الصحية وكفاءة نظام توفري الرعاية                    ُ                                           

   .                                        الصحية ونوعية خدمات الرعاية الصحية احمللية

                                                                   َّ                   لنقل السلطة، تدهورت خدمات الرعاية الصحية احمللية بسبب نقـص املـوظفني املـدرَّبني                               ويف السنة األوىل      -   ٧٨٤
                                                                                     وتوقفت عملية تنمية املوارد البشرية وتدريب املوظفني الصحيني، ما تسبب يف تراجـع               .                                 واملعدات الطبية واهلياكل املادية   

                                       هين للموظفني الصحيني بسبب انعدام نظم                                             وعالوة على ذلك، توقف تطور املسار امل        .                                القدرات يف جمال اخلدمات الصحية    
                                                       كما توقف تبادل املوارد التقنيـة بـني املستـشفيات            .                                                                   الترقية إىل مستويات أعلى من السلطة يف منظومة الرعاية الصحية         

                        وبسبب نقص املوارد، فإن   .                                                                                                  والوحدات الصحية العامة، ما أدى إىل نقص يف القوة العاملة التقنية الالزمة للعمليات الصحية             
                   وكنتيجـة لـذلك،      .                                                                                                    املعدات الطبية للمرافق الصحية واهلياكل املادية اليت حتتاج إىل التصليح واالستبدال ظلت بال صيانة             

                                                                                                        تراجعت مرافق صحية حملية عديدة إىل مستوى املرافق الصحية األولية، ما أدى إىل إثقال كاهل املستشفيات من الدرجـة   
   .                   ُ    َ                           ية كان من احملتمل أن ُتعالَج يف مرافق صحية من مستوى أدىن                                  الثالثة حباالت من الدرجة األوىل والثان

                                                                                                        ومل تطابق تكلفة مهمة اخلدمات الصحية املنقولة إىل وحدات احلكومة احمللية ميزانية خمصـصات اإليـرادات                  -   ٧٨٥
                 ادات الداخلية، يف                          يف املائة من خمصصات اإلير    ٢٣                                فلم حتصل احملافظات إال على حنو         .                                      الداخلية اليت وفرهتا احلكومة الوطنية    

ـ          .                                    ً      حني تضاعفت تكلفة املهام الصحية تقريباً      ـ ـ                          ً                       وتلقت البلديات واملدن حصصاً من خمصـصات اإلي   ة ـ                رادات الداخلي
                    غري أن هذه احلـصص       .                                 ً                                             يف املائة على التوايل طابقت تقريباً تكلفة املهام الصحية املنقولة إليها             ٢٣              يف املائة و     ٣٤         مقدارها  

                                                  وحصلت البلدات على حصص من خمصـصات اإليـرادات           .                          ملتزايدة للعمليات الصحية                               كانت دون مستوى التكاليف ا    
                                        وبسبب امليزانيات احملدودة، القت احلكومات على   .               ً                                     يف املائة، نظراً للتكلفة الدنيا للمهام املنقولة إليها  ٢٠                 الداخلية مقدارها 

                                         من خمططات تقاسم التكاليف مع ميزانياهتا                                            ً                                  صعيد احملافظات والبلديات صعوبة يف العمل سويةً بسبب ما ينطوي عليه ذلك           
   .          ً احملدودة أصالً

            لذلك، بقيت    .       ً                                                                                      وختاماً، اعترب معظم وحدات احلكومة احمللية قطاع الصحة ذا أولوية دنيا يف خمصصات امليزانية               -   ٧٨٦
   .                                     ميزانيات اخلدمات الصحية يف احلدود الدنيا

            َّ                              للفئات املعرَّضـة للمخـاطر واألزمـات                                                        التدابري اليت تعترب ضرورية لتحسني احلالة الصحية        - ) ب ( ٥
                                                  الصحية، أو يف املناطق اليت تعاين هذا القدر من التردي

                                                                                                         بغية تلبية االحتياجات الصحية جلميع قطاعات اجملتمع، وال سيما ما خيص منها الفئات الـضعيفة، وضـعت                   -   ٧٨٧
ـ        .                   ً                       وزارة الصحة برناجماً إلصالح القطاع الصحي                                                ن االسـتراتيجيات والتـدابري الرئيـسية                                        وحيدد هذا الربنامج ما يلزم م

   .                                                                       ُ   َّ    ُ  َّ   ُ   َّ                   والتغيريات يف جمايل التنظيم والسياسات واالستثمارات العامة لتحسني الطريقة اليت ُتقدَّم وُتنظَّم وُتموَّل هبا الرعاية الصحية
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                                                                                                التدابري اليت اختذهتا احلكومة على صعيد السياسات، يف حدود املوارد املتاحة، لتحقيق التحسينات              - ) ج ( ٥
                          ً                         وإجناز األهداف احملددة زمنياً ووضع معايري لقياس اإلجنازات

                                                           ن أجل احلفاظ على نوعية اخلدمات الصحية ولكي تواصل احلكومة تقدمي ـ    م-  Sentrong Sigla       ترخيـص   -   ٧٨٨
ِ                                                                     اإلرشادات يف جمال حتديد املعايري الصحية، ُوِضعت مبادرة لتحسني النوعية تتمثل استراتيجيتها الرئيسية يف                 ُ   "         لتـرخيص  ا "                                   

                            ولقيت استجابة باهرة مـن       .     ١٩٩٩                  وتنفيذها عام        ١٩٩٨                                  وقد جرى وضع هذه املبادرة عام         .                        الطوعي للمرافق الصحية  
                                                                                وقامت أفرقة وطنية وإقليمية بزيارات تقييمية إىل املستشفيات واملرافق الصحية            .                   ُ  ِ                    احلكومات احمللية اليت ُنِقلت إليها السلطة     

            مستـشفى     ١٧                         وحدة صحية ريفيـة و        ٤٨١   ُ ِ                   ، ُمنِح الترخيص لنحو         ١٩٩٩           هناية عام          وحوايل    .                          األولية على نطاق الدولة   
     ً                     ونظـراً الستحـسان وحـدات       ).              املراكز احليوية   " (Sentrong Sigla "            وتسمى مرافق   .                                باعتبارها مستوفية ملعايري النوعية

   .                    النوعية يف قطاع الصحة                                                                              احلكومة احمللية هلذا الربنامج، أضفت عليه وزارة الصحة الطابع املؤسسي بإنشائها لربنامج 

                                                              الركن األساسي لربنامج التأمني الصحي الوطين هو برنامج املعوزين إذ -                               حتسني برنامج التأمني الصحي الوطين  -   ٧٨٩
                                      ويف السنوات األوىل لتنفيـذ برنـامج         .                                                                              يهدف إىل توفري تغطية التأمني الصحي ملن ال يقدرون على دفع أقساط االشتراك            

                                           وهي احملافظات اليت اعتربهتا احلكومة األحـوج         .                                           افظات املشمولة بربنامج اإلصالحات االجتماعية                          املعوزين، ركز على احمل   
   .                       للمساعدة من أجل التنمية

          فال متلـك     .                                                                                                   وحىت اآلن، تعيد وزارة الصحة الفلبينية توجيه تنفيذ برنامج املعوزين لريكز على املناطق احلضرية               -   ٧٩٠
                                                                                        األساسية اإلدارية لتنفيذ الربنامج فحسب، بل لديها كذلك القدرة املالية علـى تـسجيل                                              هذه الوحدات للحكومة احمللية اهلياكل    

    ".     األفقر "                             آلية لتقدمي إعانات إىل الوحدات   "     األغىن "                                    وسيوفر هذا األمر لوحدات احلكومة احمللية   .                       املعوزين اخلاضعني لواليتها

                                                      تسم باختالف وترية التنمية والتوزيع غـري املتكـافئ                                     بالنظر إىل وجود واقع ي     -                              برنامج توفري األطباء لألحياء     -   ٧٩١
                                                                                 بلدية تفتقر إىل أطباء وإىل القدرة على توفري اخلدمات الصحية الكافية، ما                ٢٧١       أن       ١٩٩٢                                للموارد النادرة، تبني يف عام      

   .                                                       أدى إىل معدالت مرتفعة للوفيات وانتشار األمراض يف هذه املناطق

                         وتتمثل مهمته يف تعـيني       .                       ملعاجلة هذا االحتياج       ١٩٩٣      مايو   /             نامج يف أيار                                    وقد أنشأت وزارة الصحة هذا الرب       -   ٧٩٢
                     برنامج توفري األطباء             ورغم أن     .                                                                                         أطباء أكفاء وملتزمني وذوي توجهات ختدم اجملتمع ومتفانني يف البلديات اليت تفتقر إليهم            

                                           لديات، فإن هؤالء األطباء ميدون يد العون           ِّ                                                                   يعيِّن األطباء يف البلديات كموظفني بلديني معنيني بالصحة يف تلك الب                 لألحياء
   .                                                                       إىل مجيع أحياء البلدية وخيدموهنا، مبا يف ذلك أوعرها من حيث مسالك الوصول إليها

ِ                                             اعُتِمدت عدة استراتيجيات من أجل ختفيض أسعار الدواء-                   األدوية بنصف السعر  -   ٧٩٣  ُ   .   

                        ، برنامج استرياد العقاقري  Gamot na Mabisa at Abot Kaya      برنامج   ً                           أوالً، وسعت وزارة الصحة، من خالل   -   ٧٩٤
ِ                                                                      إن الواردات عرب هذا الربنامج الذي ُوِضع يف بداية األمر موضع التنفيذ يف بعض املستشفيات باعتمـاد                   .                  املوازية من اهلند    ُ                                 

    ٤٢       إىل       ٢٠٠١                       قد ارتفعت يف عام          ٢٠٠٠                     بيسو فلبيين عام      ٥     ٠٠٠        ٠٠٠,٠٠                                        جمموعة حمدودة من األدوية بلغت قيمتها       
                               وتوافرت هذه العقاقري بعدئـذ       .               بيسو فلبيين     ١٠٠     ٠٠٠        ٠٠٠,٠٠ ً                                                  اً من العقاقري األساسية، بلغت قيمتها ما جمموعه            صنف

                                              ُ  ِ                              اليت احتفظت هبا وزارة الصحة وبعض املستشفيات اليت ُنِقلت مسؤولية إدارهتا              ٧٢  ل                                    على نطاق الدولة عرب املستشفيات ا     
   .                     إىل وحدات احلكومة احمللية



E/C.12/PHL/4 
Page 150 

 
                                                                                             ت وزارة الصحة دعم القطاع الصيديل، الشركات احمللية واملتعددة اجلنسيات على حـد سـواء،                    ً        ثانياً، التمس   -   ٧٩٥

      وشركة   )       يونيالب   (.United Laboratorios, Inc                      ومثة شركتان لألدوية، ومها  .                                     للمساعدة يف خفض أسعار العقاقري واألدوية
Glaxo Smith Kleinيف املائة عـن أسـعارها     ٥٠     إىل   ٣٠     نسبة                                              ، طرحتا يف األسواق جمموعة من املنتجات يقل سعرها ب                         

 Glaxo           وأعلنت شركة  .     ٢٠٠٢      ً          ابتداًء من عام  Rite Med ُ   َّ                                  وُتسوَّق جمموعة منتجات شركة يونيالب حتت عالمة  .        العادية

Smith Klein  ٢٠٠٤      عام                                                   ً          يف املائة أسعار أدويتها األساسية القابلة للبيع ابتداًء من مطلع  ٣٠                        أهنا ستخفض مبا ال يقل عن    .   

ِ                                                                 كما ُسِمح لشركات األدوية اجلنيسة بتوفريها للمستشفيات بأسعار تنافسية          -   ٧٩٦  ُ ِ                       وقد ُسِمح ألربع شركات حملية       .       ُ     
     ً                                                وحرصاً على أال تتاح للعموم سوى األدوية العاليـة           .                                                                    إلنتاج العقاقري بعرض منتجاهتا يف الصيدليات التابعة لوزارة الصحة        

 ً   ُ  ِ                                                                 اً وأُلزِموا باحلصول على شهادة املمارسة اجليدة يف التصنيع من مكتـب                                                          اجلودة، خضع مجيع املوردين احملتملني للفرز مقدم      
   .               األغذية والعقاقري

    وقد   .                                                                                                         ومتثلت مبادرة ثالثة يف ترويج وزارة الصحة للمنتجات اجلنيسة من خالل الدعايات التجارية التلفزيونية               -   ٧٩٧
   .    ١٩٨٨               بالتصديق عام           وية اجلنيسة         قانون األد                                                      اهتمت وزارة الصحة بالترويج للمنتجات اجلنيسة منذ أن حظي 

     ُ ِ               فقـد ُمنِحـت حمـالت        .                                                                                         ومتثلت املبادرة الرابعة يف توسيع نطاق نظام توزيع العقاقري واألدوية اليومية العادية             -   ٧٩٨
Rolling Stores يف حني أنشئت                                العالجات العادية واألدوية العشبية                                     ً     ً       التابعة للسلطة الوطنية لألغذية ترخيصاً خاصاً لبيع ،             

                  وكوترميوكـسازول   amoxicillin            أموكسيـسيلني  (                                                        يف البلدات لبيع املضادات احليويـة مـن الدرجـة الثانيـة           متاجر 
cotrimoxazole (    يف احملالت واألدوية العشبية يف البلدات النائية واليت يصعب الوصول إليهـا                            التطبيب املعتادة         ووسائل                                                                               .  

   ١     ٥٠٠                                           وال يزال هذا الربنامج يتوسع هبدف إنشاء          .      ظيمها                                                             وتشرف وزارة الصحة على إنشاء هذه املتاجر يف البلدات وتن         
                                                         ولتوفري رؤوس األموال الالزمة هلا، خصص مكتب اليانـصيب           .     ٢٠٠٤                                              متجر جديد من هذا النوع حبلول منتصف عام         

   .                  ً             اخلريي الفلبيين أمواالً لشراء األدوية

                                                         أثر هذه التدابري على احلالة الصحية للفئات الضعيفة واحملرومة    - ) د ( ٥

                             ففي االستقصاء الذي أجـراه       .                                                 ُ                            كنتيجة جلميع املبادرات املتعلقة خبفض أسعار األدوية، أُحرز تقدم، وإن ببطء            -  ٩٩ ٧
                                                         يف املائة من املستجوبني الذين اشتروا أدويـة قبـل             ٤٩         ، أفاد       ٢٠٠٢                                                مرصد املزاج االجتماعي يف الفصل األخري من عام         

                                                 يف املائة إهنم يعتقدون أن أسـعار األدويـة            ٤٢      وقال    .           فضة السعر                                                   االستجواب بأسبوعني أهنم استطاعوا شراء أدوية منخ      
   .               صارت أرخص وقتئذ

                                                                                 التدابري املتخذة لتقليص معدل املواليد املوتى ووفيات الرضع وتعزيز النمو السليم للطفل    - ) ه ( ٥

                  لبني مؤمترها اخلاص                  ، استضافت الف      ١٩٨٧                                                                     عقب إطالق املبادرة العاملية لألمومة املأمونة يف نريويب بكينيا، عام             -   ٨٠٠
   .    ١٩٨٨                           هبا بشأن األمومة املأمونة عام 

                                                                                   فرقة العمل املعنية باألمومة املأمونة وصياغة السياسات الوطنية املتعلقة باألمومة                                          وشهدت السنوات التالية تفعيل       -   ٨٠١
ـ                 واجمللس الوطين   )     ١٩٨٨   (                                         اجمللس الوطين األول املعين باألمومة املأمونة              ، وعقد                   املأمونة وإطارها      ومة ـ                         الثاين املعـين باألم
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    ُِ                    ً                         ً                                                      واضطُِلع هبذه اجلهود استجابةً للمبادرات الدولية وتكميالً للجهود الرامية إىل إجياد توافق على الصعيد                 ).     ٢٠٠٣   (       املأمونة
   .                                                             القطري بني األطراف الرئيسية اليت يهمها أمر مبادرة األمومة املأمونة

                                                              توفري الرعاية املناسبة جلميع األمهات يف مرحلـة مـا قبـل              :     مونة                                          وتشمل األركان األربعة ملبادرة األمومة املأ       -   ٨٠٢
                                                                                                                   الوالدة؛ والتدريب املناسب جلميع املشرفني على التوليد وتوفري الرعاية املناسبة لألم والوليد بعد الوضع؛ والرعاية املناسـبة     

   .                                               لدى التوليد يف حاالت الطوارئ؛ وبرنامج تنظيم األسرة

                         ً      وهذا القانون، املعروف أيـضاً       .     ٧٦٠٠                قانون اجلمهوري     ال                      كونغرس الفلبيين على               ، صادق ال      ١٩٩٢         ويف عام     -   ٨٠٣
                                                             ، يعتمد اإلقامة يف املستشفيات كسياسة وطنية، ويدعم ممارسة الرضاعة     ١٩٩٢                                    قانون اإلقامة والرضاعة الطبيعية لعام      باسم 
                                             يها االحتياجات البدنية والعاطفية والنفسية                                         ً                                    وقد مت التصديق على هذا القانون إدراكاً لضرورة إجياد بيئة تتحقق ف             .         الطبيعية

   .                    َّ                                                 األساسية لألمهات والرضَّع من خالل ممارسة اإلقامة يف املستشفى والرضاعة الطبيعية

                              وهو مشروع مدته مخس سـنوات        .                                    مشروع صحة املرأة واألمومة املأمونة                      ، أطلقت احلكومة        ١٩٩٦         ويف عام     -   ٨٠٤
                           ويهدف علـى العمـوم إىل        .                                           على صعيد احملافظات والبلديات والبلدات                                               خاضع لوزارة الصحة ووحدات احلكومة احمللية     

                                                                                                               حتديد ترتيبات الشراكة بني املنظمات غري احلكومية ووحدات احلكومة احمللية ووزارة الصحة هبـدف متكـني النـساء                  
                 تقنية واإلدارية،                                                                 ورغم أن وزارة الصحة هي املنوط هبا تقدمي مجيع التوجيهات ال            .                                   وجمتمعاهتن من حتسني أوضاعهن الصحية    

   .                                                           فإن وحدات احلكومة احمللية مسؤولة عن اإليصال الفعلي خلدمات املشروع

       ويندرج   .                           لنماء الطفل يف مرحلة مبكرة                      ً                      ، أطلقت احلكومة مشروعاً مدته مخس سنوات            ١٩٩٩         ويف عام     -    ٨٠٥
                          يتعرض هلا األطفال املنتمون                                                                           هذا املشروع يف برنامج أوسع لتعزيز مناء الطفل الفلبيين ومواجهة املخاطر الكربى اليت

        رعايـة                     ً       ً                              ، أضفت احلكومة طابعاً مؤسسياً على الربنامج بسنها قانون          ٢٠٠٢         ويف عام     .                          إىل األسر الفقرية واحملرومة   
                                                           ، الذي أنشأ اهلياكل اإلدارية ونظم تقدمي اخلدمات فيما يتعلق      )    ٨٩٨٠                قانون اجلمهوري     ال   (            مرحلة مبكرة       يف               الطفل ومنائه 

   .   ٤٣٠   و   ٤٢٩                       يرجى الرجوع إىل الفقرتني   .  )٤٦ (       سنوات ٦                   حة أعمارهم بني صفر و              باألطفال املتراو

                             باعتمـاد وتنفيـذ اإلطـار                       ، الذي يقـضي        ٣١٠                        ، صدر األمر التنفيذي         ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٣    ويف    -   ٨٠٦
  .           والعـشرين                                       استراتيجية الطفولة يف القرن احلادي             أو       ٢٠٢٥-    ٢٠٠٠                                                    االستراتيجي الفلبيين لوضع خطة مناء الطفل للفترة        

                                                      

               سـتفادة مـن            يف اال                                                                                     يتمثل اهلدف الشامل لربنامج مناء الطفل يف مرحلة مبكرة يف بلوغ الدرجة القـصوى               )  ٤٦ (
                                  ويهدف الربنامج إىل تقليل املخاطر       .         ً   وحرماناً                                                                        ً            اإلمكانات املتاحة لبقاء األطفال على قيد احلياة ومنائهم، وخباصة األشد منهم ضعفاً           

                                         وتشجيع مشاركتهم النشطة يف العملية؛       ،          مناء الطفل     عن                                                                         الصحية اليت تتهدد األطفال الصغار؛ واملسامهة يف معارف اآلباء واجملتمع           
                                                                                                                         اصرة السياسات والقوانني اليت تالئم الطفل؛ وحتسني قدرات ومواقف مقدمي اخلدمات اليت هلا صلة بالطفل؛ وتعبئة املـوارد                     ومن

                                          ويضع الربنامج أهداف كمية حمددة، من قبيل خفض   .                                                                               وإنشاء آليات قادرة على البقاء لتمويل مشاريع مناء الطفل يف مرحلة مبكرة           
                                                                                            رامج الصحة والتغذية والتعليم املبكر واخلدمات االجتماعية اليت توفر االحتياجات األساسـية                      ويستخدم ب   .                    معدل وفيات األطفال  

                                                                              من بينها نظام وطين للرصد واإلحالة خاص بالطفل؛ واالستثمارات يف اخلدمات             ،                           ويستخدم جمموعة من الوسائل     .              لصغار األطفال 
                         وامتالك زمـام أمـر       ،                                     واخلدمات؛ واملشاركة املوسعة للمجتمعات                                                                   األساسية اليت تركز على الطفل لفائدة اآلباء ومقدمي الرعاية          

                                                                                                                                الربامج على الصعيد احمللي لكفالة االستمرارية؛ وإنشاء جمالس لتنسيق برامج مناء الطفل يف مرحلة مبكرة على مجيع صعد احلكومة                   
  .            لرصد التنفيذ
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                                                                                                          وهي إطار استراتيجي يهدف إىل توجيه األطراف اليت يهمها األمر يف جمال ختطيط الربامج والتدخالت اليت تعزز وتكفـل         

                                                                     وتتوخى استراتيجية الطفولة يف القرن احلادي والعشرين توحيد اجلهود           .                                                حقوق الطفل الفلبيين يف القرن احلادي والعشرين      
                                 ويدمج هذا اإلطار حقوق الطفـل        .     ٢٠٢٥                                               ن أجل اإلعمال التام حلقوق الطفل حبلول عام                                    سرية واجملتمعية والوطنية م    أل ا
                                                 وكإطار استراتيجي، يشكل خريطة طريق للحكومـة         .               يف دورة حياته    )                                                    البقاء على قيد احلياة والنماء واحلماية واملشاركة       (

                                         يف جمال حتديد أولويات العمل وختـصيص                                                                                الوطنية ولوحدات احلكومة احمللية واملبادرات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية        
   .                                                 املوارد واستخدامها من أجل تعزيز حقوق الطفل الفلبيين

                                                                                                       كما تنفذ احلكومة برامج مقوماهتا مستمدة من اجملتمعات ترمي إىل توفري اخلدمات األساسية علـى صـعيد                   -   ٨٠٧
   . )٤٧ (       البلدات

                                             الريفيات واملتطوعون يف جمال الصحة علـى                                                                وصاحب ذلك بناء قدرات العمال الصحيني، وخباصة القابالت         -   ٨٠٨
                                                                                      وتركز التدريب على ضمان احلمل السليم والرعاية أثناء الوضع وبعده واإلرشاد فيما              .                                  صعيد القرى والقابالت التقليديات   

ُ  ِ               وأُِعد وُوزِع دليل القابالت   .                                                                          يتعلق بالرضاعة الطبيعية واستراتيجيات املتابعة يف مرحلة ما بعد الوالدة لألمهات     ِ    .          لرعاية األم  ُ

                                                        التدابري املتخذة لتحسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية    - ) و ( ٥

   .                                           ُ َّ                                         ترد أدناه النصوص التشريعية والتنفيذية اليت ُسنَّت لتحسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية  -   ٨٠٩

                         يع القـوانني املتعلقـة         ، مج               قانون التصحاح              ً          ، املعروف أيضاً باسم        ٨٥٦ُ   ِّ                                ُيحدِّث ويصنف املرسوم الرئاسي رقم        -   ٨١٠
   .                                         بالتصحاح كي تتماشى ومعايري التصحاح العصرية

                                                      

                   تشمل التـسجيل     ، ة          ّ  مهات واألجنّ                            لرعاية الصحية األساسية لأل                               جمموعة متكاملة من تدابري ا                       لدى وزارة الصحة      )  ٤٧ (
              واالكتـشاف    ،                         وعالج اإلصابات القائمة    ،         واحلديد  ،      الفوالت و   ،                         ومقويات الفيتامني ألف    ،                        وحتصني توكسويد الكزاز    ،           قبل الوالدة 

   ية                وخدمات إعالم   ،                     والرضاعة الطبيعية   ،                        قوامها النظافة والسالمة         أوضاع                      ووضع املولود يف      ،                                     املبكر للمضاعفات قبل الوضع وإدارهتا    
          ويشمل ما    .                     واالعتناء باألسنان   ،          وإدارهتا                                                           ً           والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة جنسياً          ،                   خاصة بتنظيم األسرة  

                 والفحص الوقائي  ،                                  وتدبر األمر يف حالة تدين حرارة اجلسم ،          والوقاية ،                                                       يقابل هذا من العناصر األساسية لرعاية املواليد اجلدد اإلنعاش
                                         وتسجيل املواليد وفحصهم ووقايتهم من       ،                                       واالقتصار عليها إىل حدود ستة أشهر                                    ً      ومباشرة الرضاعة الطبيعية فوراً     ،         للعيون        الروتيين

   .                            االلتهابات ورصد أوزاهنم ومنوهم

  .                                          برنامج اإلدارة املتكاملة ألمـراض الطفـل              الوزارة                                                                    وباإلضافة إىل محلة احلكومة من أجل النمو السليم للطفل، أنشأت           
  .                                                                                         من حتصني وتغذية ورصد النمو ورعاية األمهات يف مرحلة ما قبل الوالدة وما بعـدها                ،                                   جوانب الرعاية الصحية الوقائية         ويشمل

   .                                                                          ومتتد شبكة احلكومة لتقدمي خدمات هذا الربنامج إىل املراكز الصحية على صعيد البلدات
       وهتـدف     ".                                     تالميذ التعليم ما قبل املدرسـي                               محلة أسبوع الصحة لفائدة    "                                              كما تنظم وزارة الصحة مرتني يف السنة محلة         

                                                                                                                              احلملة إىل تسليط الضوء على اخلدمات الصحية االعتيادية لألطفال الذين فاتتهم فرصة االستفادة من اخلدمات املعتادة يف جمـال                   
                  مج فعالية الوقاية     برنا        مت تعزيز                  وباإلضافة إىل ذلك،   .                                                               التحصني ومقويات الفيتامني ألف والوزن وصحة الفم وغري ذلك من اخلدمات

  .   تهم     وتغذي        أطفالكم                                  احلفاظ على بيئة سليمة ومن أجل صحة                      بإضافة وحدتني معنونتني 
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                                                                       مجيع أجهزة احلكومة ومجيع املؤسسات والكيانات اخلاصة بإعداد بيـان               ١١٥١  ُ                           وُيلزم املرسوم الرئاسي رقم       -   ٨١١
                       له أثر هام علـى                                                                                                         مفصل لألثر البيئي لإلجراءات املقترحة وحفظه يف امللفات وإدماجه يف أي عمل أو مشروع أو مبادرة               

   .            نوعية البيئة

                              ، سياسات البلد يف جمـال اإلدارة                      قانون البيئة الفلبيين             ً      ، املعروف أيضاً باسم     ١١٥٢ ُ                        وُيربز املرسوم الرئاسي رقم    -   ٨١٢
   .                                                                                     البيئية ومعايريه لنوعية البيئة الرامية إىل محاية وحتسني موارده من حيث املياه واهلواء واألراضي

                                              والقائم على بيان اآلثار البيئية املطلوب                                     ِّ     نظام بيانات اآلثار البيئية املؤسِّس          ١٥٨٦           ئاسي رقم                     وينشئ املرسوم الر    -   ٨١٣
   .    ١١٥١                 يف املرسوم الرئاسي 

             ً                                                                                     ، املعروف أيضاً باسم قانون مراقبة البيئة، خيول اللجنة الوطنية ملراقبة البيئـة أن تـأمر                   ٩٨٤                       واملرسوم الرئاسي رقم      -   ٨١٤
   .                                                                                 ن خملفات اجملاري أو النفايات الصناعية أو غريها من النفايات يف املياه أو اهلواء أو األراضي                         باإلقالع الفوري عن التخلص م

       ، على      ١٩٦٦                                      قانون هيئة تنمية حبرية الغونا لعام                    ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٤٨٥٠                     قانون اجلمهوري رقم      ال      وينص    -   ٨١٥
                                                     مية االجتماعية واالقتصادية ملنطقة حبرية الغونا، مـع                                           وقد أنيطت هبا مهمة االضطالع بالتن       .                               إنشاء هيئة تنمية حبرية الغونا    

                                                                                                                          احلرص الواجب، واألحكام املالئمة لإلدارة واملراقبة البيئية، واحلفاظ على نوعية احلياة البشرية والنظم اإليكولوجية، ومنع               
   .                                               االختالالت اإليكولوجية املفرطة وتدهور البيئة والتلوث

        ، علـى                   والنفايات اخلطرة         التكسينية            قانون املواد              ً        ، املعروف أيضاً باسم     ٦٩  ٦٩                     قانون اجلمهوري رقم      ال       ويشجع    -   ٨١٦
                                      التقليل إىل أدىن حـد مـن إفـراز           :                                                                                   اإلدارة املناسبة للنفايات اخلطرة بالترويج ملا يلي، وذلك بالترتيب حسب األفضلية          

   .                فن الفضالت اجلامدة                                                                           النفايات؛ والتدوير وإعادة االستخدام؛ ومعاجلة النفايات اخلطرة جلعلها غري ضارة؛ ود

              ، علـى رسـم       ١٩٩٩                          قانون اهلواء النظيف لعام                ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٨٧٤٩                     قانون اجلمهوري رقم      ال      وينص    -   ٨١٧
              كما ينص علـى    .                                                                                              سياسة مشولية ملكافحة تلوث اهلواء، وذلك إلنشاء وتشغيل األجهزة املناسبة الالزمة لرصد البيئة اهلوائية   

   .                           كوسائل للتخلص من النفايات                             وضع حد لبعض العمليات الصناعية

                                 ، إدارة مجيع املوارد املائية يف                           قانون املياه النظيفة               ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٩٢٧٥                     قانون اجلمهوري رقم      ال       ويشمل    -   ٨١٨
   .                                       البلد ومراقبة املصادر احملتملة لتلوث املياه

         ، مببادئ      ٢٠٠٠                    ايات الصلبة لعام                      قانون إدارة النف               ً          ، املعروف أيضاً باسم         ٩٠٠٣                     قانون اجلمهوري رقم      ال        ويتقيد    -   ٨١٩
                                                                                                                        التقليل إىل احلد األدىن من النفايات الصلبة، ويشجع بالتايل على اعتماد اإلنتاج النظيف، واستخالص املوارد من النفايات،              

                                                                                 كما يتوخى تشجيع عمليات وممارسات التكنولوجيات النظيفة واعتماد الصناعات هلا            .                                   واحليلولة دون إفراز نفايات صلبة    
   .                         جل تقليل أثرها على البيئة    من أ

  .                                                              الذي يقضي بإنشاء فرقة العمل الرئاسية املعنية بإدارة النفايات  ٩٠                           ، صدر األمر اإلداري رقم          ١٩٩٤         ويف عام     -   ٨٢٠
   ة؛ ـ            ات الـصلب  ـ            اكل النفاي ـ                                                                  تقدمي املساعدة التقنية إىل املدن والبلديات اليت بدأت تتأثر مبش           )  أ (                         وقد أوكلت إليها مهام     

                                                                                                         حدات احلكومة احمللية على تعزيز قدرهتا على تلبية احتياجات التنمية احمللية، وال سيما حتـسني نظامهـا                          مساعدة و   )  ب (
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                                      حشد الدعم اجلماعي الـالزم بإقامـة         )  د (                                               تنقيح اخلطة اإلطارية ورصد وتقييم تنفيذها؛ و        )  ج (                          إلدارة النفايات الصلبة؛    

   .                              املتعلقة بإدارة النفايات الصلبة                                                صالت وصل مع القطاعات األخرى والتنسيق بني مجيع اجلهود 

                         ، وهو نظامهـا لرصـد                                مشروع الرقابة اإليكولوجية                                               ، اعتمدت وزارة البيئة واملوارد الطبيعية           ١٩٩٨         ويف عام     -   ٨٢١
  .                          ً                                                                                                االمتثال الذي يتضمن أحكاماً بشأن تشجيع التقليل إىل أدىن حد من النفايات ومنع التلوث واألخذ بالتكنولوجيا النظيفة                

                                                                                                            ف املشروع يف تعزيز االمتثال للقوانني والقواعد واألنظمة البيئية القائمة من خالل الضغط اجلماهريي وتدقيق                           وتتمثل أهدا 
                                                                                                                   مدى االمتثال؛ والتشجيع على تقليص مستوى التلوث بقدر يتجاوز ما يقتضيه االمتثال من خالل االعتراف واإلشـادة                 

                                                                     م داخلية لإلدارة البيئية؛ وإرساء أسس لالمتثال ملقيـاس املنظمـة                                           ِّ                    العلنيني؛ وتقدمي حوافز لتشجيع امللوِّثني على وضع نظ       
   . )٤٨ (     ١٤٠٠٠                            الدولية لتوحيد املقاييس إيزو 

                يف منطقة مانيال                حتسني نوعية اهلواء    ً                                                                    وعمالً بأحكام قانون اهلواء النظيف، اعتمدت احلكومة برنامج تنمية قطاع           -   ٨٢٢
  .                                                                  اء النظيف ومعاجلة القضايا املطروحة يف جمال إدارة نوعية اهلواء                                                       وهو جهد حكومي شامل لدعم تنفيذ قانون اهلو         .      الكربى

                          من خالل تقليل املصادر       ِّ               حتسِّن نوعية اهلواء                                                                          ويتمثل هدف الربنامج يف تعزيز إصالحات السياسات وشروط االستثمار اليت           
                         عمل من أجل حتسني نوعية                                                                                                   املتحركة والثابتة لتلوث اهلواء، وكلها مندجمة ضمن إطار متفق عليه للسياسات يسمى خطة ال             

                                                                                                                     ويركز على البيئة اهلوائية ملنطقة مانيال الكربى، موقع التركزات الرئيسية لتلوث اهلواء، الذي يتشكل من منطقـة                   .      اهلواء
   .     ألف-                                                   العاصمة الوطنية وأجزاء من املنطقتني الثالثة والرابعة 

                                  يهدف إىل حتقيق أمن إمـدادات                         تكنولوجيا البديلة       ً                    برناجماً ألنواع الوقود وال                                     وباشرت وزارة الطاقة من جهتها        -   ٨٢٣
                          وتسعى وزارة الطاقة من خالل   .                                                                                             الطاقة وموثوقيتها والقدرة على حتمل تكلفتها وتنويع الوقود مع مواجهة التحديات البيئية          

            ضارة وتشجيع                                                                                             الربنامج إىل إنشاء شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل زيادة الوعي مبصادر تلوث اهلواء وآثاره ال
ـ                      اليا ـ                                                                                                                       استخدام أنواع الوقود البديل للنقل مثل الغاز الطبيعي املضغوط والديزيل اإلحيائي وغاز النفط املسال ورمبـا خ

   .                الوقود واهليدروجني

  .                                                                                                                واعتمدت وزارة العلوم والتكنولوجيا الربنامج املتكامل للتكنولوجيات النظيفة باعتباره أحد براجمها الرائـدة              -   ٨٢٤
                                                                                                                  لربنامج إىل تعزيز التنمية املستدامة وتنافسية القطاعات الصناعية الفلبينية، وخباصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة،                     ويهدف ا 

                  وهي بالتايل تصوغ     .                                                                                                     وذلك بتزويدها باملعلومات التقنية ومساعدهتا، من حيث التنفيذ، على اعتماد التكنولوجيات النظيفة           
                                                                                 تكنولوجيات النظيفة وتقدم املعلومات والدعم يف اختاذ القرار واملـساعدة علـى                                                    املبادئ التوجيهية والسياسات لتشجيع ال    

                                                                                                          التنفيذ إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعتمد أساليب اإلنتاج األنظف والتكنولوجيات النظيفة، وتقـدم خـدمات     
       ِّ                                   ة، وتقيِّم اآلثار االقتـصادية والبيئيـة                                                                                       التوسع الصناعي إىل مصانع املعاجلة التابعة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلقليمي         

   .                                      العتماد التكنولوجيات النظيفة على البيئة

                                                      

                                                                        كبار امللوثني فحسب بل يصنف مجيع الشركات الصناعية حسب أدائها يف                      اإليكولوجية                       ال حيدد نظام الرقابة       )  ٤٨ (
                                                  من الذهيب للشركات اليت بلغت مستويات رائعة من اإلدارة               وتتدرج األلوان   .                             من خالل نظام من رموز األلوان ،                  جمال اإلدارة البيئية

                                                                    واألزرق لليت حافظت على احلد األدىن من االمتثال لألنظمة البيئية            ،                                         ً         واألخضر للشركات اليت بلغت مستويات جيدة جداً        ،       البيئية
  .       ً  تلويثاً                              ومعىن ذلك أن الشركات هي األكثر ،                                                 مدة ال تقل عن سنة؛ ويعكس األمحر واألسود أدىن التصنيفات
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   : )٤٩ (                                                               ويف ما يلي السوابق القضائية اليت تشدد على الصحة البيئية والصناعية  -   ٨٢٥

   ؛    ٢٠٠٢      يناير  /             كانون الثاين  ٣٠  ، G.R. No. 147465                                        قضية تنمية منطقة مانيال الكربى ضد جانكوم،    •

  ؛    ١٩٩٤     مارس  /      آذار  ١٦  ، G.R. No. 110120                                 نمية حبرية الغونا ضد حمكمة االستئناف،            قضية هيئة ت   •

  ؛    ١٩٩٧      أغسطس  /  آب  ٢١  ، G.R. No. 110249                        قضية تاتيل ضد سوكراتيس،    •

                                                      

                 ، أبرمت فرقـة        ١٩٩٧                     يف وقت ما من عام        :           الوقائع -                                                    قضية هيئة تنمية منطقة مانيال الكربى ضد جانكوم         )  ٤٩ (
   ٥    ويف    .                                           ً                                               ُ                                     العمل الرئاسية املعنية بإدارة النفايات عقداً للبناء والتشغيل والنقل مع شركة إلدارة النفايات ُتعـرف باسـم جـانكوم                  

ّ                       ، قُّدم العقد على الرئيس        ١٩٩٨      مارس   /    آذار                              ُ       ً                                    راموس ولكنه بقي دون توقيع، وقُدم الحقاً إىل الرئيس الـذي خلفـه،               .            فيديل ف     ُ
                                                      ، سعت هيئة تنمية منطقة مانيال الكربى إىل إلغـاء              ١٩٩٩                            قانون اهلواء النظيف لعام                     وبالتصديق على     .                        جوزيف إخيريسيتو إسترادا  
                            حيظر إحراق النفايات كأسلوب     ١٩٩٩                واء النظيف لعام         قانون اهل                                  ومن بني األسباب اليت ساقتها اهليئة أن   .                     العقد مع شركة جانكوم

                                                                                                                   وما دام عقد شركة جانكوم املقترح إلدارة النفايات يشمل إحراقها، جادلت هيئة تنمية منطقة مانيال الكربى بأن                   .             للتخلص منها 
        مـن     ٢٠               ال حيظر الباب      :         ؟ الرأي                     قانون اهلواء النظيف                                   هل إحراق النفايات حمظور مبوجب        :       القضية  .                            حظر إحراق النفايات أبطله   

                       ً      ً                                                                                                قانون اهلواء النظيف حظراً مطلقاً إحراق النفايات كأسلوب للتخلص منها؛ وإمنا حيظر فقط عمليات اإلحراق اليت تنفث األدخنة                  
  .                 السامة والتكسينية

      العمل                                        قدمت جمموعة من املقيمني يسمون أنفسهم فرقة   :          الوقائع-                                            قضية هيئة تنمية حبرية الغونا ضد حمكمة االستئناف
Camarin Dumpsite of Our Lady of Lourdes Parish   يف كامارين مبدينة كالوكان، شكوى إىل هيئة تنمية حبـرية الغونـا يف ،                                                              

                                                    هكتار يف أرض تاال املوجودة يف ممتلكـات بلـدة              ٨,٦                                                                       مسعى منهم لوقف العمل يف مطرح النفايات املفتوح املقام على مساحة            
                                ً      وأصدرت هيئة تنمية حبرية الغونا أمراً        .       ً                                            ل خطراً على صحة السكان ويلوث مياه حبرية الغونا                              وزعموا أن املطرح يشك     .        كامارين

                                      وطعنت حكومة املدينة يف صالحية وسلطة        .                                                                                 باإلقالع والكف يف حق حكومة مدينة كالوكان حيظر إلقاء القمامة يف تلك املنطقة            
                                                          هليئة تنمية حبرية الغونا سلطة أمر حكومة مدينة كالوكان بالكف   هل  :       القضية  .                                           إصدار هيئة تنمية حبرية الغونا أمر اإلقالع والكف

                    ، خيول تلـك اهليئـة                                   قانون أنشأ هيئة تنمية حبرية الغونا         ، وهو       ٤٨٥٠                     قانون اجلمهوري رقم      ال  :                                     عن إلقاء القمامة يف النهر؟ الرأي     
         اهليئة  -               بشكل صريح     ٤           من املادة     )  د (    رة            وختول الفق    ".                                                    تصدر أو تغري أو تعدل أوامر تقضي بوقف التلويث         "                      بعباراته الصرحية أن    

   .                                           إصدار أي أمر قد يلزم يف إطار ممارستها لواليتها
                                                                  من أجل احلد من ممارسة صيد األمساك بالسيانيد، صادق اجمللس التشريعي ملدينة   :          الوقائع-                        قضية تاتيل ضد سوكراتيس  

                        سانغونيانغ بانالالويغان                       ً           لى صعيد آخر، صادق أيضاً جملس         وع  .                                                                 بويرتو برينسيسا على قانون حيظر تصدير السمك احلي من املدينة         
                 وطعن املشتكون يف     .      سنوات  )  ٥ (                                                                                              يف حمافظة باالوان على قانون حيظر صيد بعض الكائنات املائية اليت تعيش يف املرجان مدة مخس                 

                هل القانونـان     :       القضية  .     رعية                                                                                              صالحية هذين القانونني بدعوى أهنما حيرماهنم من مصدر رزقهم دون مراعاة األصول القانونية امل             
                            ً                                  ُ                                                  يهدف القانونان املعنيان حتديداً إىل محاية وحفظ مواردنا البحرية حبيث ُيكفل التمتع هبا ليس للجيل احلايل فقط                   :               سليمان؟ الرأي 

             ق بالواجـب                                ً                                                           وما ينبغي وضعه يف االعتبار أيضاً هو أن سياسة الدولة اجملسدة يف الدستور فيما يتعل                .                            وإمنا كذلك لألجيال القادمة   
                                                                                                                                  امللقى على عاتق الدولة حبماية حق األشخاص يف بيئة إيكولوجية سليمة ومتوازنة تنسجم مع إيقاع الطبيعة ونعمها والنهوض هبذا                   

          يف إطـار    "                                          إىل هذا احلق بشكل صريح عندما يقول             ١٩٩١                                                                     ويشري البند املتعلق بالرفاه العام يف قانون احلكومات احمللية لعام             .    احلق
                                                                                                              ات احلكومة احمللية على األراضي اخلاضعة لكل واحدة منها، تكفل وتدعم هذه الوحدات مجلة أمور منها، صـون                            واليات وحد 

    ".                                                          الثقافة وإثراؤها، وتعزز حق األشخاص يف بيئة إيكولوجية متوازنة
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  ؛    ١٩٩٣      يوليه  /     متوز  ٣٠  ،  G.R. No. 101083                         قضية أوبوسا  ضد فاكتوران،   •

   /      آذار  ١١  ، G.R. No.·93891         الستئناف،                    ة بالبيئة ضد حمكمة اـ                                قضية جملس الفصل يف القضايا املتعلق   •
   ؛    ١٩٩١     مارس 

  .    ١٩٨٧     مارس  /      آذار  ١٧  ، ,G.R.No. 74816          ِ                                   قضية رودريِغس األصغر ضد حمكمة االستئناف املتوسطة،    •

                                                                                          التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملنع وعالج ورصد األمراض الوبائية واملتوطنة واملرتبطـة باملهنـة           - ) ز ( ٥
                 وغريها من األمراض

              النظام الوطين                                                                                           حتسنت قدرة احلكومة على مواجهة األوبئة، وخباصة يف أوقات اجلوائح والكوارث، بإنشاء                 لقد  -   ٨٢٦
  .                                         الوحدة اإلقليمية لدراسة األوبئة ورصدها             يسمى           ً   إقليمياً      ً   صحياً       ً   مكتباً   ١٥                               ويعمل النظام عرب شبكة تشمل        .             لرصد األوبئة 

                                                             ات وبائية تشمل، على سبيل املثـال ال احلـصر، الكـولريا                                تنطوي على إمكان         ً   معدياً      ً   مرضاً   ١٤                     ويرصد النظام حاالت    
                                                                ويعمل النظام يف مجيع مناطق البلد وجيري الرصـد مـن خـالل               .                                                    والتيفوئيد والتهاب الكبد والضنك واملالريا واحلصبة     

ـ               موظفو الرصد        قوم    وي  .                  على نطاق الدولة    )             مواقع الرصد  (   ة   ر ا ت           مستشفيات خم                                      والت يوميـة يف هـذه املستـشفيات           جب
                     ومبا أن النظـام ال       .                                            احلاالت اليت تستويف شروط تعريفات النظام        إال   ُ   َّ                        وال ُيسجَّل يف جمموعة البيانات        .            وبون املرضى      ويستج

                                                                                                       يسجل سوى احلاالت اليت تتلقى العالج يف مواقع الرصد، فإن البيانات الصادرة عنه تقدم معلومـات بـشأن اجتاهـات     
   .                                               ييسر النظام اكتشاف حاالت التفشي يف الوقت املناسب   كما  .                                         األمراض وليس بشأن العبء احلقيقي الذي تشكله

                                                                                                 ولتمكني املوظفني الصحيني احملليني من مواجهة حاالت العدوى على صعيد منطقتهم، صممت وزارة الصحة                -   ٨٢٧
   .                                                         وعقدت بانتظام دورات تدريبية يف جمال أسس دراسة األوبئة ورصدها

                                                        وائي، وهو فرعها الرئيسي إلجـراء البحـوث يف جمـال                                                         كما ترعى وزارة الصحة معهد حبوث الطب االست         -   ٨٢٨
                                                 إجراء البحوث يف ميدان الوقاية مـن األمـراض           :                                     وتنقسم مهمته األساسية إىل شقني ومها       .                           األمراض املعدية واالستوائية  

     كـن                                                                                                              االستوائية اليت حتظى باألمهية يف قطاع الصحة العامة وتشخيصها وعالجها وإنتاج لقاحات مضادة لألمراض اليت مي               
   .                     الوقاية منها بالتلقيح

                                                                                                       وحيظى معهد حبوث الطب االستوائي بالدعم التقين الواسع الالزم إلجراء حبوث علميـة صـحيحة النتـائج                   -   ٨٢٩
   .                                                                      كما أنه مدعم مبا حيتاج إليه من معدات لالضطالع بأنشطته املتنوعة يف حقل البحوث  .          وموثوق هبا

                   تشييد مصنع إلنتاج        على         املعهد       عكف                                كتفاء الذايت من اللقاحات، ي                                       مع تصميم احلكومة على حتقيق اال            ً ومتاشياً  -   ٨٣٠
ُ  ِّ                        اللقاحات ُصمِّم بشكل يستويف معايري                           ة لالستخدام احمللـي     ر  تا                              فيما يتعلق بإنتاج لقاحات خم      "                           املمارسة اجليدة يف التصنيع    "         

                            ويتوخى هذا املرفق املساعدة      .   ُ ِ                                         وأُدِمج يف هذا املشروع مرفق للبحث والتطوير        .                                          وتعليب قارورات اللقاحات املعبأة باجلملة    
                                                                                         حيائية يف الفلبني كي يتسىن يف هناية املطاف استخدام املواد اخلام األصـلية يف املنطقـة                 أل                           تسريع وترية التكنولوجيا ا        على  

   .                              إلنتاج اللقاحات على الصعيد احمللي

                 وباملوازاة مع هذا   .              ملراقبة السل             الربنامج الوطين                                                           وجددت وزارة الصحة التزامها مبكافحة السل يف البلد بإنشائها      -   ٨٣١
                بالسل يف البلـد                احلد من اإلصابة                                               للتعاون مع احلكومة اليابانية من أجل حتسني نظام                               ً    األمر، بدأت الوزارة كذلك مشروعاً   

   .                       املخترب الوطين املرجعي للسل      ببناء 



E/C.12/PHL/4 
Page 157 

                    ء الضنك هتـدف إىل                                                                         ، اعتمدت وزارة الصحة سلسلة متدرجة من وسائل اإلنذار بظهور دا              ١٩٩٦           ومنذ عام     -   ٨٣٢
                   لإلنذار بظهـور               ً  وتشمل نظاماً   .                 يف الوقت املناسب                           اختاذ اإلجراءات املناسبة                                                تنبيه اجملتمعات يف الوقت املناسب كي يتسىن        

   .             للتصدي لوبائه           داء الضنك و

                                                                                ، أنيطت باملركز الوطين للوقاية من األمراض ورصدها مهمة قيادة وتنـسيق مجيـع اجلهـود        ١٩٩٩        ويف عام    -   ٨٣٣
   .                                  مية يف جمال الوقاية من األمراض ورصدها    احلكو

                                                                          التدابري اليت اختذهتا احلكومة لضمان اخلدمات والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض    - ) ح ( ٥  

                                                                                                         ترعى احلكومة شبكة من املستشفيات والوحدات الصحية الريفية واملراكز الصحية على صعيد البلدات لتقدمي                -   ٨٣٤
   .             اخلدمات الطبية

                      الصحية للمـسنني إىل               للرعاية                     التكاليف املتزايدة                  لضمان أال تؤدي                                 التدابري اليت اختذهتا احلكومة       -   ٦    رقم        السؤال 
                     هؤالء األشخاص يف الصحة     حق       انتهاك

                 ، يف صيغته املعدلة                              قانون مركز كبار السن يف الفلبني       باسم              ً ، املعروف أيضاً    ٧٨٧٦                  قانون اجلمهوري رقم   ال   نص   -   ٨٣٥
   :                       سـنة مـن العمـر        ٦٠         ُ  َ                ُ  َّ                                 ، على أن ُيمَنح كبار السن، املُعرَّفني بأهنم أي شخص يبلـغ               ٥٧  ٩٢     رقم                  قانون اجلمهوري     ال ب
                                                                                                            اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان باجملان واإلعفاء من رسوم التشخيص واملختربات يف مجيع املرافق احلكوميـة؛                  )  أ (
                              لتشخيص واملختربات، مبا يف ذلك                                                                  يف املائة من رسوم اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان وا            ٢٠           مقداره       ً خصماً  )  ب (

                يف املائة علـى    ٢٠         مقداره     ً خصماً  )  ج ( و                                                                            رسوم اخلدمة اليت يتقاضاها األطباء يف مجيع املستشفيات واملرافق الطبية اخلاصة؛      
   . )٥٠ (                         شراء األدوية يف مجيع املؤسسات

                         طاع الرعايـة الـصحية            ختطيط ق       يف                                                            التدابري املتخذة لبلوغ الدرجة القصوى يف إشراك اجملتمعات         - ٧      رقم       السؤال
                                 األولية وتنظيمه وإدارته ومراقبته

ْ    مع َسْن     -   ٨٣٦  َ                                                            ، أنيطت باجملالس الصحية احمللية مهمة العمل كآليات رئيسية لضمان     ١٩٩١                          قانون احلكومة احمللية لعام      
            العمـدة                                       ويضم اجمللس الصحي احمللي يف عـضويته        .                                                                 مشاركة اجملتمعات وإشراكها بشكل أوسع يف التنمية الصحية احمللية        

    يف       ً  وعضواً ،              لوزارة الصحة     ً  وممثالً ،     ً  حملياً     ً  صحياً         ً   ومستشاراً  ،                                                      واملسؤول عن قطاع الصحة يف البلدية كنائب للرئيس         ،     كرئيس
                                          ُ  ِ                وبوصف اجملالس الصحية احمللية هيئات استشارية، أُسنِدت إليها          .                                                      منظمة غري حكومية معنية بالصحة ميثل اجملتمع يف اجمللس        

                                        تعمل كلجان استشارية للمجلس التـشريعي        هي      و  .                                           نوية من امليزانية لتشغيل الدوائر الصحية                               مهمة اقتراح املخصصات الس   
                                                      

                                  يستفيد كبار السن باجملـان مـن          "    ٩٢٥٧                قانون اجلمهوري     ال                             من قواعد وأنظمة تنفيذ       ٨                   يرد يف نص املادة       )  ٥٠ (
                                                                                                            دمات الطبية وخدمات طب األسنان واإلعفاء من رسوم التشخيص واملختربات، ويشمل ذلك على سبيل املثـال ال احلـصر،             اخل

          منـها    ٩                    ويرد يف نص املادة            ....."                                                                                       فحوص األشعة السينية والتصوير املقطعي احملوسب وحتليالت الدم يف مجيع املرافق احلكومية             
                                                           رسوم اخلدمات الطبية وخـدمات طـب األسـنان والتـشخيص               من               يف املائة                                              يستفيد كبار السن من خصم مقداره عشرون       "

                                    املقطعي وحتاليل الدم، مبا يف ذلك الرسوم        احلاسويب                                                                   واملختربات، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر، األشعة السينية والتصوير 
   . "                                                    اليت يتقاضاها األطباء يف املرافق الطبية واملستشفيات اخلاصة



E/C.12/PHL/4 
Page 158 

 
                                                                                                                          وتنشئ اللجان االستشارية املعنية بانتقاء املوظفني وترقيتهم واختاذ اإلجراءات التأديبية يف حقهم وبالعطـاءات واجلـوائز                

   .                             وباستعراض امليزانية وما إىل ذلك

                                                                            معات يف جمال الرعاية الصحية األولية، اعتمدت احلكومـة هنـج االحتياجـات                                       ومن أجل تعزيز جهود اجملت      -   ٨٣٧
                              التـهييء االجتمـاعي لألسـر        )  ١   : (                                                                             األساسية الدنيا الذي يستخدم أربعة من جماالت التدخل ملساعدة اجملتمعات، وهي          

                         مات الرعاية االجتماعية؛                   االستفادة من خد    )  ٣ (                                                     بناء قدرات املتطوعني من اجملتمعات والزعماء واألسر؛          )  ٢ (           واجملتمعات؛  
   .              الرصد والتقييم  )  ٤ (

                                       مفاهيم ما يتوخى إشراك اجملتمعـات يف                   تتوىل حتديد                           التابعة لوزارة الصحة                             اخلدمات الصحية اجملتمعية             كما أن     -   ٨٣٨
   .                                 ، وتتوىل تنمية هذه املكونات وإدارهتا                                        ً من مكونات الربامج التجريبية املمولة أجنبياً    فيه                       ختطيط املشاريع وتنفيذها 

           واحلد منها              تدابري الوقاية  ب و         السائدة         الصحية        باملشاكل     وعية                   التدابري املتخذة للت  -   ٨      رقم       السؤال

                                                    إعداد ونشر وتوزيـع األدلـة واملـواد اإلعالميـة            )  أ   : (                                                    التثقيف الصحي متاح لعامة الناس من خالل ما يلي          -   ٨٣٩
                                                   امج املختلفـة عـرب وسـائط اإلعـالم الـثالث؛                                           محالت التواصل اليت تقوم هبا الرب       )  ب (                             والنشرات اإلنذارية الصحية؛    

                      نشر املعلومات الصحية     )  د (                                                                                         استضافة املسؤولني عن قطاع الصحة يف برامج إذاعية وتلفزيونية بشأن القضايا الصحية؛               )  ج (
    ).                   من خالل البيئة احمليطة         التثقيف (        املثاقفة   )  ه (                     من خالل اجملالت والصحف؛ و

ِ  َّ                      وأُِعدَّت مواد للدعم والتعليم   -   ٨٤٠    .                                         املناسبة يف مستوى التعليم االبتدائي والثانوي                اجملاالت املواضيعية   ُ ِ      وأُدِمجت يف   ُ

                           الربنامج الفلبـيين لتعزيـز                     الذي قضى بإنشاء    ٣٤١                                       ، جرى التصديق على األمر اإلداري رقم          ١٩٩٧         ويف عام     -   ٨٤١
                              زيز الصحة ترمي إىل تبليـغ                                                      وهذا الربنامج استراتيجية متعددة القطاعات لتع       .                                        قطاع الصحة من خالل مدن تنعم بالصحة      

   .                                                                      بيئات داعمة للصحة من خالل الدعوة وإقامة الشبكات والعمل على صعيد اجملتمعات     إجياد             رسائل صحية و

                                                 دور املساعدة الدولية يف اإلعمال التام للحق يف الصحة  - ٩      ل رقم   ؤا   الس

                               صحة، مبا يف ذلك جوانب الصحة                                            ِّ                                 أقامت احلكومة شراكات مع وكاالت دولية تكمِّل متويلها اخلاص بتعزيز ال            -   ٨٤٢
   .                                                البيئية والصناعية، مببالغ هائلة من املساعدة املالية

  َّ    حـسَّن    )  أ (   :                                                                                   ً  فقد حقق مشروع صحة املرأة واألمومة املأمونة املدعوم من البنك الدويل اإلجنازات التالية مؤخراً   -   ٨٤٣
                                       ات، مبا يف ذلك توفري األثاث واملعدات؛                          على صعيد البلد        ً   صحياً       ً   مركزاً   ٧٤                       وحدة صحية ريفية و      ٧٠                   وحدات التوليد يف    

                                    يف جمال اعتماد النهج القائم علـى        ِّ  ً   مدرِّباً   ١٦              للمشاريع و      ِّ  ً   منسِّقاً   ٢٦                          خلدمات الصحة العامة و          ً   مقدماً  ٢     ٤٥٠  َّ   درَّب    )  ب (
  )   ١٠   (                              وإدارة رعاية املصابني هبا يف عشر                    ً األمراض املنقولة جنسياً /                                               أساس املتالزمات يف تشخيص التهابات املسالك التناسلية

           على صعيد      ً  صحياً      ً  مركزاً  ٧٤                   وحدة صحية ريفية و  ٧٠                                                           حمافظات يف جزر فيسايا ومنطقة مينداناو وعمال الصحة العامة يف   
    ٣٦      يف                       ً       األمراض املنقولـة جنـسياً     /                         التهابات املسالك اإلجنابية         ملعاجلة            مصحات     ١٠     شيد    )  ج (            حمافظة؛ و    ٣٦            البلدات يف   

   .                          حمافظة وزودها مبعدات التشخيص
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           والصعوبات         التحديات 

                                                                   يف منطقة مانيال الكربى واملراكز احلضرية الكـربى خـالل العقـدين                                  ال يزال يطرح مشكلة                  تلوث اهلواء       إن    -   ٨٤٤
                 يف املائـة مـن     ٣١                                           يف املائة من املقيمني يف منطقة مانيال الكـربى و   ٨٠      أن      ١٩٩٢      َّ                     وقد قدَّر تقرير صدر عام        .       األخريين

                                                                             يمات للمقدار الكلي للجسيمات الصلبة العالقة يف اجلو بنسبة تفوق املعايري                                                    املقيمني يف منطقة سيبو الكربى معرضون جلس      
                                                        مثل اجلسيمات الصلبة واملواد اجلزيئية وأكسيد الكربيـت         (                                                     ومن املتوقع أن يتواصل ارتفاع حجم ملوثات اهلواء           .        العادية

                                   الشوارع ومنها املركبات الكثرية                                                                   بسبب ازدياد النشاط الصناعي واملرور وعدد املركبات اليت جتوب          )                 وأكسيد النتروجني 
           وقد أفادت    .                                                               وتساهم املركبات ذات احملركات يف تركز أغلبية اجلسيمات الصلبة          .                                            التابعة للمرافق العامة اليت تنفث الدخان     

                                                                                        أن الكم املتزايد من تلوث اهلواء يساهم يف ارتفاع حاالت اإلصابة بـأمراض اجلـزء                    ١٩٩٦                            منظمة الصحة العاملية عام     
   .                                                                من القصبة اهلوائية يف املراكز احلضرية الرئيسية مثل منطقة مانيال الكربى       العلوي 

                             تناقص بسبب استرتاف امليـاه       ال   يف       آخذ                                                   معدل تساقط األمطار، فإن إمداد املياه العذبة               متوسط                ورغم ارتفاع     -   ٨٤٥
   .               ظاهرة النينيو     ً حياناً    وأ ،                                       مستجمعات املياه وانعدام أحواض جتميع املياه /                                 اجلوفية وتلوث املياه وتعرية الغابات

   ،                         واسترتاف املياه اجلوفية    ،                                              التباينات يف خدمة اإلمداد باملياه بني املناطق            تشمل                                   واملشاكل اليت حتدق بقطاع املياه        -   ٨٤٦
                وضعف الرغبة    ،                وضعف املؤسسات   ،                                        وعدم حتقيق العائدات على االستثمارات      ،                                     وخباصة يف منطقيت مانيال وسيبو الكربيني     

   .                   أداء رسوم االستهالك              لدى املستهلكني يف

      وقـد    .                                                                                                      وباإلضافة إىل ذلك، يسود تلوث مصادر املياه من قبيل األهنار والبحريات يف العديد من أحناء البلـد                  -   ٨٤٧
                      يف املائة منها ال تزال   ٥١         غري أن حنو   .       ً  مائياً     ً  هيكالً   ٤٥٧                                                               صنفت وزارة البيئة واملوارد الطبيعية ضمن فئة املصادر امللوثة حنو    

      وزهاء   .          ً                 بيولوجياً خالل األشهر اجلافة                    ً     على نطاق البلد ميتاً       ً   هنراً   ١٦ ُ          وُيعترب حنو     .     ١٩٩٦                           ار جودة املياه منذ عام                تستويف معي 
    ١٥ (                                     نفايات زراعية، والباقي نفايات صناعية   )            يف املائة    ٣٧ (               وحنو ثلثها     ،             نفايات مرتلية    )           يف املائة    ٤٨ (                    نصف ملوثات املياه    

  .                         ُ                                                   املياه اجلوفية والسطحية، فُيعرض بالتايل السكان لألمراض املرتبطة بالبيئـة               يلوث               والبحريات                        وتلوث األهنار واجلداول     ).         يف املائة 
           ً  املاء خطراً       جعلت                                              والكميات الضخمة من امللوثات غري العضوية         .                                                                 ويقلص تلوث املياه اإلنتاجية األساسية للعديد من الكتل املائية        

                                      إىل ارتفاع معدل اإلصابة بـأمراض           ١٩٩٦                           نظمة الصحة العاملية عام                                فقد أشار تقرير أصدرته م      .                           على احلياة ما فتئ يزداد    
   .    نسمة   ١     ٠٠٠     ٠٠٠          حالة لكل   ١     ١٥١     إىل     ١٩٨٢          نسمة عام   ١     ٠٠٠     ٠٠٠          حالة لكل     ٥٠٢            واألمعاء من    ِ   املِعدة

ـ    .            يف اليوم      ً   طناً  ٥     ٣٤٥   ب ُ   َّ                                                                  وُيقدَّر ما جيري إفرازه من النفايات الصلبة يف منطقة مانيال الكربى              -   ٨٤٨       ع أن              ومن املتوق
َ                                                                          وال ُيجَمع من جمموع ما جيري إفرازه من النفايات يف منطقة مانيال الكربى سوى                .     ٢٠١٠                              يتضاعف هذا الكم حبلول عام         ُ   

                                           يف املائة من النفايات الـيت ال جيـري            ٣٥       إىل     ٢٥ و  .            يف املائة    ١٣          ُ   َّ                             يف املائة وُيقدَّر مستوى التدوير بنحو          ٧٥       إىل     ٦٥    حنو  
                                على صحة السكان وتساهم إىل حد                          ً    وتشكل هذه النفايات خطراً     .                 الوديان واجلداول                         يف أي مكان، وال سيما      ُ      ُيرمى        مجعها  

   .                    كبري يف وقوع الفيضانات

                                                                   ، إىل تزايد استخدام املواد الكميائية، ما تسبب يف ارتفاع عدد                       ال مناص منه                                    لقد أدى املد احلضري، وهذا أمر         -   ٨٤٩
    إال                   ُ   َّ     ويف الوقت الراهن، مل ُيسجَّل      .                              لنشادر والكلور، عرب السنوات                                                           احلوادث اليت هلا دخل باملواد الكميائية، وخباصة إطالق ا        

                                                                                                       يف املائة من جمموع املشاريع الصناعية اليت تستخدم مواد كميائية من قبيل السيانيد والزئبق واألسبستوس واملـواد    ٤٥    حنو  
   .                          ائية الفينيل املتعدد الكلور                                يف املائة فيما يتعلق باملواد الثن  ٢٥                 ومل جير جرد سوى حنو   .                     املسترتفة لطبقة األوزون
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                    مؤسسة صناعية يف       ٧٠٠             ، يفرز حنو     )    ٢٠٠١ (                                                              إىل دراسة أجرهتا الوكالة اليابانية للتعاون الدويل عام                  ً واستناداً  -   ٨٥٠

      ٢,٤١                                                      وأشارت التقديرات كذلك إىل أنه سيجري إفراز حنـو            .                            ً       طن من النفايات اخلطرة سنوياً        ٢٧٣     ٠٠٠              الفلبني زهاء   
                              وأفادت دراسة أجراها مـصرف       .                                       مؤسسة حيتمل أن تفرز نفايات خطرة       ٥     ٠٠٠                 ت اخلطرة بوجود                          مليون طن من النفايا   

   .                             ً  طن من نفايات املستشفيات سنوياً  ٣٠     ٠٠٠                                                        التنمية اآلسيوي بشأن نفايات املستشفيات أنه جيري إفراز حوايل 

         مرفـق    ٩٥             غري أن مثة حنو    .     لبلد                                                                               ويف الوقت الراهن، ال يوجد أي مرفق للمعاجلة املتكاملة للنفايات اخلطرة يف ا              -   ٨٥١
                             طن من النفايات اخلطـرة        ٥٠     ٠٠٠                     وهناك ما يقرب من       .                                                          معاجلة من احلجم الصغري إىل املتوسط يعاجل النفايات اخلطرة        

 ُ   َّ                              وُتصدَّر النفايات اخلطرة األخرى إىل       .   َّ                                                                               خمزَّنة يف مواقع املؤسسات أو خارجها بسبب انعدام مرافق مناسبة ملعاجلتها ودفنها           
      مثـل   (           ومعاجلتـها    )                                              مثل احلمأة احملتوية للمعادن واحملاليل املستعملة     (                                          رى الستخالص املواد منها مث التخلص منها                 بلدان أخ 

    ).                                    املواد الثنائية الفينيل املتعدد الكلور

 ١٣ املادة

                                            اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف التربية والتعليم  - ١       رقم      السؤال

       احلالة

                        ست سنوات مـن التعلـيم         قوامه   ،  ئ         احمليط اهلاد و      آسيا      منطقة               ليم األساسي يف                 أقصر نظم التع            نظام من           للفلبني  -   ٨٥٢
    هم غ و        عند بل         االبتدائية   رس  ا   املد ب   ي                                          متوسط األطفال الفلبينيني التعليم الرمس          ويبدأ  .           الثانوي        التعليم                            االبتدائي وأربع سنوات من     

                            يسجلون يف تلـك املؤسـسات               اخلاص          التعليم        مؤسسات         من           االستفادة                                     بيد أن األطفال الذين يتوقع منهم         .          ست سنوات 
              املتعلقـتني      ٤٣٠    و    ٤٢٩               إىل الفقـرتني          رجوع          وميكن ال   .    وات     سن              عمرهم ثالث      يبلغ          عندما                                  ملرحلة التعليم ما قبل املدرسي    

   .                           رعاية الطفولة املبكرة ومنائها       برنامج        يف إطار                     بالتعليم قبل املدرسي 

          االبتدائي         التعليم    - ) أ ( ١  

                                الدولة نظام تعليم عام جمـاين         ئ    نش ُ ُت   "      أنه       على     ١٩٨٧                   من دستور عام                 لرابعة عشرة  ا              من املادة     ٢          الفصل      ينص  -   ٨٥٣
           التعلـيم                                       الطبيعي يف تربية أطفاهلم، فـإن          اء ب آل            من حق ا           م النيل  د     مع ع  و  .            والثانوي         االبتدائي                         على مستويي التعليم            وتتعهده

   . " ة                                                 االبتدائي إجباري جلميع األطفال الذين بلغوا سن الدراس

     بلوغ         فقد مت     .          ية مذهلة   كم                                         نضج النظم يف آسيا، أن يفخر بإجنازات         أ                                  التعليم يف الفلبني، وهو أحد           نظام       وبوسع    -   ٨٥٤
   .          الستينات     منتصف        لجميع يف      ً  متاحاً ل          االبتدائي        التعليم         هدف جعل 

           الثانوي       التعليم    - ) ب ( ١  

                  ويـنص القـانون      .      تدائي               التعليم االب     شأن      شأنه                         وميكن االلتحاق به،                 عامة للجميع       بصفة                       التعليم الثانوي        يتاح  -   ٨٥٥
      ثانوي   ال      تعليم   ال        إتاحة        تتمثل يف                    أن سياسة الدولة      على                   الثانوي اجملاين،           التعليم       قانون                 ، املعروف باسم        ٦٦٥٥              اجلمهوري رقم   

          وتتعهدها                         اليت تنشئها وتديرها             الثانوية                      املسجلني يف املدارس            التالميذ    ً              تبعاً لذلك، فإن     و  .          املؤهلني        التالميذ           عام جلميع     ال    اين  اجمل
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        مثـل   ،          املدرسـي                 االنتساب إىل الوسط      رسوم "           باستثناء  ،           من الرسوم     وغريها                                           ومتوهلا احلكومة ال يدفعون مصاريف التعليم       
   . "       الطالبية                            اهلوية، واملنظمات واملنشورات       بطاقات

ـ     .                                  املدارس العامة واملدارس اخلاصة         ، مها        التمويل         مصدر      حسب                      فئتان من املدارس        ومثة  -   ٨٥٦   ة                         وتتيح املدارس الثانوي
      لـدى        توجد          بيد أنه     .                 التعليم الثانوي        منهاج          وهو -                                    ج التعليم األساسي للسنوات األربع       ا              السواء منه     على                العامة واخلاصة   

                              تتوفر فيها برامج خاصة يف جمال    اليت                                              مثل املدارس الثانوية العلمية اإلقليمية، واملدارس   َّ    عزَّزة،  م و        خاصة                 بعض املدارس مناهج 
  .                                                     العلمي والتكنولوجي، واملدارس التقنية واملهنيـة             االختصاص        ذات          والصفوف          الرياضة،                           وبرامج خاصة يف جمال            لفنون، ا

          خمتلـف         لتطوير       وكذلك    )       األساسي                مناهج التعليم    (                                     أو انتقائية إلثراء املناهج العامة       /                    مواضيع إضافية و         املدارس            وتتيح هذه   
   . )٥١ (    لطالب ا       مهارات  /      كفاءات

         العايل       التعليم    - ) ج ( ١  

   ة         مؤسـس   ١     ٦٠٥         ومن بني     .                                          مؤسسات التعليم العايل اخلاصة والعامة           الفلبني                   التعليم العايل يف          توفري        على       تسهر  -   ٨٥٧
                خـالل الـسنوات                     عدد الطلبة املسجلني        متوسط    بلغ  و  .             مؤسسة عامة   ١٧٤              مؤسسة خاصة و ١     ٤٣١                           تعليم عال يف البلد، توجد    

  .       ً     طالبـاً   ٢     ٢٢٢     ٣٩٥      زهاء     ،      ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢   ة         اجلامعي     لسنة     إىل ا       ١٩٩٥-    ١٩٩٤                             املاضية، من السنة اجلامعية          التسع           اجلامعية  
                 املائـة مـن         يف    ٢,٨                                           تبلغ نسبة امللتحقني بالتعليم العـايل         ،       نسمة      مليون    ٨٨             الذي يناهز                   عدد سكان البلد           تقدير                 وباالستناد إىل   
       العايل    ليم                                                                            هذه النسبة أعلى بكثري مما هي عليه يف معظم البلدان، يبدو أن االلتحاق بالتع      أن     ً      ونظراً إىل     .       السكان           جمموع عدد   

                               توضـح املـشكلة املتعلقـة        ال                        بيد أن األرقام وحدها       .                     يف البلدان األخرى          ي عليه                 يف الفلبني مما ه        حدة                   ميثل مشكلة أقل    
   .              وإتاحته بإنصاف                        بااللتحاق بالتعليم العايل 

         تكـاليف      ً    اليـاً    ح         وتتراوح    .                                سيما يف العقود األربعة املاضية          ال     ً كبرياً،                             ً       تكاليف التعليم العايل ارتفاعاً             وارتفعت  -   ٨٥٨
                اتـساع نطـاق           ويعود    .            سنة جامعية      لكل                  بيزو فلبيين      ٩٠      ٠,٠٠ ٠ ٠    و  ٥      ٠,٠٠ ٠ ٠    بني          الواحد                         التعليم اجلامعي للطالب    

   .                       خمتلف فئات التعليم العايل           الذي تتيحه                             إىل االختالف يف نوعية التعليم         التكاليف

                                                      

             العلميـة           الثانويـة          املـدارس     ُ   ِّ وُتدرِّس  .                                    وجد يف كل إقليم من أقاليم البلد      ت  -   ة       اإلقليمي         العلمية     ة  وي        الثان    ارس د  امل  )  ٥١ (
                 مناهج التعلـيم                      املواد املطلوبة يف         ً    فضالً عن    ،                             والبحوث واللغة اإلنكليزية             والرياضيات   م   و                يف جماالت العل            واختيارية                مواضيع إضافية   

                         مدرسة يف مجيع أحنـاء         ١١٠      يف            العمل هبا         جيري      اليت  -                والتكنولوجي  ي     العلمَ  ُّ   َوجُّه         َ  ذات التَ          والصفوف   ).                 التعليم الثانوي    (      األساسي
                                        الدويل إىل برنامج تعلـيم اهلندسـة            لبنك ل         التابعة                         العلوم والتكنولوجيا                قدمته إدارة      قرض   ب               يف البداية       ِّ               وموِّلت هذه الصفوف    .      البلد

       للحصول    ة       الثانوي    هد   ا                    إعداد تالميذ املع            تسهر على    ة        متخصص  ة        ثانوي   هد ا     مع  ي ه و   ،       املهين -                     للتعليم التقين   ة          الثانوي   هد ا    واملع  .        والعلوم
        املواهب                                 خاص لتالميذ التعليم الثانوي ذوي       برنامج     وهو  -       الفنون  ب      خاص       برنامج  .             لتعليم العايل          االلتحاق با   و                 على فرصة عمل بأجر

                                            املرئية، والفنون املسرحية، وفنون وسائط اإلعالم،                  املوسيقى، والفنون   :                اجملاالت التالية   يف      ً وأساساً   ،                        اخلاصة يف خمتلف جماالت الفنون
       اخلاص        الربنامج و  .             أحناء البلد   مجيع                                       على حنو جترييب يف املدارس اخلمس عشرة يف                        هذا الربنامج     ذ ِّ فِّ ُ ُن    قد      و  ،                   واإلنشاء اإلبداعي        والرقص

                   ، حيـث يتلقـون                  صات الرياضية                                      الرياضيني املوهوبني يف خمتلف االختصا            التالميذ                             برنامج يستجيب الحتياجات        وهو  -         الرياضة ب
   ،              وتنس الريـشة                 ألعاب القوى،    (                                                                              من التدريب يف ظل رعاية مدربني متخصصني يف الرياضات اليت يتفوقون فيها                     إضافيتني       ساعتني  
             تايكوانـدو،     وال         الطاولة،      وكرة           السباحة، و   ،sepak takraw و                 الرياضة البدنية،  و           كرة القدم،  و           كرة السلة،  و   ،        السفتبول /         والبيسبول

   ).              والكرة الطائرة      املضرب      وكرة 
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               درس أو موضوع          يتألف             وعادة ما      . (  ً داً       ً       تفاوتاً شدي         املؤسسات         خمتلف            تطالب هبا                        رسوم التسجيل اليت            وتتفاوت  -   ٨٥٩

          الـذي            من الوقت                           ساعة من احملاضرات أو        ١٨       إىل     ١٤                    الواحدة قوامها                ووحدة الدرس   .    ثالث           وحدتني أو       من             يف اجلامعة   
          فيمـا    ،                     بيزو عن كل وحدة        ٨,٠٠   ً       اً تعادل                                               وال تزال بعض اجلامعات احلكومية تفرض رسوم        . )    الصف      يف             يه الطالب    يقض

       جامعة       وتفرض    .             عن كل وحدة           بيزو    ١           ٠٠٠,٠٠,٠٠ ً         اً تعادل       رسوم                          اصة ذات اجلودة العالية                      بعض اجلامعات اخل       تفرض
           الفلبني،       جامعة                                      ضاف إىل ذلك مساعدة احلكومة، لتمكني        ت و  .                   بيزو عن كل وحدة           ٣٠٠,٠٠                       رسوم تسجيل تعادل           الفلبني

   .                                              وهي اجلامعة احلكومية األوىل، من توفري تعليم ذي جودة

     ١١١         وهنـاك     .                                                 ما بعض اجلامعات والكليات التابعة للدولـة         حد    إىل          تعاجلها            م العايل                        مشكلة تكاليف التعلي   و  -   ٨٦٠
     ومخس        العايل،                               واحدة تشرف عليها جلنة التعليم                        ٍ     حملية، ومؤسسة تعليم عالٍ    ة    وكلي   ة         جامع   ٥٦ و                              جامعة وكلية تابعة للدولة،     

   يف           عامـة                    ٍ     مؤسسة تعليم عالٍ     ٨٢ ١       اجملموع             فبذلك يبلغ                                          متخصصة، وتسعة معاهد حكومية أخرى،                       ٍ   مؤسسات تعليم عالٍ  
ـ          ١     ٤٦٥                  وباملقارنة، هناك     .     ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين   ً        اً علـى   ـ                                            ً               كلية وجامعة تديرها جهات خاصة تعتمد اعتماداً كلي

   .            رسوم التسجيل

                                 منشأة مبوجب القـانون، تـديرها         معتمدة       عامة           ٍ  تعليم عالٍ      مؤسسات                              والكليات التابعة للدولة هي          واجلامعات  -   ٨٦١
                قـرارات أو          مبوجـب        احمللية                                                              واجلامعات والكليات احمللية هي املؤسسات اليت تنشئها احلكومات           .       احلكومة  ً  ياً        مال        وتدعمها

                                                                التعليم العايل اليت تشرف عليها جلنـة التعلـيم العـايل هـي                ومؤسسات  .              ً                         وتدعمها مالياً احلكومات احمللية املعنية      .      أوامر
           واملعاهـد   .                                      ً             ون، وتديرها وتشرف عليها وتدعمها مالياً احلكومة                            ومنشأة مبوجب القان         معتمدة       غري       عامة                 مؤسسات تعليمية   

        س برامج                ّ  وتدريب مهين تدّر     تقين                           وهي عادة مؤسسات تعليم            الثانوي،     بعد   و                                          احلكومية األخرى هي مؤسسات تعليم ثانوي       
        وتتـيح    .       أنشأها                                                                         العايل املتخصصة ختضع للهيئة احلكومية اليت ينص عليها القانون الذي                 التعليم         ومؤسسات    .               التعليم العايل 

   .      ً       ً                                         تدريباً متخصصاً يف جماالت مثل العلوم العسكرية والدفاع الوطين

                                        نشأ هذه املؤسسات مبوجب قانون الشركات                      ُ     اهليئات اخلاصة، تُ         تديرها                                   يتعلق بالكليات واجلامعات اليت           وفيما  -   ٨٦٢
             تنتمـي إىل   ال                 ديرها هيئات خاصة                                                           واملدارس غري الطائفية مسجلة على النحو الواجب ومتلكها وت        .     خاصة               وحتكمها قوانني   
  ،  ح  رب  ال                وهي ال تستهدف     ،           ً      ً                  ال تكون عادةً مؤسسةً كشركات مسامهة                                      ما اجلامعات والكليات الطائفية      ن ي ب   ،                 أية منظمة دينية  

   .       دينية  ات                     ، ومتلكها وتديرها منظم                       ومسجلة على النحو الواجب

       تدائية                        مل يستكملوا الدراسة االب  أو         مل يتلقوا          املقدم ملن          التعليم    - ) د ( ١  

             تعليميـة          خـدمات    ،          العايل                                                                       فئات حمددة، تتيح الدولة، عن طريق وزارة التعليم وجلنة التعليم                  الحتياجات     ً  تلبيةً    -   ٨٦٣
   :        ما يلي ً     اً منها               خاصة تتضمن أمور

         النظامي                                جيري خارج إطار نظام التعليم              ومنتظم                         نشاط تعليمي منظم       أي     وهو  -             غري النظامي          التعليم   ) أ (  
   .           من السكان       معينة     لشرحية  م   ّ علّ        من الت     أنواع      إلتاحة 

     هـو      و  ،                            مستوى التعليم بعد الثانوي                   منح شهادة من         ضمن   ت               برنامج ال ي     أي     وهو    -         املهين -        التقين        التعليم   ) ب (  
                         التقين والتدريب املهين؛         بالتعليم          املتعلقة    ١٥٦-   ١٤٧           إىل الفقرات      رجوع        وميكن ال  .                  كفاءة يف املهارات     شهادة        يؤدي إىل 

  يف       مـة    ز          ً       ً                                   تيح تعليماً أساسياً الغرض منه تنمية القدرات الال                وهو ي  -           التطبيقية        الفنون   و أ          العمل        تعليم   ) ج (  
        العمل؛     جمال
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       وكذلك   ،      ً ثقافياً   و أ        ً اجتماعياً    و أ                   ً         ً          ً         قدرات املعوقني بدنياً أو عقلياً أو عاطفياً           ِّ يطوِّر        وهو   -         اخلاص        التعليم   ) د (  
   .                 َّ  برنامج تعليم معدَّل       للتالميذ            درسية، يقدم                                 وفيما يتعلق باملمارسات واخلدمات امل  .               األطفال املوهوبني      قدرات 

                    عمال احلق يف التعليم إ     فة يف       َ  املصاَد        الصعوبات  - ٢      رقم       السؤال

                  السكاين السريع        النمو ب                    التعليم األساسي          ويتأثر  .                    باستمرار يف الفلبني          تتدهور                      التعليم األساسي         نوعية           ما انفكت   -   ٨٦٤
         عـدد                 نتيجة زيـادة                                العامة إىل الضغط الشديد            املدارس              ويتعرض نظام     .    ائة        يف امل     ٢,٣      نسبة                     َّ       ً      املستمر، والذي يقدَّر سنوياً ب    

                        القيود املفروضة علـى         وأدت    .     اجملاين                            التعليم الثانوي العام          تطبيق                                                 سيما يف التعليم الثانوي، بسبب أمور منها           وال          التالميذ،  
   .      األساسي                                   امليزانية إىل نقص االستثمار يف التعليم 

      انوي      والث        االبتدائي         التعليم   ‘ ١ ‘  

   :                           التعليم، الصعوبات التالية     وزارة      الحظت                           التعليم االبتدائي والثانوي،  ب            فيما يتعلق  -   ٨٦٥

          األساسي          بالتعليم       االلتحاق

      مدارس            تفتقر إىل      )       البلدات                       يف املائة من جمموع        ١٠    حنو (  )     بلدة   (        بارانغاي   ٤     ٥٦٩              كان هناك        ٢٠٠٠     عام   يف  -   ٨٦٦
         تالميـذ     ً            نظـراً إىل أن             وذلـك      ، ١     ٦١٧                           اليت حتتاج إىل مـدارس            بلدات  ال     عدد          كان       ٢٠٠١           يف عام            غري أنه،   .         ابتدائية

  ي ـ  ف   ق  ـ      مل يب          بتدائي، ال ا       تعليم               تفتقر إىل ال          اليت          البلدات     تلك         ومن بني     .   ها    خارج     تقع            مبدارس              وا يلتحقون       كان        البلدات   ة     بقي
   .    بلدة     ١١٨      سوى     ٢٠٠٤    عام 

         الكفاءة

       يـة،  و ذ غ   الت    أو   /                                  مثل تردي احلالـة الـصحية و             درسية،              مدرسية وغري م                                 التسرب املرتفعة إىل عوامل          نسبة      تعود  -   ٨٦٧
   .              املتعلق باملعلمني     عامل   ال   و        واإلعاقة؛                                                    ، والقدرة املالية، واملوقع اجلغرايف، والرتاعات السياسية،      اآلباء      وموقف 

         النوعية

         طـرية يف              مشكلة خ      وجود       األداء    ِّ                          وتبيِّن نتائج خمتلف اختبارات       .                       حتسني نوعية التعليم     هو   ،             ملح وعاجل    ٍ حتٍد   ة مث  -   ٨٦٨
                                         تالميذ التعليم االبتدائي يف االختبار الوطين   من       املائة    يف     ٥١,٧٣         نجح سوى ي    ، مل     ٢٠٠٢        ففي عام   .                      نوعية التعليم يف البلد

      مـن          املائـة     يف    ٠,٥٢      سوى    حيصل                         تحاق باملعاهد الثانوية، مل  ل ال         الكفاءة ل         لشهادة     األخري           ويف االختبار   .           االبتدائي     لألداء
   .         فما فوق     املائة    يف  ٧٥          على درجة        املمتحنني 

                     بالنسبة إىل تالميـذ      ٢٠٠٣- ٢   ٢٠٠          الدراسي    عام  ال                                             التعليم على اختبارات التشخيص يف بداية            وزارة        وأشرفت  -   ٨٦٩
                                                 لتالميذ يف احلساب، والعلوم واللغة اإلنكليزيـة       ا        كفاءات                                                    وأثبت تالميذ الصف األول يف املدارس العامة أن           ،         الرابع     الصف
   .   ً جداً       حمدودة

        أكثـر    ،      ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤          الدراسية             يف السنة            الوافدين                    تالميذ السنة األوىل     ل                        االختبار الذي أجري             نتائج      وكانت  -   ٨٧٠
    ٢٠                  وحصل أقل من      ،     املائة      يف   ٩٤ و    ٧٩               تتراوح بني         معدالت     على        منهم                                    حيث حصل زهاء نصف يف املائة                     إثارة للجزع، 

       املائة    يف  ٤٩                         كثرية التالميذ عالمات بلغت        وسجلت أ  .                         ، وهو بداية مستوى اإلتقان     املائة    يف  ٥٠      معدالت     على      منهم        املائة  يف



E/C.12/PHL/4 
Page 164 

 
                      لتعليم األساسي سـجل     ل           الثالث       شروع  امل                   مقاطعة يدعمها      ٢١                                                   لكن اجلدير بالذكر أن األداء الفعلي للتالميذ يف           .        دوهنا   أو

                    املشروع هـو أحـد       وهذا  .      املائة    يف  ٤٤           الذي بلغ  ،               باملستوى الوطين      مقارنة  )      املائة    يف  ٥٦ (                عالمات أعلى بكثري      ً عموماً 
         ، منها         املقاطعات           على صعيد                 مشاريع أخرى       مثة   و  .            املقاطعات  يف                                                            مشاريع املساعدة اإلمنائية الرامية إىل حتسني نوعية التعليم         

              اليابـان،    ا    دعمه ت     يت                                         ناو، ومشاريع حتسني املرافق التعليمية ال      ا  ند ي               يف مقاطعة م         األساسي                                    مشروع املساعدة األسترالية للتعليم     
   .      املدرسي                             ه اليونيسيف، وبرنامج التدريب   ول               حل األطفال الذي مت                  القطري اخلامس لصا        والربنامج

   م،          ومهـاراهت          املعلمـني                    ذات صلة، ككفاءات        عوامل     منها   ،                              ة النوعية إىل عدد من األسباب        رداء       مشكلة       وتعود  -   ٨٧١
              مهنة التدريس     يف     ك   حلرا ا          وآفاق                         ديد املسارات الوظيفية       وحت  ،        لديهم       امليداين                                               واحلاجة إىل نظام دعم مؤسسي لتقوية التدريب        

       املعلم       أن           الدراسات                                                           ً                   دوافع البقاء يف الوظيفة، وتنظيم عبء التدريس، الذي أثبت وفقاً إلحدى                  تعزيز      بغية       ً      ً   حتديداً واضحاً   
   .            مهمة التدريس             أخرى إىل جانب        مهمة   ٧٢        يؤدي       الفلبيين

                         ث املضمون أو من حيـث            من حي                    التعليم الثانوي،         رحلة                  ال سيما يف م            هامة،     ً قضيةً               مؤهالت املعلمني         تزال    وال  -   ٨٧٢
                      املدارس العامة الذين      معلمي    من       املائة    يف  ٨٠      سوى      لدى       ، مل يكن    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                   وحىت السنة الدراسية   .              أسلوب التعليم

ُ  اختصاُص                  يدرسون الرياضيات                            علم األحياء هم متخصصون يف            من أساتذة     املائة    يف  ٤٤       فإن         العلوم،   جمال   ويف   .        رياضيات     
  .              الفيزيـاء         مادة     يف      املائة      يف   ٢٧              الكيمياء و                            منهم هم متخصصون يف مادة           املائة      يف   ٣٤      نسبة        ب                          ً    هذه املادة األساسية، مقارنةً   

  ن   فإ             املواضيع،      هذه               املتخصصني يف          املعلمني                 حىت بالنسبة إىل            أنه          لكن يبدو   .            دون اختصاص          علوم        معلمو       هم         املعلمني       وبقية  
   .            ً  إىل حتسني أيضاً  ان   تاج حي       املوضوع   يف       كفاءة   ال             مستوى ونوعية 

       كتظاظ ال ا                                    املناهج الدراسية اليت تعاين من        ،                                             تؤثر يف النوعية واليت ميكن الوقوف عليها          اليت                   العوامل األخرى       ومن  -   ٨٧٣
      ُّ           التعلُّم؛ وسياسة     مواد                                         رابطة أمم جنوب شرق آسيا األخرى وعدم كفاية          األعضاء يف       بلدان        ناهج ال                 ً   وهي األقصر مقارنةً مب-

                                                                اللتني تتطلبان كفـاءة يف اللغـة اإلنكليزيـة؛ وكـذلك             ،          والرياضيات           يت العلوم                                               نظام ازدواج اللغة الذي أثر يف أداء ماد       
ُ        التالميذ واُألسر      هبا                    السمات اليت يتميز                       جمـال معرفـة      يف        لتالميذ           املتاحة ل      فرص              بشدة من ال      حتد     اليت                       واألساليب التعليمية              

    ".          واالكتشاف        االستكشاف "

         التعليم             االستثمار يف   لة ق

ُ  ِّ            فقد ُخصِّصت، نسبة      .         النسيب        باالخنفاض            التعليم                 لعامة يف قطاع                 خمصصات البلد ا        تتسم  -   ٨٧٤      جمموع                  يف املائة من       ٨٨    
   .    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥              لسنة الدراسية      يف ا       للرواتب       اإلنفاق 

     يف           االبتدائية           العامة         املدارس                يف املائة يف      ٤                                       بلغ التأخري يف بناء الصفوف نسبة         ،                       االستثمار يف التعليم     لة ق ل        ونتيجة  -   ٨٧٥
   ٣     ٤١٦                                          م اللجوء إىل نظام النوبات املزدوجـة،        ـ      ، رغ     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                لسنة الدراسية       يف ا               فجوة الصفوف          وبلغت    .     ٢٠٠٠     عام  
   .  ١: ١                على أساس معدل     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                       مليون للسنة الدراسية      ٦٧,٣٠          املدرسية      الكتب             وبلغ النقص يف   .     وحدة

         وكلتامها   ،   ة       الثانوي      رحلة         يف م   ١ :  ٤٢           االبتدائي و                رحلة التعليم          يف م   ١ :  ٣٦                             عدد التالميذ إىل املعلمني          نسبة       وبلغت  -   ٨٧٦
ـ            يف املرحلة          ٣٨,٦٤    من         رحلة،            حسب امل   ،           متوسط الصف      بلغ   و  .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                 للسنة الدراسية      يف        ٥٦,٣٧    و  ة          االبتدائي

               يف املاضـي       ً       ً  أمراً بديهياً                         حتديث قطاع التعليم               عدم كفاية       وكان    .      ً   أيضاً     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣          الدراسية      لسنة      يف ا    ،   ة       الثانوي        املرحلة  
          السـتفادة   ل          املبذولة      اجلهود    يف            دورها احلاسم                                          خلدمات واملرافق واألجهزة األساسية، واليت أثبتت               وجود بعض ا     عدم      بسبب  

   .                                        إىل أقصى حد من منافع التطورات التكنولوجية
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         أهنـا            املقاطعـة  /      الشعبة                                ت البيانات عند تبويبها حسب       ت  ثب أ              تبدو سليمة،       قد                          أن املعدالت الوطنية       من         وبالرغم  -   ٨٧٧
                              إىل أربعة أطفال علـى مكتـب       ثالثة         ، وجلوس                    يف الصف الواحد         طفل    ١٠٠             أكثر من       جود  كو   ،              فجوات خطرية       تتضمن

                         العدد اإلضايف من املعلمني         نقل                             إىل ذلك، فإنه ال ميكن             ً وإضافةً  .     أكثر       أو      ١٠٠   ً               صفاً عدد تالميذه          معلم          وتدريس           مبقعدين،  
   .         حيظر ذلك        العامة      املدارس     علمي       اخلاص مب                 قانون مغنا كارتا    ألن    ،                           إىل مناطق تعاين من نقص فادح      املناطق      يف بعض 

         العايل       التعليم   ‘ ٢ ‘  

   ت       ، وضـع     ٢٠٠٠     عام    ففي   .                             التعليم االبتدائي والثانوي  ا    قطاع         يواجهها                              العايل نفس املشاكل اليت             التعليم      ِ يواجِه  -   ٨٧٨
            ة، تتـضمن                            واخلطة مبثابة وثيقة شامل     .     ٢٠١٠-    ٢٠٠١        للفترة                   التعليم العايل                       طويلة األجل لتطوير                            جلنة التعليم العايل خطة     

                                                                                 وكذلك االجتاهات االستراتيجية الواجب اعتمادها بغية التصدي ملختلف القـضايا            ،      الفلبني                                رؤية ومهمة التعليم العايل يف      
   .      ملستقبل ا           توجهاته يف      ووضع                  يف التعليم العايل         والشواغل

   :                  أربعة أهداف، وهي    بلوغ     إىل      العايل                الكربى للتعليم         املبادرات      وهتدف  -   ٨٧٩

     مـن                                                            اجلامعية األوىل وملرحلة التخرج يستويف املعايري الدولية                للمرحلة                توفري تعليم    -         االمتياز    و        النوعية   ) أ (  
           واالمتياز؛        النوعية     حيث 

                                            رف يف طائفة واسعة مـن االختـصاصات ذات          ا            ونشر املع       توليد  -                           والقدرة على االستجابة        اجلدوى   ) ب (  
ِ      ً                                                         تغري ِحراكياً، على أن تكون تلك االختصاصات قادرة علـى تلبيـة                                         احمللية والدولية اآلخذة يف ال                         بالنسبة إىل البيئة           األمهية       

                    االحتياجات املطلوبة؛

ـ     لني  ـ                            الفلبينيني األكفاء واملؤه                 زيادة استفادة   -                    بالتعليم العايل         االلتحاق            تكافؤ فرص      ) ج (         فـرص     ن  ـ    م
                التعليم العايل؛

                         ية والفردية الناجتة عن      ات         ة واملؤسس                                   أقصى حد من العوائد االجتماعي       إىل             االستفادة   -              والفعالية        الكفاءة   ) د (  
   .       العايل       التعليم              استخدام موارد 

           التعليم  عن        إحصاءات     - ٣       رقم      السؤال

            والكتابة      لقراءة            معدل معرفة ا

                ت نسبة املعرفة     ظل                                                  املتعلقة مبحو األمية الوظيفية ووسائط اإلعالم،            ٢٠٠٣                              الدراسة االستقصائية لعام       إىل         ً استناداً  -   ٨٨٠
  )              يف املائـة       ٩٣,٢ (                                   وكان هناك فرق شاسع بني الذكور         .      املائة      يف       ٩٣,٩                             لقراءة والكتابة يف الفلبني         ل  ة             أو البسيط   ة      األساسي

ـ          والكتابة       لقراءة  ل   ة        البسيط      املعرفة    ّ   ، حتّسنت     ١٩٩٤                         وباملقارنة مع بيانات عام     ).      املائة      يف       ٩٤,٦ (        واإلناث      اث ـ              لـدى اإلن
   .       املائة يف     ٠,٥      قدره    ً فاضاً                                شهدت تلك النسبة لدى الذكور اخن  ما    في ،         يف املائة   ٠,٦     نسبة  ب

   ،           يف املائة      ٩٩,١              حيث بلغت     ،                لقراءة والكتابة  ل       معرفة                                              سجلت منطقة العاصمة الوطنية أعلى نسبة               املناطق،     وعرب  -   ٨٨١
       يـان       األخر   تان           وكانت املنطق  .      املائة    يف     ٧٠,٧      وهي  ،      نسبة                احلكم الذايت أدىن                              مينداناو املسلمة املتمتعة ب                      فيما سجلت منطقة    

     يف      ٩٧,١       بنسبة    )               منطقة إيلوكوس  (                                 القراءة والكتابة املنطقة األوىل                  يف معرفة            الوطين       املستوى    من                  نسبتني أعلى         سجلتا    ان ت ل  ال
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ّ              حتّسن املعـدل             والكتابة،        لقراءة   ل   ة          الوظيفي       املعرفة         ويف جمال     .            يف املائة      ٩٥,٥       بنسبة    )             منطقة بيكول    (      اخلامسة                 املائة، واملنطقة      

   .    ٢٠٠٣                يف املائة يف عام   ١,  ٨٥     إىل     ١٩٩٤                يف املائة يف عام     ٨٣,٨   من 

          االبتدائي          التعليم        إحصاءات

   . ً اً ي     جمان ً اً     تعليم                                             مدرسة ابتدائية وثانوية يف البلد، تقدم مجيعها   ٤٢     ٠٠٠            ما يربو على      ً حالياً       يوجد  -   ٨٨٢

  ،     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣          الدراسية             يف السنة     ذ              مليون تلمي    ١٣     َّ                                            املسجَّلني يف املدارس االبتدائية العامة واخلاصة           عدد      وبلغ  -   ٨٨٣
  .                    مليـون تلميـذ        ١٢,٨            عندما بلغ         ٢٠٠١-    ٢٠٠٠          الدراسية               ً                    يف املائة مقارنةً مبستوى السنة           ١,٩٦       بنسبة                  ما ميثل زيادة    
            يف املائة     ٩٠     ً                                                                   عاماً، بلغت نسبة املشاركة يف مستوى التعليم االبتدائي أو األساسي              ١١- ٦         العمرية           التالميذ       فئة        ً      واستناداً إىل   

                         بذل مزيد مـن اجلهـود             ضرورة         إىل          املشاركة                             أحدث البيانات عن معدل          وتشري  .     ٢٠٠٣- ٢   ٢٠٠                        أثناء السنة الدراسية    
                  احلكم الذايت أعلى                               مينداناو املسلمة املتمتعة ب                            املناطق، سجلت منطقة        وعرب  .       األساسي                                       لتحقيق هدف التعميم الشامل للتعليم      

   .         يف املائة  ٧٧   غت     بل ،                                             فيما سجلت منطقة العاصمة الوطنية أدىن نسبة هلا ،       املائة يف    ٩١       بلغت  ،           نسبة مشاركة

      لـدى        منها              لفتيات أعلى                  نسبة مشاركة ا         أن       ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                          التعليم للسنة الدراسية            اخلاصة ب         بيانات  ال        وأثبتت  -   ٨٨٤
ـ        ٥١,١٩ (              الثـانوي           التعليم و  )            يف املائة       ٨٠,٨٨                    يف املائة مقابل          ٨٢,٥٩   (        االبتدائي            التعليم        مرحليت      يف        األوالد   ة ـ             يف املائ
            باسـتثناء             االبتـدائي             التعليم       رحلة                                       ً              العموم، فإن التفاوت بني املناطق حمدود جداً يف م           لى  وع  .  )٥٢ ( )           يف املائة       ٤٢,٩٧       مقابل  
ـ    )٥٣ (              بني اجلنـسني        تكافؤ                               احلكم الذايت، اليت سجلت مؤشر                                  مينداناو املسلمة املتمتعة ب          منطقة        يف       ٩٣,٩١   (    ١,١٠   غ  ـ     بل

     بـني           تكـافؤ     ال           مؤشـر         تراوح        حيث    ،  وي     الثان         التعليم        رحلة                  تفاوت أكرب يف م         وجود         ولوحظ     ).            يف املائة       ٨٤,٨٥  :    ائةـ   امل
     يف       ٤٨,٩٩ (            يف املائـة          ١,٣٤                                     يف منطقة العاصمة الوطنية مقابـل       )            يف املائة      ٥٣,٨  :            يف املائة      ٥٨,٢   (    ١,٠٨           اجلنسني بني   

   .         س الشرقية   َ ساَي ي ف  يف   )          يف املائة     ٣٦,٦٦  :      املائة

ـ    ة  ـ          وجود نسب   )     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                 السنة الدراسية    (      األول            للفصل          التسجيل   َّ             بيَّنت أرقام           وباملثل،  -   ٨٨٥         مـن     لىـ     أع
   ).         يف املائة     ٤١,٨٨ (      األوالد       ً  مقارنةً ب              لتحقن باملدارس  ا   ئي  ال  ال  )          يف املائة     ٤٥,٩٩ (         الفتيات

  ة ـ         الـسن  يف       ـــة         يف املائ     ٦٧,٢١                                            ُّ                بقاء الفوج يف التعليم االبتدائي استمرار التحسُّن من نـسبة        َّ معدَّل     َّ وبيَّن  -   ٨٨٦
           أثبتـت    ،                  الفترة نفـسها         وأثناء  .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                 السنة الدراسية                   يف املائة يف        ٨٤,  ٦٩             إىل نسبة        ٢٠٠١-    ٢٠٠٠          الدراسية  

                          وعلى العكس مـن ذلـك،        .            يف املائة       ٦٦,٨٥             إىل نسبة         املائة      يف        ٦٦,١٣             من نسبة            ، فزادت                 ً      ً    نسبة اإلكمال حتسناً طفيفاً   
      إىل   ١   ٢٠٠-  ٠٠  ٢٠                                 يف املائة يف السنة الدراسية           ٧,٦٧      نسبة      من                  ً      ً      االبتدائي اخنفاضاً طفيفاً            التعليم        َّ               اخنفض معدَّل التسرب يف     

   .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                           يف املائة يف السنة الدراسية     ٧,٣٤     نسبة 

  

                                                      

  .                           التقرير املدارس العامة فقط   هذا                             مجيع بيانات التعليم الواردة يف       تناول  ت  )  ٥٢ (

            عندما يبلغ   و  .    ِّ     مبيِّن ما            الذكور يف           اخلاصة ب         َِ   إىل الِقَيم        اإلناث          اخلاصة ب    م   َ َي ِ ِق  ال      نسبة           اجلنسني هو       بني         تكافؤ  ال      مؤشر  )  ٥٣ (
       فهـذا     ،   ١,٠                        مؤشر تكافؤ اجلنسني عن                  عندما يزيد    و  .          بني اجلنسني   )    واة   مسا (      ً  تكافؤاً                     فهذا يعين أن مثة        ،   ١,٠       اجلنسني             مؤشر تكافؤ   
    ).         بالذكور      ً مقارنةً        هي أعلى                                  أي أن نسبة اإلناث املسجالت يف املدارس  (                   اجلنسني لصاحل اإلناث   بني      ً تفاوتاً           يعين أن مثة 
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                                                             احلكم الذايت سجلت نسبة مشاركة عالية يف املدارس االبتدائية                                     مينداناو املسلمة املتمتعة ب                 أن منطقة      من         وبالرغم  -   ٨٨٧
ّ                         ، فقد كان هلا أدىن معّدل بقاء الفوج ومع            ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣          الدراسية         السنة            أثناء         العامة ّ    سـّجال              اللـذان      الـ   كم  اإلّ    ّدل  ـ                        
     أعلى   )               منطقة إيلوكوس  (                                   جهة أخرى، سجلت املنطقة األوىل          ومن  .                         يف املائة على التوايل         ٣٣,٣٤              يف املائة و        ٣٧,٠٢   يت   نسب

ّ                        معّدل بقاء الفوج ومعدل                املنطقـة     ّ     وسـجلّت     .                         يف املائة على التوايل         ٧٥,٩٧              يف املائة و        ٧٦,٩٨   يت              وكانا بنسب   ،      اإلكمال  
ّ             أعلى معّدل تسرب بسيط )        س الوسطى     َ فيساَي (        السابعة     .         يف املائة    ٣,٢٧           بلغ نسبة  ،        

            يف مستوى         الذكور                                                   أنه فيما يتعلق مبعدل اإلكمال، فاقت الفتيات             ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                    السنة الدراسية         أرقام      ِّ وتبيِّن  -   ٨٨٨
     يف   ٧ ,  ٦٣         بنـسبة    (                     التعليم الثانوي         مستوى   يف   و  )            يف املائة       ٥٧,٧٦                          يف املائة مقابل نسبة        ٨٦ ,  ٦٦       بنسبة   (                   التعليم االبتدائي   
    ).         يف املائة     ٤٨,٧٧                 املائة مقابل نسبة 

                      أفكار ثاقبة تتعلـق                     من الوقوف على          ٢٠٠٢                                                      الدراسة االستقصائية السنوية ملؤشرات الفقر لعام             نتائج     ّ  ومكّنت  -   ٨٨٩
     يف    ٦٦                            يف املائة مقابل نـسبة         ٧٢      نسبة   (                         املدارس مقارنة بالذكور     ب                        عدد أكرب من اإلناث             والتحاق                    احلالة الدراسية           ببيانات

      الـيت                   أكثر األسباب        كانت                       وبالنسبة إىل الذكور،      .               على السواء          والريفية                      ق يف املناطق احلضرية       او   متس      اجتاه          وهو   -  )    ائة  امل
  ،  )       املائـة       يف     ٢٥ (                            ، وعدم االهتمام الشخـصي       )           يف املائة    ٣٠     بنسبة (         العمالة             هي هواجس               باملدارس          االلتحاق      لعدم        سيقت  

                     الرادع الرئيسي لدى       هي    )            يف املائة    ٢٢      نسبة   ب   (        بالعمالة            املتعلقة     جس  وا         ا أن اهل     وبد   ).            يف املائة    ٢٣   (       املرتفعة                  وتكاليف التعليم   
    ١٦   ة  ـ    نسب (                         ة أداء األشغال املرتلية            ومسؤولي  )            يف املائة    ٢١      نسبة   (                             تكاليف التعليم املرتفعة          تليها   ،               اللتحاق باملدارس  ل       اإلناث  
    ).       يف املائة

         الثانوي          التعليم        إحصاءات

        املسجلني           وبلغ عدد     .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                لسنة الدراسية              أثناء ا   ً       ً     ً      ً    اً ثانوياً عاماً وخاصاً          معهد  ٨     ٠٥٩       البلد     لدى       كان  -   ٨٩٠
           بالـسنة                 ً  يف املائة مقارنةً    ١,٦٩              زيادة بنسبة     بذلك                        ِّ ً        مليون يف السنة ذاهتا، مسجِّالً         ٧٨ , ٦                                     يف املعاهد الثانوية العامة واخلاصة      

   .       مليون   ٥,٨      عددهم     كان     حيث       ٢٠٠١-    ٢٠٠٠         الدراسية 

ـ                يف املائـة          ٧١,٦٨                                                         ء الفوج، باستخدام معادلة توفري التعليم للجميع، من               بقا     معدل       واخنفض  -   ٨٩١            الـسنة     اءـ      أثن
                   ا، اخنفـض معـدل        ذاهت            ويف الفترة     .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                           أثناء السنة الدراسية        ائة        يف امل       ٦٥,٦٣       إىل       ٢٠٠١-    ٢٠٠٠          الدراسية  

                 نـسبة مغـادري     ( ُّ   رُّب  ـ          ة التـس                 ذلك، زادت نسب        نقيض        وعلى    .         يف املائة        ٥٩,٧٩    إىل             يف املائة         ٧٠,٦٢           ً       اإلكمال أيضاً من    
   .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                             املائة أثناء السنة الدراسية  يف       ١٣,١٠     إىل     ٢٠٠١-    ٢٠٠٠                               يف املائة أثناء السنة الدراسية     ٨,٥٠   من   )   رس ا   املد

       العايل          التعليم        إحصاءات

         السنة  إىل      ١٩٩٥-    ١٩٩٤                                                                          التسجيل لفترة اإلحدى عشرة سنة جامعية األخرية، من السنة الدراسية                 متوسط     بلغ  -   ٨٩٢
                      مليون، فإن عـدد       ٨٨         والبالغ       لسكان   ل        َّ    عدد املقدَّر     ال        ً      واستناداً إىل     .       ً   طالباً  ٢     ٢٥٦     ٢٤٨      زهاء     ،      ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤          الدراسية  

   .                       يف املائة من عدد السكان   ٢,٨    ته   نسب        عادل ما                               الطالب امللتحقني بالتعليم العايل ي

      علـى         العايل                    مؤسسات التعليم     يف                                                              خمتلف برامج مرحلة التعليم اجلامعي األوىل ومرحلة التخرج               تصنيف      وميكن  -   ٨٩٣
                     ومـصائد األمسـاك            واحلراجة            الزراعة    ‘ ١ ‘  :       وهي  ،                                          جمموعة من االختصاصات أو جماالت الدراسة        ٢٠     ضمن          البلد       صعيد

ـ   ‘ ٤ ‘             واإلدارة؛           األعمـال          تعلـيم      ‘ ٣ ‘                                   اهلندسة املعمارية وختطيط املدن؛       ‘ ٢ ‘                 والطب البيطري؛    ـ  ـ            التعلي   ب ـ           م وتدري
   ‘ ٩ ‘                   اقتصاد البيت؛     ‘ ٨ ‘        العام؛            التعليم    ‘ ٧ ‘                ون التطبيقية؛   ـ          لة والفن ـ                الفنون اجلمي   ‘ ٦ ‘       وجيا؛                     اهلندسة والتكنول   ‘ ٥ ‘       املعلمني؛
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ـ  ‘  ١٢ ‘    اء؛ ـ         القـض     وفقه          القانون  ‘  ١١ ‘                         تكنولوجيا املعلومات؛     ‘  ١٠ ‘        اآلداب؛      ال ـ         االتـص  ‘  ١٣ ‘            م البحـري؛  ـ           التعلي

ـ   ‘  ١٧ ‘                     علـوم الطبيعيـة؛          ال  ‘  ١٦ ‘                                 الطب والعلوم ذات الـصلة؛        ‘  ١٥ ‘            الرياضيات؛   ‘  ١٤ ‘                    اجلماهريي والتوثيق؛        دين ـ        ال
   .                  احلرفية والصناعية         والصناعات           التجارة،  ‘  ٢٠ ‘                              العلوم االجتماعية والسلوكية؛  ‘  ١٩ ‘             جتارة اخلدمات؛       أشكال    ‘  ١٨ ‘   ؛       والالهوت

        وإدارة                                                                                   مرتفعة يف جمموعة الطب واالختصاصات ذات الصلة، والتعليم وتـدريب املعلمـني،                     التسجيل       ونسبة  -   ٨٩٤
            ، يف الوقـت           التمـريض            برنامج        وأصبح  .                                                       ات الصلة، ودروس اهلندسة، ودروس تكنولوجيا املعلومات                       األعمال واجملاالت ذ  

   .       يف اخلارج     إليه            ُ  ََ ، حسبما ُينظََر      املرتفع                    ً                  الراهن، أكثر اجتذاباً للطالب بسبب الطلب 

                األوىل والسنة        السنة                            يف املائة يف املرحلة بني         ٢٢    و   ٢٠                  ً                         بقاء الفوج إمجاالً يف الوقت احلاضر بني           معدل         ويتراوح  -   ٨٩٥
                                  ا هو عليه يف املـدارس احلكوميـة أو    مم           أقل بكثري  و   ه     اخلاصة                          ومعدل بقاء الفوج يف املدارس   .                             الرابعة من الدراسة اجلامعية  

   .                     املدارس التابعة للدولة

                                                   اعتمدهتا احلكومة للنهوض بالتعليم على مجيع املستويات   اليت          والربامج         السياسات

   .     ُّ التعلُّم                       التعليم ونوعيته وكفاءة          االلتحاق ب                             على املؤسسات والربامج بغية حتسني               من التطورات       العديد   ُ   أُدخل  -   ٨٩٦

  ،  )٥٤ (             والرياضـة          والثقافة                                كانت وقتئذ وزارة التعليم      -          ة واحدة    ي ُ                 أُنيطت مبؤسسة حكوم                        ولفترة سنوات عديدة      -   ٨٩٧
         ً كان قائماً                 من حيث األولويات    و    ارية   اإلد               من الناحية          الوزارة          ن تركيز     لك  .                                                إدارة نظام التعليم واإلشراف عليه وتنظيمه          مهام

   .        األساسي       التعليم     ً     أساساً على 

          قطـاع            بريوقراطية       هيكلة                       الذي أوصى بإعادة      ،       التعليم ب           املعنية     ته                            ، أصدر الكونغرس تقرير جلن        ١٩٩١     عام   يف و  -   ٨٩٨
ـ             والقانون     ٧٧٢٢                 اجلمهوري رقم           القانون   د   ا   عتم     من ا          لكونغرس         ّ     الذي مكّن ا                         وتضمن التقرير الدفع      .        التعليم     وري ـ          اجلمه
   .                                          العايل وهيئة التعليم التقين وتنمية املهارات       التعليم      جلنة                    وإنشاء، على التوايل،      ١٩٩٤        يف عام  ٦   ٧٧٩    رقم 

                            التعليم االبتدائي والتعليم    (                 ُ   ِّ                                                         الثالثي للتعليم، ُتشدِّد وزارة التعليم فقط على إدارة التعليم األساسي                   التركيز        ونتيجة  -   ٨٩٩
                 كتـب الـرئيس،           ابعة مل                                    وهي مؤسسة على مستوى وزارة ت            العايل،               وجلنة التعليم     .       تنظيمه               اإلشراف عليه و       على   و  )        الثانوي
       املتبعة                                  النظام والتوجيه يف جمال السياسات      إدارة                       بتركيز اهتمامها على   ،       واللجنة  .      العايل                          على القطاع الفرعي للتعليم   ُ    ُتشرف
                     اخلطـط اإلمنائيـة            وتنفـذ                      املؤسسات، وتـضع              ّ                 ترصد وتقّيم برامج تلك           واخلاصة،                                مؤسسات التعليم العايل العامة          لدى  

                     هيئة التعليم التقين        فإن                   ومن جهة أخرى،      .               التعليم العايل  ب       اخلاصة                                                        والسياسات واملعايري وتضطلع باملشاريع والربامج اإلمنائية       
                بعد التعلـيم                                          على التعليم التقين واملهين يف مرحلة ما         ُ      ُتشرف          والعمالة،                                                    وتنمية املهارات، وهي مؤسسة ترتبط بوزارة العمل        

   .       احمللية                وجمتمعات الكبار ،                                                   املهارات، والتدريب وتنمية قدرات الشباب خارج املدرسة     توجيه      ذلك       مبا يف ،       الثانوي
                                                      

         األساسي،  م        ُ         ً                    ، الذي ُيسمى أيضاً بقانون إدارة التعلي    ٩١٥٥              قانون اجلمهوري   ال  ،     ٢٠٠١      أغسطس  /    آب يف    ُ   اعُتمد  )  ٥٤ (
َ  َّ فَحوَّل                             املكاتب اإلقليميـة، ومكاتـب    (                      دور املكاتب امليدانية     حتديد       وأعاد   ،                                                     سم وزارة التعليم والثقافة والرياضة إىل وزارة التعليم   ا   

َ                     الُشَعب، ومكاتب ومدارس      ُ         السلطات            املدارس        مديري    نح      م  ‘ ١ ‘                             على اإلطار الشامل من أجل              املذكور                 وينص القانون      ).         املقاطعات  
                               واهلدف من التعليم األساسي هو       .                   واملساءلة احمللية          الشفافية             رس يف إطار     ا             إدارة املد   ‘ ٢ ‘                                    ن طريق تعزيز أدوارهم القيادية؛       ع         املطلوبة  

ـ         على     ين     معتمد و   ،                            يما يصبحون مواطنني حريصني       ك  ،                        املهارات واملعارف والقيم   ب            والشبان          الدراسة                  السكان يف سن         زويد ت      ذات،     ال
  .              بالروح الوطنية   ون      ويتحل  ني      ومنتج
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          والتعليم                                                                  مؤسسات احلكومة احمللية موارد إضافية لدعم التعليم االبتدائي              ١٩٩١         لعام       احمللي                قانون احلكم        ومنح  -   ٩٠٠
   ا                                           على اإلنفاق عن طريق خمصـصات عائـداهت          هتا    وقدر          الذايت    ا         استقالهل      تعزيز         سات من      ّ                     ومكّن القانون تلك املؤس     .        الثانوي

      مـن                                                 ، إضافة إىل تعزيز القدرة على اإلنفاق على التعليم،       غري أنه  .                  املوارد وتعبئتها         على توليد   ا              ً               الداخلية أساساً وزيادة قدرهت   
َ  َّ   املَرجَّح                      املسؤولية املناطة هبم        بالتايل        ً معززاً   ،      املصلحة      أصحاب     صوب             ه التعليم  ُّ جُّ َ َو َ َت              هو أنه زاد                            أكرب إسهام للقانون         يكون    أن    

  .     احمللية                                  عن املستقبل التعليمي ملختلف جمتمعاهتم 

  .      بلدية                                                                     لى إنشاء صندوق خاص للتعليم يف خزانة كل مقاطعة أو مدينة أو              ع                نص القانون     ،         ً  كثر حتديداً  أ       وبصفة  -   ٩٠١
               يف املائـة،     ١                         اإلضافية، اليت توازي            الضريبة                دات يف عائدات                                                          ويتألف الصندوق من خمتلف حصص املقاطعات واملدن والبل       

                     دارة املدارس العامـة           املفروضة إل                                      من القانون، ختصص عائدات الضرائب         ٢٧٢              ومبوجب الفصل     .                       املفروضة على العقارات  
                    الدوريات، وتطـوير       و      الكتب                         بحوث التعليمية، وشراء       ولل                                       املباين املدرسية، واملرافق واملعدات،           وإصالح             ها، وإنشاء    ِ ِد ُّ هُّ َ َع  َ وَت

   .     احمللية   رس  ا            ً                            الرياضة وفقاً ملا حيدده ويوافق عليه جملس املد

      احلكم       وهيئات                           مثل اجملتمع احمللي، واآلباء،  ،                             املدارس مع خمتلف أصحاب املصلحة     شراكة                 من املستحسن زيادة  و  - ٢  ٩٠
   .          التجارية      األعمال                                  احمللي، واملنظمات غري احلكومية وجمموعات 

            االبتدائي       التعليم

       سنوات                                     ، سن االلتحاق بالصف األول إىل ست            ١٩٩٦-    ١٩٩٥                                     التعليم، أثناء السنة الدراسية           وزارة      خفضت  -  ٠٣ ٩
                     على حنـو فعـال             للتخطيط          الوقت      كسب                        وأنشأت الوزارة، بغية      .        التالية          الدراسية                                 مث إىل ست سنوات يف السنة         ،    ونصف

                         الـذين سـيبلغون سـت          لألطفال  "           يف املدرسة          للتسجيل      الوطين       اليوم   " ،                                          لواجبات التدريس والصفوف والكتب املدرسية    
       ثـنني  ال ا     يوم           املذكور يف          اليوم َ  َ    حَتفَل ب   ُ وُي  .                السنة الدراسية        بداية        حبلول    )                 إىل ست سنوات       ً الحقاًُ      ُخفضت   (             سنوات ونصف   

   .               يناير من كل عام /                    من شهر كانون الثاين    األخري

              بـالتعليم            االلتحـاق                         وزارة التعليم يف حتسني                 يدعم مهمة                           يف التعليم الفلبيين            ة املراحل                  الصفوف املتعدد        برنامج و  -   ٩٠٤
   . )٥٥ (                              ويتألف الربنامج من مشاريع عديدة  .                 االبتدائي ونوعيته

                                                      

  -        املراحل         املتعددة              ذات الفصول                  املدارس التجريبية      مشاريع  :       املراحل     تعدد  مل      نظام ا  ال               التالية مبوجب        املشاريع    وهي   )  ٥٥ (
      عن        املراحل         املتعددة             ذات الفصول                                الشامل للمدارس التجريبية          األداء              بغية حتسني          املراحل                                         أنشئ مشروع املدرسة التجريبية املتعددة      

    .                               الكتب املدرسية وأدوات التعليم     وتوفري        املدارس         على شؤون            والقائمني       املعلمني           طريق تدريب 
                                                  يدعمه برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الـدعم             الذي            م التالميذ                       ّ      يقدم برنامج حتسني تعلّ    -         التالميذ   م          ّ    حتسني تعلّ        برنامج

      ويركز   .       لربنامج ل             اجملتمع احمللي        دعم       على            ويشجع    ،                                              طريق إتاحة مواد تعليمية إضافية للتالميذ        عن        املراحل                         املباشر للصفوف املتعددة    
   .         س الشرقية  ُ غُر                ِ مشال كوتاباتو، ونِ و       سور،  ل ِ ِد        مبوانغا  ا ز و       ل سور،          ِ سوريغاو ِد  :      وهي ،                              الربنامج على أربع مقاطعات خمتارة

   )                               وزارة التعليم والثقافة والرياضة                   ً اليت كانت تسمى سابقاً  (                وزارة التعليم      أقامت  -                             البيت املدرسي األمحر الصغري         مشروع
       ويهدف  .                                                                        املتحدة بالفلبني، ترمي إىل تنظيم مشروع البيت املدرسي األمحر الصغري                 كوكاكوال              مع مؤسسة          ً   شراكةً     ١٩٩٨    ام      يف ع 

    كما   .                 يف مجيع أحناء البلد       املراحل         متعددة     صفوف  ب                                               مبىن يتألف كل منه من ثالثة صفوف إىل مدارس خمتارة   ٥٠                املشروع إىل إتاحة 
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             االبتـدائي            بـالتعليم                                                                             من الربامج األخرى اليت تنفذها وزارة التعليم واهلادفة إىل حتـسني االلتحـاق               العديد     ومثة  -   ٩٠٥

  . )٥٦ (       ونوعيته

                                                      

         املراحـل                   الصفوف املتعددة        ذات                                       للمعلمني واملنسقني ومديري املدارس           أشواط   ة        على ثالث     يب             املراحل تدر  ُ                      أُتيح للصفوف املتعددة    
   .     اجلودة        إدارة      هارات          لتزويدهم مب

           املتعـددة                                            ضفاء الطابع املؤسسي على برنامج الصفوف        إل   ً اً       ضمان -        املراحل         املتعددة                               الدراسية املتكاملة للصفوف           املناهج
                                          واملبادئ التوجيهية يف تنظـيم وإدارة               السياسات              الذي حيدد        ١٩٩٧         لعام   ٩٦              الوزاري رقم                                   ، أصدرت وزارة التعليم األمر            املراحل

ـ         املراحل                            برنامج التدريس املتعدد      ذ     َّ  ، ينفَّ     ١٩٩٩     عام       من         ً وبدايةً  .       املراحل                 الصفوف املتعددة      ة ـ                                   يف مجيع املـدارس باسـتثناء منطق
  .         الوطنية       العاصمة

             اجملتمعيـة         املدارس                                     كذلك هنج منوذج األداء البديل يف          مد   ُ اعُت  -       تمعية                يف املدارس اجمل         البديل                منوذج األداء      هنج   )  ٥٦ (
                   انطلـق التنفيـذ     و  .                    دعم اجملتمع احمللي    ة        وتقوي  ة    تعبئ ل    و     احلجم                                                                لتسوية مشكلة االكتظاظ يف املدارس اليت توجد فيها صفوف كبرية           

   .                مدرسة ابتدائية  ١٤   ه    جمموع   ما              مناطق تغطي  ٤    يف     ٢٠٠٥       أكتوبر  /      األول     تشرين                       التجرييب األويل للمشروع يف 
                    عن طريق برنامج        ١٩٩٥       يونيه   /      حزيران                                                                               استخدام أجهزة التلفزيون لتدريس العلوم يف املدارس االبتدائية العامة يف              مد   ُ اعُت

                    ومنذ ذلك التاريخ،     .                                             لدعم مناهج العلوم يف املدارس االبتدائية       ،ABS-CBN         هيئة         أنتجته                     وصمم الربنامج الذي      .         سينسكويال      يدعى  
                       لتعزيز تنمية التوعية     ١٩٩٥        يف عام          التلفزيون                                             كما انطلق برنامج تعليم العلوم املستمر عن طريق   .                  ة الربنامج إلزامية       مشاهد     أصبحت

       أشرطة              على استخدام   ايت                                         ، الصادر عن وزارة العلوم بإضفاء طابع مؤسس    ١٩٩٦        لعام  ٥٣     رقم          وقضى األمر   .                      بالعلوم لدى الفلبينيني
   .        الثانوية و                         فزيون يف املدارس االبتدائية                                 تعليم العلوم املستمر عن طريق التل

             اليابـان      بنك    و      الدويل                                       ، نفذت احلكومة، بالتعاون مع البنك                         ً    منذ فترة أحدث عهداً     –                              الثالث للتعليم االبتدائي         املشروع
         ويتألف  ،       تحاق به               االبتدائي واالل       التعليم      ً               عموماً إىل حتسني نوعية       املشروع      ويهدف   .                                 املشروع الثالث للتعليم االبتدائي     الدويل        للتعاون 

   ب؛  َ َع          ُ    ومكاتب الـشُ                         ترميم قاعات الدراسة                                          األعمال امليدانية، اليت تشمل تشييد و       )  أ   : (  هي و   ،  ـ                              من ثالث جمموعات عناصر رئيسي    
                   تطـوير التعلـيم،     )  ج (                      وإدارة املشاريع؛ و    ،      اإلدارة                                                                           التمويل واإلدارة، مبا فيهما املشتريات، وإدارة التمويل، ونظام معلومات            )  ب (

      األخذ  :    يلي                                                      وتشمل السمات اخلاصة للمشروع الثالث للتعليم االبتدائي ما   .                ومواد التعليم       املدرسية                  م التالميذ، والكتب           ويشمل تقيي
         الكتب      توفري                                حتسني املدارس وجتديد املرافق؛           احمللي؛                      التعليم على الصعيد             يف قطاع                                       ومتكني املدارس؛ التخطيط واإلدارة       ة     مركزي    بالال

           املـدارس         وجتهيـز     ً                  وفقاً الحتياجاهتم؛ تشييد       عليها           واملشرفني       املدارس                          تدريب املعلمني ومديري      ؛       املناسبة    ية                          املدرسية واملواد التعليم  
   .      املصلحة                          ؛ إقامة الشراكات مع أصحاب         ة املراحل                           احمللية؛ برنامج الصفوف املتعدد

                                  ليم االبتدائي التـابع لـوزارة                        قضى مكتب التع           وإمنائها،     ً                                متشياً مع برنامج رعاية الطفولة       -        املبكرة                 مناء الطفولة         مشروع
           الصيفية        الدروس       دورات                                   اإلدماج على حنو جترييب أثناء           وبدأ  .                                 وإمنائها يف مناهج الصف األول            الطفولة                                التعليم بإدراج برنامج رعاية     

         نامج أن                   وأثبت تقييم الرب    .         أعوام  ٧    و    ٦,٥                أعمارهم بني          تتراوح                               ستة أسابيع لألطفال الذين          مدته                       ، ويتألف من برنامج         ١٩٩١      لعام  
              يف املائة لدى   ١٥        نسبة          مقارنة ب     املائة    يف  ١       تجاوز   ت                       ما قبل املدرسي مل             للتعليم                 الربنامج الصيفي    ب        مللتحقني     إىل ا                        نسبة التسرب بالنسبة    

    على                              التعليم مواصلة هذا النشاط،     زارة        ، قررت و        املسجلة                    إىل النتائج اإلجيابية     ً ونظراً  .                                        األطفال الذين مل يشاركوا يف الربنامج الصيفي
           وعليه، فإن   .            فصل الصيف     أثناء                                         األساتذة للتدريس والتحاق األطفال بالدروس     إجياد                                  أثناء فصل الصيف بسبب صعوبة         ذلك         أال يتم   

                               إضافة إىل أسبوعني كمرحلـة       ،                                      ستة أسابيع قبل سن االلتحاق باملدرسة        (      أسابيع                                   ً                   لوزارة التعليم يف الوقت احلاضر برناجماً ميتد مثانية         
                           من نسبة بقاء الفـوج          وزاد                                         ومكن الربنامج من احلد من نسب التسرب          .                                         أثناء الشهرين األولني من الصف األول        مد   ُ اعُت  )         انتقالية

   . ي            واألداء املدرس
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  . )٥٧ (                              حمددة ترمي إىل تعزيز سلطة املدارس        إجراءات             وامر لتكثيف      ً       عدداً من األ       التعليم        وزارة       وأصدرت  -   ٩٠٦

           الثانوي       التعليم

                   الربنامج االختياري        التعليم                                                                         استعداد خرجيي التعليم االبتدائي لاللتحاق بالتعليم الثانوي، اعتمدت وزارة        زيادة      بغية  -   ٩٠٧
                                                   ذين يزمعون التسجيل يف السنة األوىل من املعاهـد                       التالميذ ال     على                            ومبوجب هذا الربنامج، يتعني       .                    للتعليم الثانوي        املرحلي

           املعهـد        مبناهج                  فإهنم يلتحقون     ،        ً                 واستناداً لنتائج االختبار     .  هم       استعداد     مدى         أو      اهم    مستو     حيدد             الختبار          يتقدموا              الثانوية أن   
     . ت                             اإلنكليزية والعلوم والرياضيا   على                 خلمس سنوات تركز       مرحلية                  أو خيتارون مناهج             يف السنة األوىل        الثانوي 

    .  )٥٨ (                 تعليمهم الثانوي    إمتام                           تالميذ املعاهد الثانوية فرصة       تتيح ل                            وزارة التعليم برامج عديدة       اعتمدت     كما  -   ٩٠٨

                                                      

                       ضمن خطة اإلصالح االجتماعي        شعبة   ٢٢                هذا الربنامج يف    َّ ينفَّذ  -        املدرسي    قبل                    اخلاص بالتعليم ما                وزارة التعليم      برنامج
   . ي              ما قبل املدرس       التعليم   يف      ً      ً  معلماً دائماً    ٧١٤      عليها     ً        صفاً ويشرف  ١     ٤٢٨         تتألف من     اليت 

                                                     يف الصفني اخلامس والسادس من صفوف البلديات على                الربنامج   ذ      َّ   ينفَّ - ي          قبل املدرس              للتعليم ما            التعاقد          خدمات         برنامج
             تساب خربة يف     اك                                                         مس سنوات أو الذين يتوقع تسجيلهم يف الصف األول من                 سن اخل                  الذين بلغوا          األطفال                      الصعيد الوطين لتمكني    

        ي، وهي               قبل املدرس             التعليم ما             يف صفوف          املسجلني                                             ويهدف هذا الربنامج إىل اجتذاب األطفال غري          .  ي             قبل املدرس                  جمال التعليم ما  
   .                                        األبوين واملعلمني ومراكز الرعاية النهارية  بني                                تابعة للرابطة اجملتمعية املشتركة     صفوف

                                     والداعي إىل اختاذ إجراءات هنائية          ١٩٩٥        يف عام                          والثقافة والرياضة                      عن وزارة التعليم             ، الصادر     ٢٤     رقم      األمر   )  ٥٧ (
   غري            االبتدائي        التعليم                                                                    لفترة منتصف العقد لكل من معديل املشاركة وبقاء الفوج؛ واستكمال مرحلة        التعليم         ومقاصد      أهداف       لتحقيق 
                                               اليت جيب فيها على كل مدرسة ابتدائية أن          ،     ملدرسة    ا   إىل        العودة            تكثيف محلة    و   ؛        املراحل            املتعددة         الفصول    أو   /                بتنظيم مجع و          املكتملة

         الـصفني                                                                              عشرة أطفال غادروا املدرسة يف منطقتها؛ وحتقيق نسبة صفر من التسرب بالنـسبة إىل     عن                           تسعى السترجاع ما ال يقل      
                 اخلامس والسادس؛ 

                   ب باختيار أفـضل     َ َع      ُ  لف الشُ      خمت     ألزم         ، الذي       ١٩٩٥        عام                                            عن وزارة التعليم والثقافة والرياضة يف             الصادر     ،  ٤٥        رقم       األمر
                     التعليم االبتدائي؛       الستكمال                                الصف لفترة طويلة كافية يف املدرسة     ذلك                              للصف األول لضمان بقاء تالميذ       املعلمني

                ملهامهم باحلد          املعلمون                                          ي يضع تدابري لزيادة الوقت الذي خيصصه         ذ     ، ال     ٢٠٠٥                   الصادر يف عام      ٩                        وزارة التعليم رقم        أمر
                                       حد من استخدام الفترات الزمنيـة           أقصى                      الصف، واالستفادة إىل        عن     ن   ي                        أو التالميذ يظلون بعيد    /    و       املعلمني             اليت جتعل          األنشطة    من  

                         اليت يضطلع هبا املعلمون؛         التدريسية                                   املخصصة لكل موضوع، واحلد من املهام غري 
    .         يف املدارس       اخلاص        التعليم             على برنامج     ً اتياً      مؤسس ً اً           يضفي طابع    الذي      ١٩٩٧       لعام   ٢٦                    وزارة التعليم رقم    أمر
         وكـذلك    ،            الثـانوي         التعليم            مشروع حتسني                            ً                   زيادة يف التسجيل تعود أساساً إىل تنفيذ                 الثانوية           املعاهد       شهدت   )  ٥٨ (

                          سنوات ميـول مبـساعدة       ٧                                                ومشروع حتسني التعليم الثانوي هو مشروع يدوم          .           التكلفة        وامليسور           الفعال          الثانوي         التعليم       مشروع  
   .     الدويل                  اليابان للتعاون     وبنك           مية اآلسيوي            مصرف التن           باالشتراك بني        أجنبية، 

           التعليم      مناذج                    وهو منوذج آخر من                                                              اعتمدت وزارة التعليم نظام التعليم الثانوي املفتوح،          -           املفتوح        الثانوي            التعليم       نظام
                  ويتضمن الربنـامج     .   عد                                                    ُ             عن طريق التعليم املباشر أو عن طريق منوذج التعليم من بُ              إما   ،                              لتالميذ إمتام تعليمهم الثانوي          يتيح ل        الرمسي  
         الدراسة                     ويشدد الربنامج على      .          مطبوعة   غري                                                                                 مطبوعات مثل مناذج مشروع التعليم الثانوي الفعال وامليسور التكلفة ومواد                   استخدام
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  و              الوقـت أ          مـشاكل          بسبب        إمتامه                                                          املتعلمني غري القادرين على بدء التعليم الثانوي أو                    للوصول إىل        املرنة و   ً اً    ذاتي            ة واملنظمة       ستقل  امل
   .                    أو املشاكل العائلية      املالية                                                    أو تصميم التعليم، أو املعوقات البدنية، أو الصعوبات  ،      املسافة

                    احتياجات األطفـال       تلبية                  هذا الربنامج إىل      يهدف  -        التسرب                    ة املراحل ومقاومة          املتعدد               ذو الفصول           التدخل       برنامج
           التعلـيم                                                         املشاركة على مستوى التعليم الثانوي، نفذت وزارة                           وبغية تعزيز نسبة    .         نائية      مناطق           يعيشون يف                            املنحدرين من أسر فقرية     

   .                          من تالميذ املعاهد الثانوية  الف  اآل                                                                     برامج تتعلق بالتعاقد يف جمال التعليم واستكمال رسوم التسجيل، مفيدة بذلك 
               وغري الرمسية         الرمسية     اهج        املن        بكل من          االلتحاق         مرونة          ملتعلمني   ا    نح                             الربنامج وزارة التعليم مب        نفذت  -           م البديل  ُّ لُّ َ َع   َ الَت      نظام

   .                                               من إتاحة خيار سليم لنظام التعليم الرمسي القائم ِّ كِّن َ َم  ُ  ُي     ٍ  موازٍ ٍ مٍ ُّ لُّ َ َع  َ  َت    نظام    وهو   .  ً اً         اجتماعي       ترقيتهم                     للتعليم األساسي وضمان 
          إيواؤهم     ّ يتعذّر                         ن املشروعان التالميذ الذين    ّ  ميكّ-           اإلضافية       التسجيل       رسوم     وخطة             التعاقدية       التعليم    ات          نظام خدم   خطة

ُ    وُضم    .                          يف معاهد ثانوية خاصة       ُ   َ    أن ُيقَبلوا                       تدفق التسجيل من      ط                     الثانوية بسبب فر         املعاهد   يف              املـساعدة                  برنامج تقدمي       إىل         الربناجمان 
  ً داً ـ        ً         تلميذاً مستفي     ٣٦٣     ١٨٧              ، مشلت اخلطة      ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                    السنة الدراسية       وحىت  .                                 إىل تالميذ ومعلمي التعليم اخلاص             احلكومية

                               مدارس تتيح كـال برنـاجمي          ١٠٤     وجد   ت و  .                 مدارس مشاركة   ٣      يف    ً اً      مستفيد    ١٠     ٦٩٢     غطت     ا                مشاركة فيم       مدرسة   ١     ٦٨٣   يف  
   .                        واملعلمني يف التعليم اخلاص      لتالميذ           املقدمة إىل ا                املساعدة احلكومية 
   ١     ١١٢       ً        ً          تلميذاً مـستفيداً يف         ٣٧٤     ٩١٨                        التعاقد يف التعليم       ات      خدم    خلطة   ن    كا   ،      ١٩٩٩       يناير   /               كانون الثاين    ١٥     وحىت

   .              مدرسة مشاركة   ٦٣٨    يف  ً اً        مستفيد   ١٦٢     ٩٦٦          اإلضافية        التسجيل       رسوم    خطة          يوجد ل    فيما              مدرسة مشاركة، 
    هم     تعليم    ذلك                ً                                                  يكون السن عامالً حيول دون مواصلة الكبار الذين يرغبون يف             ال        جيب أ  -                         املتسربون من املدارس         الكبار

                                        واملساعدة على تعلم مهارات تنظـيم              التعليم          الثانوية                      ملتسربني من املدارس     ا       لكبار   ل                                        الربنامج هو نظام أداء بديل يتيح            وهذا  .        الثانوي
             قدم خـدمات    ي      ً       ً                          معهداً ثانوياً يف مجيع أحناء البلد          ٣١       ً حالياً       ويوجد    .       مرة   ول أل          فرص عمل                                قابلة للتطبيق للحصول على               املشاريع و 

   .         من الكبار       ً  متعلماً  ١     ٣٨١     لنحو 
            يف حتـسني     ه             وتتمثل أهداف   .              تعليم السكان  ل   م ئ    القا   ي          املدرس                      َ    ل هذا الربنامج الربنامجَ    ِّ مِّ   َ   يكَ -       البيت  –            الشراكة         برنامج

         تربية        ي، من      املدرس                           بصفتهم شركاء التعليم      ،                                         الشواغل املتعلقة بتعليم السكان ومتكينهم         جمال                األبوين يف           وممارسات               معرفة ومواقف   
   .                               أطفاهلم وأفراد اجملتمع احمللي اآلخرين

        بالصحة                                                  أثبتت وجوب تناول األبوين مواضيع حساسة تتعلق               دلفي،                تعتمد طريقة                    دراسة معدلة          بإجراء           املشروع         وانطلق
   .                   اإلجنابية لدى املراهقني

                                                     وجيري تنفيذه يف املعاهد الثانوية اخلاصة والعامة              املشروع        هذا       تطور  -   ة                        واجلمهور على السالم       احمللي          اجملتمع        تدريب
                ويرمي املشروع إىل   .                املعاهد الثانوية  يف             الميذ الكبار  ت  ال    مجيع     لدى         املواطنة  ب                 على إمناء الشعور      تدريب   ال        ن لدروس     ّ كمكّو           على السواء 

                                    قدراهتم على احترام القانون والنظام      تطوير  )  ب (                 جمتمعاهتم احمللية؛     إمناء           التزامهم ب        زيادة                                     املسؤوليات االجتماعية للتالميذ و       حتسني  )  أ (
  .          الطـوارئ                     وخباصة يف حـاالت      ،         تمع احمللي                 ساعدة أعضاء اجمل   مل   م            تطوير تأهبه   )  ج   (    احمللي                    يف أنشطة اجملتمع         بقوة                عندما يشاركون   

ِ  ّ وحىت هذا التاريخ ُيِعّد    . م ُّ لُّ َ َع    َ  الَت-         التعليم                  املعلمني يف عملية      مساعدة       م بغية  ُّ لُّ َ َع                                            َ  مكتب التعليم الثانوي مواد توجيهية وكفاءات َت                ُ 
   أو   )           وس جامعية   در (                        اختيار مسار وظيفي        على         التالميذ                   يساعد الربنامج    -                       إحياء وقت الراحة        إلعادة            التوجيه         برنامج

         عـام    يف                           مناهج التعليم األساسـية                      ومنذ اعتماد        ١٩٩٧                       ووضع الربنامج يف عام       .        وقدراهتم                  مع اهتماماهتم       يان     يتماش  )     مهنة (     عمل  
    .                  أولويات التعليم          حمتواها يفُ    َ ُيعالَج  ،     ٢٠٠٢

                    تزم هبدف الـوزارة       ويل  .                                                     وهو برنامج تدريب مستمر ملكتب التعليم الثانوي       -                                       تطوير وإدارة حتديث املناهج الدراسية      
َ  َّ                        وعلى هذا األساس، ُتَحسَّن كفاءاته يف تطوير         .                                                                                القاضي بتمكني كل مدير من املهارات الالزمة إلدارة املدرسة بصفته مدير مناهج             ُ                
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               التعليم العايل

                                                                       ً                                          تنهض جلنة التعليم العايل مببادرات تطوير أو استراتيجيات إصالح خمتلفة، اعترافاً منها باملشاكل اليت يواجههـا                  -   ٩٠٩
ُ                                    وَيدعم أكثريةَ برامج ومشاريع التطوير لدى جلنة التعليم العايل صندوُق تطوير التعليم العـايل                .      البلد                         نظام التعليم العايل يف                                                       َ           َ 

                                                                    النوعية واالمتياز؛ واملالءمة واالستجابة؛ وااللتحاق بالتعليم وتكافؤ         :                                                     يف اجملاالت الرئيسية األربعة املشار إليها أعاله، وهي       
   .                        فرصه؛ والكفاءة والفعالية

  

                                                      

                                                                                                                              ثقافة االبتكار، ويف تصميم وإدارة االبتكارات يف جمال املناهج، ورصد وتقييم الربامج النموذجية، وإضفاء طابع مؤسسايت علـى                  
  .                           كارات يف جمال املناهج وتطويرها    االبت

                                                     وهو برنامج حبث وتطوير يهدف إىل حتسني املهـارات          -                                                        تطوير مهارات التفكري من أجل بلوغ أقصى أداء معريف          
ُ  ِّ                           وُجرِّب الربنامج سابقا يف ستة معاهد  .                                                                                 املعرفية لدى تالميذ املعاهد الثانوية عن طريق التدريس الذي يشمل مهارات التفكري اهلادفة  .   

                                                                                                ال يتقيد هذا الربنامج بالتقييم اخلارجي التقليدي الذي يطبق عادة على قياس أداء املدرسـة عامـة           -              عليم املدرسي      الت
                                                                                                                 وميزة التقييم املدرسي هو أن مدير املدرسة واملعلمون ذاهتم هم الذين يبادرون إىل ذلك التقييم وخيططون لـه                    .               واملتعلمني خاصة 

   .                                                              يف مدرستني توجدان يف املنطقة األوىل، غري أنه يقتصر على مادة الرياضيات   َّ               ً وجيرَّب الربنامج حالياً   .        وينفذوه
  .                                                      يركز املشروع على مالءمة املناهج للثقافة احملليـة        -                                     احمللية على مناهج التعليم الثانوي       /                            إضفاء طابع الثقافة األصلية   

   .                                عينات من خطط دروس يف مثانية مواضيع                                                                       وانطلق املشروع بتنظيم حلقة عمل وطنية تناولت تطوير أطر املناهج التعليمية و
                                                                                                 تنظم املسابقات اليت تركز على استجابة التعليم للنهوض بربامج املناهج ذات الصلة بالشواغل              -                       برنامج تعليم السكان    

    بقة                               االختبار الوطين للسكان، واملسا     :                                                           وهناك ثالث مسابقات وطنية تركز على تعليم السكان، وهي          .                             اجملتمعية، مثل تعليم السكان   
   .                                                                                   الوطنية إلعداد امللصقات اجلدارية، ومسابقة الكتابة اإلنشائية تنظم حلفز وعي اجلمهور باملوضوع

        ، الذي   "                                                                                                        مشروع إضفاء طابع مؤسسايت على الصحة اإلجنابية للمراهقني عن طريق التعليم القائم على مهارات احلياة               "    إن  
                                                                      يهدف إىل تعزيز رفاه املراهقني العام يف جمال النماء البدين والعقلي              ،  PHL6R306                                              ميوله صندوق األمم املتحدة للسكان وحيمل رمز        

                                         توفري تعليم جيد يف جمال الصحة اإلجنابية         :                                  ُ                      ّ                            والعاطفي واالجتماعي والروحي، الذي ُيسهم يف حتسني نواتج التعلّم عن طريق ما يلي            
                                                   من مستلزمات الصحة اإلجنابية؛ وإتاحة اخلـدمات                                                                               للمراهقني يعاجل اهتمامات املراهقني وقدراهتم واحتياجاهتم وشواغلهم وغريها       

                                                                                                                          الصحية املدرسية واجملتمعية؛ والنهوض بالدعوة إىل الربنامج عن طريق جهود واستراتيجيات تعبئة اجتماعية خمتلفة؛ ووضع خطـة             
   .                           يف املدارس ويف اجملتمعات احمللية                                                                                        رصد وتقييم منتظمة لربامج الصحة اإلجنابية املستدامة، وإقامة مناذج لربامج الصحة اإلجنابية للمراهقني

                                                                                                                   ووضع املشروع رسائل تتعلق بالصحة اإلجنابية للمراهقني تتالءم مع سنهم، ورسائل أساسية تتعلق بـشرائح معينـة،                 
  ي            وباملثل، أجر  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦  ُ   َّ                                              وسُتجرَّب هذه املواد أثناء السنة الدراسية اجلارية         .                                             وجمموعة من األدوات ألساتذة املعاهد الثانوية     

         أكتـوبر   /                  ، يف شهر تشرين األول )       كالبرزون (      ألف -                                                                        بنجاح االختبار الوطين للسكان الذي نظمته وزارة التعليم يف املنطقة الرابعة    
   .                                           ، حسب تقسيم وزارة التعليم، على الصعيد الوطين  ١٢                  ، حيث فازت املنطقة     ٢٠٠٥
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                ً   ري تنفيذها حالياً   ـ      ايل جي ـ                                                                              دد من املبادرات الربناجمية واإلصالحية ترمي إىل تعزيز االلتحاق بالتعليم الع                  وهناك ع   -   ٩١٠

   . )٥٩ (       يف البلد

                                                      

            وهذه األفرقة   .                             يف ثالث عشرة جمموعة من املناهج                                           أنشأت جلنة التعليم العايل األفرقة التقنية   -                     إنشاء أفرقة تقنية     )  ٥٩ (
                                                                                                                                التقنية، اليت تتألف من خرباء أو كبار األخصائيني أو األكادمييني أو ممارسي املهن، تساعد جلنة التعليم العايل على وضـع معـايري                  

                                  ليمية لتقييم اجلـودة يف خمتلـف                                                   كما أنشأت جلنة التعليم العايل األفرقة اإلق        .                                                 الربامج وعلى رصد وتقييم هذه الربامج واملؤسسات      
                                                                                                                                االختصاصات أو اجملاالت، وهي أفرقة تساعد املكاتب اإلقليمية على تقييم نوعية الربامج اليت تتيحها مؤسسات التعليم العـايل يف                   

                م من األكادمييات،                                                                                                      وكذلك، فإن أعضاء األفرقة اإلقليمية لتقييم اجلودة التابعة للجنة التعليم العايل هم خرباء يف اختصاصاهت           .       املنطقة
  .                                                                  وتعمل كل من األفرقة التقنية واألفرقة اإلقليمية لتقييم اجلودة حسب الطلب  .                               أو الصناعات أو الرابطات املهنية

ُ                                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، ُوضعت آلية للرصد والتقييم املؤسساتيني لضمان جودة نتائج برامج وعمليات وخدمات مؤسسات                          
                                                     ويتوىل مكتب الربامج واملعايري التابع للجنة التعليم         .     ٢٠٠٥-   ٢٠١                                    س التنفيذي للجنة التعليم العايل                                     التعليم العايل مبوجب قرار اجملل    

ُ  ّ                كما ُشكّلت أفرقة عمل      .                                                                                                           العايل ومكاتبها اإلقليمية بالتنسيق مع مكتب املدير التنفيذي القيام بعملييت الرصد والتقييم املؤسساتيني                 
   .         ّ                     وجمموعة مقّيمني لدعم تنفيذ املشروع

                                                                   إن البحث هو إحدى الوظائف الرئيسية الثالث اليت تضطلع هبـا            -  َِ                                            ِمَنح خمصصة للبحث يف قطاع التعليم العايل             تقدمي
                             ً                                                            ً                 ووضعت جلنة التعليم العايل، دعماً ملهمتها املتمثلة يف النهوض بالبحث يف قطاع التعليم العايل، برناجمـاً                  .                       مؤسسات التعليم العايل  

                                           وتتضمن وثيقـة هـذه اخلطـة الـسياسات            ).     ٢٠٠٧-    ١٩٩٨ (                            ايل ميتد لفترة عشر سنوات           ً                              وطنياً للبحث يف قطاع التعليم الع     
                                                                                                                       واالستراتيجيات واألولويات واإلجراءات، وكذلك املبادئ التوجيهية اخلاصة مبناخ البحث الواجب توفره من أجـل النـهوض                

                                         تعليم العايل الدعم الـتقين واللوجـسيت                     وتقدم جلنة ال    .                                                                     بالبحوث وتشجيعها ودعمها يف كليات وجامعات الفلبني العامة واخلاصة        
                                                               وإضافة إىل برنامج بناء القدرات يف جمال البحث، تعمل جلنـة             .                                                           واملايل لتحسني قدرات مؤسسات التعليم العايل يف جمال البحث        

     حـث                منـشورات الب    :                                                                                                           التعليم العايل كذلك على تلبية احلاجة إىل دعم نشر وتعزيز حبوث ذات جودة عن طريق الربامج التاليـة                 
   .                                                                                               والدعوة؛ والربنامج املتكامل الستخدام البحوث؛ وسبل إدارة البحوث؛ وإنشاء نظام إدارة البحوث واملعلومات

                                                                                             باعتماد الربنامج املوسع ملعادلة واعتماد شهادات التعليم العايل كجزء ال يتجزأ من نظـام               ٣٣٠                       ويقضي األمر التنفيذي    
                                                         والربنامج خطة تقييم تعليمية، تعترف باملعارف واملهارات         .                                اهليئة املنفذة لذلك الربنامج                                                 التعليم، وبتعيني جلنة التعليم العايل بصفتها     

                                                 وعقب استكمال إجراءات املعادلة واالعتماد، تقوم        .                                                                               واخلربات اليت اكتسبها الفرد من التجارب التعليمية غري النظامية وغري الرمسية          
    .                                                ِ                           يل مبنح املترشح الفائز وحدات الربنامج الدراسي املعاِدلة والدرجة األكادميية املناسبة                                              مؤسسة التعليم العايل املفوضة من جلنة التعليم العا

                                                                                                         ما انفكت جلنة التعليم العايل، مبساعدة أفرقة العمل التقنية، تضع وتراجع املعايري الدنيا ملختلـف                -                     وضع املعايري الدنيا    
                                                               املعايري الشروط الدنيا اليت جيب أن تتـوفر يف املنـاهج، ويف هيئـة              وتتضمن تلك  .                                           برامج املرحلة اجلامعية األوىل وبرامج التخرج   

        وصـدرت    .                                                                                                                  التدريس واملوظفني، واملرافق املادية، واملخابر والتجهيزات، ومرافق املكتبات، وبرنامج البحث واإلرشاد، وما سواها            
                          ويستخدم االمتثال للمعايري     .                    جلنة التعليم العايل                                                                                      هذه املعايري الدنيا اليت جيب أن تتوفر يف خمتلف الربامج يف شكل أوامر صادرة عن                

   .                                                              الدنيا كمقياس حيدد نوعية الربامج اليت تتيحها مؤسسات التعليم العايل
                                                                                        ما انفكت جلنة التعليم العايل تنفذ سياسة إحكام صياغة عمودية عند إتاحة برامج جامعيـة      -                          النهوض بالتعليم اجلامعي    

                                                ، بات املستوى الثالث العتماد برامج املرحلـة            ١٩٩٨         لعام     ٣٦                  ومبوجب األمر رقم      .     لعايل                                    جديدة عرب مجيع اختصاصات التعليم ا     
                 ً       ً                                                                                                       اجلامعية األوىل شرطاً أساسياً من شروط جلنة التعليم العايل يف منح التصريح ملؤسسات التعليم العايل اخلاصة باسـتهالل العمـل                    

                                                                   أن استهالل العمل بتلك الربامج سيسهم بقوة يف تطوير قوى عاملة                                                                          بربامج خترج جديدة، باستثناء احلاالت اليت تعتقد فيها اللجنة          
                                                                   واملستوى الثالث العتماد برامج املرحلة اجلامعيـة األوىل يعتـرب يف             .                                                        على مستوى رفيع يف اختصاصات حرجة يقل عليها اإلقبال        
   .                ً     ً                            الوقت احلاضر عامالً هاماً يف اعتراف احلكومة بتلك الربامج
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                                                                                               عزز جلنة التعليم العايل مؤسسات التعليم العايل العامة واخلاصة اليت ثابرت على إثبات صفات                  ت -                      حتديد مراكز االمتياز    
        وتتـيح    .            ً                                                                                                تبني امتيازاً يف التعليم والبحث واإلرشاد عن طريق إنشاء مراكز امتياز ومراكز تطوير يف ثالث عشرة جمموعة اختصاص       

                   َ        َ                                           التابع هلا، املساعدةَ التقنيةَ ملراكز االمتياز ومراكز التطوير احملددة، وذلك                                                     جلنة التعليم العايل، عن طريق صندوق تطوير التعليم العايل
       َِ                                                   َِ       ِ                                                         بتقدمي ِمَنح للطالب وتطوير قدرات هيئة التدريس واملوظفني، وتقدمي ِمَنح إلجراِء حبوث، وتطوير مواد التعليم، وحتسني مرافـق                  

                                                      اهلدف هو تركيز املوارد على عدد قليل من املؤسسات اليت تتيح  و  .                                                    املكتبات واملخابر، واالضطالع بأنشطة يف جمال إقامة الشبكات
                                                                                              ويتوقع من مراكز االمتياز ومراكز التطوير أن تنهض بدور رائد وأن تتقاسم مواردها أو خرباهتا وأن تقدم   .                     برامج تعليم ذات جودة

    .                                                         املساعدة ملؤسسات التعليم العايل األخرى داخل مناطقها اجلغرافية
    ّ                                                                                تسلّم جلنة التعليم العايل باإلسهام اهلائل الذي تقدمه مؤسسات التعليم العـايل             -                    ة املستقلة واحملررة                    منح مركز املؤسس  

                                                                          ومهمة اإلشراف على مؤسسات التعليم العايل اخلاصة السالفة الذكر مهمة جـسيمة       .                                                املستقلة يف منو وبروز التعليم العايل يف البلد       
                                                                  ِ              ايل ترشيد إشرافها على تلك املؤسسات مبنح الكليات واجلامعات اخلاصة املـستحقِة                                         لذلك قررت جلنة التعليم الع      .            ً  وتتطلب عناءً 

َ                          مركَز املؤسسة املستقلة واحملررة    ّ                                     ، رّشدت اللجنة إشرافها على مؤسـسات           ٢٠٠١-   ١٥١                                       ومبوجب قرار جلنة التعليم العايل رقم         .        
   .                        ً                   امعات اخلاصة املستحقة، فضالً عن الفوائد املقابلة                                                              التعليم العايل اخلاصة مبنح مركز املؤسسة املستقلة واحملررة للكليات واجل

            وتشترط جلنة    .                                                                           تعترب نوعية مؤهالت هيئة التدريس أحد العناصر احملددة لنوعية التعليم          -                           حتسني مؤهالت هيئة التدريس     
َ  ِّ      يَدرِّس فيه                                                        ً                                   التعليم العايل أن يكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس حائزاً لشهادة ال تقل عن ماجستري يف اجملال الذي   .   

                          ً                                                                                                    إن جلنة التعليم العايل، سعياً منها إىل االرتقاء باملؤهالت اجلامعية لدى هيئة التدريس يف التعليم العايل برفع مستواها إىل                   
   عن  /                                             بدون رسائل يتم االضطالع هبا يف احلرم اجلامعي        /                                    ً                                   شهادات املاجستري والدكتوراه، تقدم منحاً دراسية لربامج ماجستري برسائل        

    .                                                 شبه دوام عن طريق برنامج تطوير مؤهالت هيئة التدريس /                               لتعلم من بعد على أساس دوام كامل      طريق ا
                                                                                 يعترب البحث وظيفة هامة من الوظائف الثالث اليت تضطلع هبا مؤسسات التعليم             -                                     منح للبحث يف قطاع التعليم العايل       

                                                   ً           لنهوض بالبحث يف قطاع التعليم العايل، برنامج عمل وطنيـاً                                                                        ووضعت جلنة التعليم العايل، يف إطار الوالية املسندة إليها ل           .      العايل
                                                  وتتضمن هذه الوثيقة الـسياسات واالسـتراتيجيات          ).     ٢٠٠٧-    ١٩٩٨ (          سنوات     ١٠                                            للبحث يف قطاع التعليم العايل ميتد لفترة        

                     ه ودعمه يف الكليات                                                                                                         واألولويات واإلجراءات، وكذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة مبناخ البحث الالزمة للنهوض بالبحث وتشجيع           
                                                                                      وتقدم جلنة التعليم العايل الدعم التقين واللوجسيت واملايل بغية حتسني قـدرات مؤسـسات              .                                    واجلامعات العامة واخلاصة يف الفلبني    

      عن                                                                                                                  وباإلضافة إىل برنامج بناء قدرات البحث، تتناول جلنة التعليم العايل احلاجة إىل دعم نشر وتعزيز البحث اجليد                  .               التعليم العايل 
                  اء نظـام إدارة    ـ                                                                                     نشر البحوث والدعوة؛ الربنامج املتكامل الستخدام البحوث؛ سبل إدارة البحوث؛ وإنش            :                      طريق الربامج التالية  
    .                البحث واملعلومات

ّ                                                                                  يّسر معهد الدراسات املتقدمة التابع للجنة التعليم العايل، بوصفه من دعاة تدويل التعليم -                              تدويل التعليم العايل يف الفلبني   
                                        كما تشجع جلنة التعليم العايل الطـالب         .              َِ                                                                       العايل، تقدمي ِمَنح وبرامج تدريب أجنبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات والكليات           

   .                                                          على االستفادة من الزماالت وعمليات التبادل مع البلدان األجنبية
                                     عليم العايل كجزء ال يتجزأ من نظـام                                                             باعتماد الربنامج املوسع ملعادلة واعتماد شهادات الت          ٣٣٠                       ويقضي األمر التنفيذي    

                                                         والربنامج خطة تقييم تعليمية، تعترف باملعارف واملهارات         .                                                                           التعليم وبتعيني جلنة التعليم العايل بصفتها اهليئة املنفذة لذلك الربنامج         
               ة واالعتمـاد،   ـ          ت املعادل                      وعقب استكمال إجراءا    .                                                                               واخلربات اليت اكتسبها الفرد من التجارب التعليمية غري النظامية وغري الرمسية          

ـ            ة ـ                                                                                                                        تقوم مؤسسة التعليم العايل املفوضة من جلنة التعليم العايل مبنح املترشح الفائز وحدات الربنامج الدراسـي املعادلـة والدرج
   .                األكادميية املناسبة



E/C.12/PHL/4 
Page 176 

 
                                                    ميزانية التعليم، والنظام املدرسي، وحالة قاعات الدرس    - ٤           السؤال رقم 
                 ميزانية التعليم

          يف املائة      ١٢,٣٥                                مليار بيزو فلبيين، أي ما نسبته    ١١٢                                                     حيظى قطاع التعليم بأكرب خمصصات من امليزانية، تبلغ حنو       -   ٩١١
                                                   يف املائة من ميزانية قطاع التعلـيم خلـدمات               ٨٨,١١            وختصص نسبة     .     ٢٠٠٥                                            من امليزانية السنوية حلكومة الفلبني لعام       

    .     الية                       يف املائة للنفقات الرأمس    ٤,١٠                                                  يف املائة للصيانة والنفقات التشغيلية األخرى، ونسبة     ٧,٧٩              املوظفني، ونسبة 
   ويف   .     ٢٠٠٥-    ١٩٩٥                                      يف املائة أثناء السنوات العشر املاضية،     ٧,١٨                                               وزادت ميزانية وزارة التعليم بنسبة متوسطها        -   ٩١٢

                            وارتفعت ميزانية التعلـيم      .            يف املائة     ٤,٥                                                           ، زاد اإلنفاق احلكومي على التعليم بنسبة سنوية قدرها              ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢        الفترة  
       ، حيث      ٢٠٠١                                      يف املائة مقارنة مبستواها يف عام          ١١                                بيزو فلبيين، أي بنسبة قدرها                مليار       ١٠,٨         مببلغ       ٢٠٠٤               السنوية لعام   

                                         يف املائة من امليزانية للرواتب ومـستحقات    ٨٩                       ً           ورغم أن املبلغ يبدو سخياً، ختصص نسبة   .                    مليار بيزو فلبيين     ٩٨,٢      بلغت  
                                        اد تعليمية، والتعهد باإلشـراف علـى                                            مثل حضور برامج تدريبية، وشراء مو      (                                          املوظفني األخرى، فيما النفقات التطويرية      

                    ومن جهة أخرى، فـإن    .          يف املائة ٧                                                                           تستمد من ميزانية الصيانة وغريها من تكاليف التشغيل، اليت تبلغ نسبتها            )        املؤسسات
                                                                                 ُ                                   نفقات معدات قاعات الدراسة ومعدات التعليم، مبا فيها احلواسيب ألغراض التعليم والـتعلم، ُتـستمد مـن النفقـات               

    .          يف املائة ٤        ونسبتها            الرأمسالية، 
                     يف املائة أثنـاء          ١٢,٣٥                 يف املائة إىل          ١٣,٢٤                                                                    بيد أن حصة ميزانية وزارة التعليم من إمجايل النفقات هبطت من              -   ٩١٣
            هو من أقـل    )              دوالر أمريكي   ١٥٠   حنو  (                                            ً          وإضافة إىل ذلك، فإن املبلغ املخصص لكل طفل سنوياً            .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٣        الفترة  

    ).                                     دوالر أمريكي تنفقه تايلند على كل طفل   ٩٥٠    بلغ         مقارنة مب (                املبالغ يف املنطقة 

                                                                           ً                                          وال يزال القطاع الفرعي للتعليم األساسي يستأثر حبصة األسد من ميزانية التعليم وفاًء بالتزام احلكومـة بتـوفري                    -   ٩١٤
   .                                     تعليم ابتدائي إلزامي جماين وتربية جمانية

                      ، كسنة أسـاس، خصـصت       ٢٠٠٥                   مية للسنة الدراسية                                                    وفيما يتعلق باإلنفاق على كل مرحلة من املراحل التعلي    -   ٩١٥
                     يف املائـة منـه           ٤٥,٢٤                                       يف املائة منه للتعليم االبتدائي، و        ٤٨                                              يف املائة منه للتعليم ما قبل املدرسي، و            ١,٨٩                وزارة التعليم   

   .              ُ  ُ                  يف املائة منه لُنظُم التعليم البديلة    ٠,٥٥                  للتعليم الثانوي، و
              نظام التعليم

   :                                       نظامي يف الفلبني من املراحل الثالثة التالية                     يتألف هيكل التعليم ال  -   ٩١٦
  .                                                                                           وهي املرحلة األوىل، وتقدم التعليم األساسي، الذي يتألف عادة من ستة أو سبعة صفوف              -                   التعليم االبتدائي 

                                          ، الذي يشمل الصفوف من األول إىل الرابـع             االبتدائي        املستوى    :     َّ                                          ويقسَّم التعليم االبتدائي عامة إىل مستويني مها      
ُ                  ويكمِّل التعليُم ما قبل املدرسـي    .                                                     ، الذي يشمل الصفوف من اخلامس إىل السادس أو السابع           املتوسط   ى        واملستو         ِّ    

َ                                                        التعليَم االبتدائي، ويتألف من مدارس احلضانة ورياض األطفال                             اخلاصة برعايـة       ٤٢٩                         ميكن الرجوع إىل الفقرة      (      
    ).            ِّ         الطفولة املبكِّرة ومنائها

                                                                            هي املرحلة الثانية، واستمرار للتعليم األساسي، الذي يتـاح يف املـستوى                و -  )               املعهد الثانوي  (                  التعليم الثانوي   
                             وتشمل هذه املرحلة فترة أربع     .     َّ             ُّ        ُّ                                              وتوسَّع لتشمل التعلُّم والتدرُّب على املهارات األساسية القابلة لالستعمال          .     األول

   .                       سنوات من الدراسة الرمسية
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    ُ  َ                                        دة، ُتمَنح لدى إمتامها درجـات يف االختـصاصات أو                                               تقدم املرحلة الثالثة مناهج دراسات حمد      -                التعليم العايل 
   .             املهن األكادميية

                  بناء مدارس جديدة
                                                               ِّ                                              تتعهد وزارة األشغال والطرقات العامة بتشييد املباين املدرسية، اليت متوِّهلا احلكومة مبوجب قانون االعتمـادات                 -   ٩١٧
                        التأهيل موزعـة علـى      /                 أو عمليات اإلصالح   /      سية و                                     ، كانت ميزانية تشييد املباين املدر         ٢٠٠٥                     ويف السنة الدراسية      .      العام

    ِّ                                                 وتركِّز وزارة التعليم، كما تنص على ذلك األحكـام           .                                                    وزارة األشغال العامة والطرقات ووزارة التعليم      -              مؤسسيت تنفيذ   
     و يف                                                                                    ً     ً                            اخلاصة لقانون االعتمادات العام، على تشييد قاعات دراسية جديدة يف املناطق اليت تواجه نقصاً حاداً يف الصفوف أ                 

   .                             لنظام املعلومات األساسي للتعليم  "        السوداء " و  "       احلمراء "              َّ             املدارس اليت تصنَّف ضمن املنطقة 
                                  ً                                                                         واملؤسسات احلكومية احمللية مسؤولة أيضاً على تشييد وإصالح القاعات واملباين املدرسية اليت تندرج يف نطـاق                  -   ٩١٨

  ُ                                                    ُتنفق املؤسسات احلكومية احمللية عائـدات الـصندوق                                  من قانون احلكم احمللي،       ٢٧٢               ومبوجب الفقرة     .                 واليتها القضائية 
                                                                                                                               اخلاص بالتعليم على إدارة وصيانة املدارس العامة، وعلى تشييد وإصالح املباين املدرسية، واملرافق واملعدات، وعلى البحـوث يف                  

ّ      جمال التعليم، وشراء الكتب والدوريات، وتطوير األلعاب الرياضية، وفقاً ملا حيدده ويقّره اجملل    .              س احمللي للمدارس                                                                ً            
                                                                      ُ ِ                  ، ويف إطار ميزانية املباين املدرسية، وخباصة املباين التابعة لوزارة التعلـيم، ُمنِحـت                  ٢٠٠٥                     ويف السنة الدراسية      -   ٩١٩

                                                                                                ً             الوحدات احلكومية احمللية والترتيب الثاين يف قائمة األولويات يف تنفيذ برنامج تشييد املباين املدرسية، مباشرةً بعد املنظمات 
   .     كومية     غري احل
        ويغطـي    .               ِّ                                                                      كما يساعد املشرِّعون، عن طريق صندوقهم اإلمنائي القطري، على تشييد قاعات دراسـية جديـدة      -   ٩٢٠

                                                                           ُ  َ                                    الصندوق اإلمنائي القطري، أو صندوق املساعدة اإلمنائية ذات األولوية، االعتمادات اليت ُتمَنح ألعضاء جملـس الـشيوخ               
                  ِّ      ِّ                ويف احلاالت املثلى، ميوِّل املشرِّعون مشاريع        .                           يل مشاريع خاضعة لواليتهم                                                وجملس النواب، واليت ميكن هلم استخدامها لتمو      

                                                                                                   وهي املشاريع الرامية إىل حتسني احلالة الصحية، أو التخفيف من وطأة الفقر، أو حتسني نوعيـة                 -                        تؤثر يف حياة ناخبيهم     
                                     قاعة دراسية جديدة للفترة مـن        ١     ٠٧٥    عه                                           ِّ     ُ ِّ                 ويف إطار الصندوق اإلمنائي القطري املتاح للمشرِّعني، ُشيِّد ما جممو           .        التعليم

   .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /                   يناير إىل كانون األول /           كانون الثاين
                                                                                                                ويف إطار مشروع التعليم االبتدائي الثالث، يقوم بتشييد قاعات الدروس يف املدارس االبتدائية مديرو املـدارس                  -   ٩٢١

                                                      وم املشروع املساعدة التقنيـة واملاليـة للمؤسـسات            ويق  .                 مقاطعة حمرومة    ٢٢    ّ                                           والقّيمون عليها التابعون لوزارة التعليم يف       
                                 وحـدد جـدول أعمـال اإلصـالح          .                                                                                 احلكومية احمللية على تشييد األبنية املدرسية وتأهيلها يف مقاطعات البلد احملرومة          

  ُ ِّ    وُشيِّد يف   .  )٦٠ (                                                    َ         َ       َ                       مقاطعة منها، فيما اختارت املقاطعات اخلمس األخرى اللجنةَ الرئاسيةَ املعنيةَ مبكافحة الفقر           ١٧          االجتماعي  
   .      قاعة  ١٤     ٥٣٤                  ً    ُ ِ    قاعة دراسية جديدةً، وأُصِلح  ٥     ٢٣٠                     إطار املشروع ما جمموعه 

                                                      

ـ    :      لوزون  :                        تشمل املقاطعات التالية     )  ٦٠ (             ات، أورورا،                                                              كالينغا، أباياو، آبرا، باتانيس، مقاطعة اجلبل، إيفوغـاو، بنغ
  :          منـداناو                                                                                                       أنتيك، نيغروس الشرقية، رومبلون، كابيز، سامار الشرقية، لييت، لييت اجلنوبية، بيلريان، غيماراس؛ و              :       فيسايس        مسبات؛  

   .                                                                  آغوسان دل سور، سوريغاو دل سور، كوتاباتو الشمالية، وزمبوانغا دل سور
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                                                                                                    ومثة العديد من الربامج األخرى اليت تنفذها احلكومة والرامية إىل سد الفجوة القائمـة يف احلاجـة إىل قاعـات        -   ٩٢٢
   . )٦١ (      دراسية

                       جداول التدريس ومناهجه

                             بالنسبة إىل التعليم االبتدائي

  .     ١٩٩٣                      يوم ابتداء من عام      ٢٠٠     ً        يوماً إىل       ١٨٥                                                                 دد اجلدول الزمين للسنة الدراسية لطلبة التعليم االبتدائي من           م  -   ٩٢٣
                                        فعلى سبيل املثـال، زيـد يف الوقـت           .                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، زيد عدد ساعات االتصال اليومي بالنسبة للمواد الرئيسية          

                                            أما بالنسبة إىل مادة الرياضـيات، الـيت          .        ساعة   ٨٠       إىل     ٦٠       من                                                        املخصص لتعلم اللغة اإلنكليزية يف الصف األول والثاين       
ِ                        وقد أُدِخلـت مـادة العلـوم        .         دقيقة   ٦٠       إىل     ٤٠                                                                   تدرس من الصف األول إىل الثالث، فقد زيد الوقت املخصص هلا من               ُ     

   .       دقيقة  ٤٠                                                    والصحة يف الصفني األول والثاين وخصصت هلا فترة زمنية بلغت 

                                                      

 Classroom Galing sa Mamamayang      مشروع           يف تنفيذ     ٢٠٠٣      يف عام                      وزارة العمل والعمالة      شرعت    )  ٦١ (

Pilipino Abroad ٢٥                    البلد عن طريق تشييد                         قاعات الدروس يف املدارس يف                            يهدف إىل التخفيف من حدة نقص        ، الذي    
                                                                            وترد اعتمادات املشروع من تربعات رابطات وجمتمعات العمال الفلبينيني احمللية يف الشرق   .                         يف املدارس العامة احملتاجة    قاعة

     تابع       ، وهو                                             لربنامج كابايانيهان إلدارة رفاه العمال يف اخلارج            وخيضع املشروع   .                            سيا وأوروبا والواليات املتحدة        األوسط وآ
              َ      ُ                                                                        وتساعد الوزارةَ مؤسساُتها الشريكة، واحتاد الغرف التجارية والصناعية الفلبينية الصينية املتحدة،   .                      لوزارة العمل والعمالة

   ،                  مليون بيزو فلبيين  ٦٢                             ، تلقى املشروع هبات مببلغ جتاوز     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ٣١   يخ        وحىت تار  .                         ووزارتا التعليم واخلارجية
  يف                  قاعات دراسـية         ٣١٠          لبناء    ،                                                                                    منحها العمال الفلبينيون يف اخلارج، والشركات، واهليئات اخلريية يف مجيع أحناء العامل           

                للسنة الدراسية                       قاعة دراسية جديدة        ٨٥ ١                    وأهنى املشروع بناء      .                                                        مدارس ابتدائية عامة وخاصة خمتارة على الصعيد الوطين       
ُ ّ        وعلى العموم، ُشّيد      .     ٢٠٠٥                 يف املائة من      ٧٤              ، متثل نسبة                       قاعة دراسية جديدة       ٢٣٤                            يف إطار املشروع ما جمموعه              بالفعل               

  .          قاعة جديدة     ٣١٥                           اهلدف املنشود املتمثل يف تشييد 

  .                                            القطاع اخلاص لنظام التعليم األساسي العام                                  الذي يهدف إىل حفز دعم        ،        مدرسة  َ َّ     َتَبّني           بربنامج                      وتنهض وزارة التعليم    
        ينـاير   /                    إىل كـانون الثـاين      ٢٠٠٢      سبتمرب  /                                     مليون بيزو فلبيين يف الفترة من أيلول    ٢٧٠                                     وتلقى الربنامج هبات جتاوزت قيمتها      

                                                       ؛ وتطوير مهارات التدريس، وإتاحـة مـوارد للمـدارس                    قاعات دراسية                يف شكل تشييد          كانت                     واملساعدة املمنوحة     .     ٢٠٠٤
    .                               تقدمي وجبات غذائية ألطفال املدارس ل         وبرامج  ،                                                           ساسية، مبا فيها الكتب املدرسية؛ ومعدات حاسوبية وعلمية للمخابر  األ

                   وهو مشروع لصيانة     .                                                                     ، أطلقت وزارة التعليم مشروع لواء املدارس حلشد دعم اجملتمع احمللي              ٢٠٠٣      مايو   /        ويف أيار   
                                                                          هبا اجملتمع احمللي لتأهيل وصيانة القاعات الدراسية، واملخابر والورشات                                                            املدارس يشمل الوقت والعمالة واملوارد اليت يتطوع      

    إىل      ٢٠٠٣           يف عام      ١٣     ٦٠٠                                                           ِ                 ومنذ انطالق املشروع، زاد عدد املدارس االبتدائية والثانوية املشارِكة من             .                املتعددة األغراض 
   ويف   .                                نامج واضطلع بأنشطة تأهيل وصيانة    ً       ً        أباً متطوعاً إىل الرب   ٢٧٨     ١٧٠       ، انضم     ٢٠٠٤     مايو  /       ويف أيار  .     ٢٠٠٤         يف عام    ١٦     ٠٨٦
    .         يف املشروع  )        ً  ثانوياً      ً  معهداً ٢     ٧٠٢                  مدرسة ابتدائية و  ١٧     ٨٦١ (             مدرسة عامة   ٢٠     ٥٦٣        ، شاركت     ٢٠٠٥     مايو  /    أيار

           وأدى إسهام   .                                                                                         كما شاركت القوات املسلحة الفلبينية، عن طريق مهندسي القوات املسلحة الفلبينية، يف تشييد مدارس  
                وتزمع القـوات     .     ٢٠٠٣           ً          مبىن مدرسياً عام        ١٥٥    و     ٢٠٠٢           ً          مبىن مدرسياً عام        ٢٢٠                            يف تشييد املدارس إىل بناء                      القوات املسلحة   
                         قاعة دراسية جديدة مـن     ٥٨٩                             وشيدت القوات املسلحة حىت تارخيه   .     ٢٠٠٥           ً       ً           مبىن مدرسياً إضافياً يف عام    ٤٨               املسلحة تشييد   

   .                                             تارة يف إطار مشروع القرى اليت ال توجد فيها مدارس                                              من القاعات اجلديدة اليت تزمع تشييدها يف مناطق خم   ٨٠٢   بني 
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                                         ويعمل هذا املنهاج على ختفيـف منـاهج          .                              تربية منهاج التعليم األساسي                     ، عرضت وزارة ال       ٢٠٠٣         ويف عام     -   ٩٢٤
            والتربية           الفلبينية                                                  الرياضيات والعلوم واللغة اإلنكليزية واللغة       -                                                        التدريس املكثفة، وذلك حبصر جماالت التعلم يف مخس مواد          

    .  د                          وقد أدرجت القيم يف مجيع املوا  .                                  وبتخصيص مزيد من الوقت هلذه اجملاالت-        الوطنية 

                 التعليم الثانوي

                                                     اللغة اإلنكليزية والعلوم والرياضـيات واللغـة        -                                                              يركز كذلك منهج املعهد الثانوي على جماالت التعلم التالية            -   ٩٢٥
                                                                                               وقد حتولت مادة الرياضيات يف املعهد الثانوي من النظام التصاعدي الذي يعرض كافة املواضيع                .                     والتربية الوطنية           الفلبينية

                             َّ                                                              مي إىل هنج خطي ومتسلسل، حيث يدرَّس يف السنة األوىل علم اجلرب األساسي فقط، ويف السنة الثانية                             يف كل مستوى تعلي   
   .                                           علم اجلرب املتوسط، ويف السنة الثالثة علم اهلندسة

                                          وتتميز هذه الطرق بالتعلم ضمن جمموعـات        .                                                                    وقد جرى التأكيد على طرق التعليم والتعلم التفاعلية واملتكاملة          -   ٩٢٦
                        فعلى سبيل املثال، كان      .                                                                           عارف والتجارب بني املدرسني أنفسهم وبني املدرسني والطالب ويف ما بني الطالب                      ومشاطرة امل 

  .                                                                                                                       مدرسو اللغة اإلنكليزية، يف إطار املنهج القدمي، يعدون خطط الدروس، وكان مدرسو القيم يعدون دروس تعليم القـيم                 
   .                  ً                     ة وتعليم القيم معاً على إعداد خطط الدروس                                                 ويف إطار منهاج التعليم األساسي، يعمل مدرسو اإلنكليزي

                   تكافؤ فرص التعليم  - ٥           السؤال رقم 

                                                            النسبة بني الرجال والنساء املستفيدين من التعليم مبختلف مراحله    - ) أ ( ٥  

                       ، أن معدالت مـشاركة         ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                                                                       كشفت البيانات املتعلقة مبجال التدريس فيما يتعلق بالسنة الدراسية            -   ٩٢٧
             وفيما يتعلق     ).            يف املائة       ٨٠,٨٨                    يف املائة مقابل          ٨٢,٥٩ (                                                   رس االبتدائية والثانوية أعلى من معدالت الذكور                      اإلناث يف املدا  

       ٥٧,٧٦                    يف املائة مقابل          ٦٦,٨٦ (                     َ َِ َّ                                                                 مبعدل إكمال الدراسة، َتبَِيَّن أن اإلناث يتقدمن على الذكور يف كال املرحلتني االبتدائية              
    ).         يف املائة     ٤٨,٧٧  ل               يف املائة مقاب    ٦٣,٧ (          والثانوية   )        يف املائة

  .                                                                                   ً                        وهتيمن اإلناث على التعليم العايل، حيث إن عدد من يكملن دراستهن بنجاح أكرب وألهنن أكثر ميالً للدراسة                  -   ٩٢٨
                             وكشفت األرقام اخلاصة باخلرجيني      .                              يف املائة من كافة املسجلني       ٥٥                ، شكلت اإلناث        ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                     ففي العام الدراسي    

   .                           يف املائة من اخلرجيني من اإلناث  ٦٠      ً             تبايناً أكرب، حيث إن   ،     ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                يف العام الدراسي 

                                                               ً                                           وإن اخنراط اإلناث إىل عدد من االختصاصات اليت يسيطر عليها الذكور عادةً قد استمر يف االزدياد بـشكل                    -   ٩٢٩
       مسـاك،                       واحلراجة، وصيد األ           الزراعة،       مبجاالت    )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                   يف العام الدراسي     (       َ                      فإن نسبَتي اإلناث امللتحقات       .     مطرد

              وقد ارتفعـت     .                         يف املائة على التوايل      ٥٧              يف املائة و     ٤٩                                                ، ومبجايل الرياضيات وعلوم احلاسوب، قد بلغتا                      والطب البيطري 
   .    ً                                                  أيضاً مشاركة النساء يف األكادميية العسكرية وأكادميية الشرطة

  ،     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                العام الدراسي       َّ                         ، بيَّن جمموع عدد اخلرجيني يف              واملهنيني                                        ويف برنامج التعليم والتدريب التقنيني        -   ٩٣٠
                                         وينطبق ذلك على جمموع عـدد امللـتحقني           ).            يف املائة    ٥١ (         والذكور    )              يف املائة      ٤٨ (      ً        ً       ً               توزيعاً متساوياً تقريباً بني اإلناث      

َ  ُّ                       ، اليت كشفت َتَوزُّع هذه النسبة إىل            ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                             حسب بيانات العام الدراسي           يف    ٥٠                               يف املائة  لإلناث مقابـل          ٤٩           َ 
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                               ففي منطقة العاصمة الوطنيـة       .                                                                        د أن بيانات االلتحاق حسب األقاليم أظهرت درجات متفاوتة يف التباين            بي  .              املائة للذكور 

                                             ذكور، بينما لوحظ عكس ذلك يف اإلقلـيم          ٤              إناث لكل      ١٠                                                         على سبيل املثال، يفوق عدد اإلناث عدد الذكور بنسبة          
   .      ذكور  ١٠           إناث لكل  ٦                                     الثاين، حيث بلغت نسبة اإلناث إىل الذكور 

                          الفئات الضعيفة واحملرومة  - ) ب ( ٥  

                                      ً                                                    ً                    يعترب فقراء املناطق احلضرية والريفية، فضالً عن اجلماعات الثقافية للشعوب األصلية، أكثر الفئات ضعفاً فيما                 -   ٩٣١
   .                                  يتعلق بفرص احلصول على خدمات التعليم

       ً                     وسياسياً يف التيار الـوطين                                                                          ً           ويالحظ أن العملية اجلارية إلدماج اجلماعات الثقافية للشعوب األصلية اجتماعياً             -   ٩٣٢
    َ  َّ                                              أما َتَدّني معدل التعليم فيعزى إىل قلة املدارس يف           .                                                                       الرئيسي قد تباطأت بشكل واضح بفعل مجلة من العوامل، ومنها األمية          

   .                                املناطق اليت تعيش فيها هذه اجلماعات

                                                    التدابري املتخذة لضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم  - ) ج ( ٥  

                                                     ِ       َ                  ً                   شاريع خمتلفة يعمل مكتب نظام التعلم البديل على تنفيذها ِمن أجل َمن مل يتلقـوا تعليمـاً                                 وتوجد برامج وم    -   ٩٣٣
ِ                                ابتدائياً أو مل ُيكِملوا فترة تعليمهم االبتدائي                                                                                           وتضم هذه الربامج واملشاريع نظام اعتماد ومعادلة التعليم غري النظامي، ومـشروع              .         ً      ُ  

   .                                                        من خالل خطة خدمات تعاقدية، ومشروع الشباب املتسربني والبالغني                                         املعلمني املتنقلني، وبرنامج حمو األمية األساسية 

                       ً                                                                                   وجيري على نطاق أوسع أيضاً تنفيذ برامج حمو األمية الوظيفية املوجهة حنو النهوض مبهارات علم احلـساب                    -   ٩٣٤
                       اليت يصعب الوصـول                                                                                                     ومهارات التواصل لدى اجملتمع بني فئة الشباب املتسربني من املدارس والبالغني القاطنني يف املناطق             

   .   ٧٤٩                                  وميكن الرجوع يف هذا الشأن إىل الفقرة   .      إليها

                                                                                                       وتشرف احلكومة على امتحان لتحديد مستوى الطالب يف الفلبني لدى الراغبني يف مواصلة تعلـيمهم بعـد                   -   ٩٣٥
                   ويؤهلهم للدخول                                                                           ويقيس هذا االمتحان الكتايب جتارب التعلم غري النظامية للشباب املتسربني           .                          التوقف لعدد من السنوات   

   .                                       َ  َ ُّ      من جديد يف املدارس النظامية واخنراطهم يف الَتَعلُّم فيها

       ً     ً                                                برناجماً شامالً لتحديد ما مت اكتسابه من تعليم يعـادل            )٦٢ (                                                     ويعترب برنامج معادلة واعتماد التعليم العايل املوسع        -   ٩٣٦
                                           ا يتصل هبما من جتارب يف سوق العمل، من                                                                                    مستوى املعاهد العليا بفضل التدريب يف القطاعني غري املنظم وغري الرمسي وم           

                                         ويقوم فريق اخلرباء من اجملـال األكـادميي         .                                   أو منح الشهادة األكادمية املناسبة     /                                           أجل منح الوحدات الدراسية اليت تعادهلا و      
ـ  /                                                                                    والصناعي واملهين بتقييم مستوى مقدم الطلب ونطاق مؤهالته وحتديدها وتعزيز الكفاءات             ات                         استكماهلا الستيفاء متطلب

        مكلفـة    )       ً       ً             معهداً حكومياً وجامعـة      ٢٤                             مؤسسة تعليم عال خاصة و       ٦٤ (          مؤسسة     ٨٨           ً   ويوجد حالياً     .                 الربنامج األكادميي 
       معادلة        ً                                      برناجماً لنيل درجة البكالوريوس من خالل برنامج   ٢٠       لوريا و ا       ً                 برناجماً لنيل شهادة البك  ٥٠                        بتنفيذ الربنامج املذكور، و
   .    ٢٠٠٥          وحىت عام     ١٩٩٩      ً                   طالباً منذ أن بدأ يف عام  ١     ٩٤٧                      رج يف إطار هذا الربنامج      وقد خت  .                            واعتماد التعليم العايل املوسع

                                                      

                    َ                                                                     باعتماد برنامج معاَدلة واعتماد التعليم العايل املوسع كجزء ال يتجزأ من النظـام                 ٣٣٠                      يقضي األمر التنفيذي      )  ٦٢ (
  .                                                                                       التعليمي، ويعني اللجنة املعنية بالتعليم العايل بوصفها الوكالة املسؤولة عن تنفيذ هذا الربنامج
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                                 فيما يتعلق بأطفال الشعوب األصلية

                 ، فيما يتعلـق        ٨٣٧١     رقم                  قانون اجلمهوري     ال   ،      ١٩٩٧                                          من قانون حقوق الشعوب األصلية لعام          ٣٠            إن الفقرة     -   ٩٣٧
                           ويف هـذا الـصدد، متـنح         .                                 متكافئة للحصول على التعليم                                                     ً         بأفراد الشعوب األصلية، تنص على منح هذه الشعوب فرصاً        

                                                                                                                       احلكومة برامج مساعدات للشعوب األصلية املستحقة من خالل برنامج املساعدة التعليمية لطوائف إثنية خمتارة، وتتيح هلا                
   .                                  ً       ً                                  برامج تعليم للبالغني، اليت تضم دروساً أساسيةً لتعلم القراءة والكتابة والرياضيات

                                                                                                     ت وزارة التربية بوضع نظام بديل لتعليم أطفال الشعوب األصلية يتميز خبصائص ثقافيـة ويـرتبط                     ُ ِّ  كما كُلِّف   -   ٩٣٨
   .                                    باالحتياجات واألوضاع القائمة يف جمتمعاهتم

                             أطفال منطقة مينداناو املسلمة

            س التعلـيم                                                                                          ليس بوسع عدد كبري من األطفال يف القرى النائية واجملتمعات اجلبلية يف مينداناو، متابعة سواء درو    -   ٩٣٩
                                                                                                          االبتدائي أو التعليم التحضريي أو إكماهلما، حيث إن قلة املدرسني والفصول، باإلضافة إىل املسافة اليت تفصل بني املدارس   

   .                 ً        ومنازهلم، تقف حائالً دون ذلك

ِ                                                    وملعاجلة هذا الوضع، ُوِضع مشروع املساعدات التعليمية األساسية ملينداناو          -   ٩٤٠  ُ     َّ  املموَّل                             وهو مشروع وزارة التربية       .                   
    .  )٦٣ (                         من حكوميت الفلبني وأستراليا

                     نظـام التعلـيم         ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                                                                وبالنسبة إىل األطفال املسلمني، نفذت وزارة التربية بداية من العام الدراسي              -   ٩٤١
                              ، الذي يربز نظام التعلـيم          ٢٠٠٤          جمموعة     ٥١                                                                   وتأيت إتاحة منهج التعليم اإلسالمي وفق أمر وزارة التربية رقم             .       اإلسالمي

                                        ويشمل منهج التعليم اإلسالمي باإلضـافة        .                ً      ً                                                     المي بوصفه عنصراً حيوياً يف النظام التعليمي الذي يعزز الوحدة الوطنية             اإلس

                                                      

                                                                                   املساعدات التعليمية األساسية ملينداناو إىل حتسني فرص احلصول علـى التعلـيم الرمسـي يف                 يهدف مشروع   )  ٦٣ (
                 ولضمان متابعـة     .                                                                                                   ويعرض املشروع التعليم عن بعد كمنهج، وال سيما بالنسبة للمجموعات السكانية البعيدة واملعزولة              .         مينداناو

                         وتتراوح املدة بني ساعتني     (                                        ليومية يف أقرب مدرسة ابتدائية عامة                                                                     هؤالء التالميذ تعليمهم دون احلاجة إىل املشي وحضور الدروس ا         
َ                                                     ، ُترَسل هلم الدروس يف بيوهتم من خالل استراتيجية التعليم عن بعد )                 ً    ً           وأربع ساعات يومياً سرياً على األقدام                    وقد جرى إعداد مواد   .   ُ  

  .                                             ستوى الدراسي العادي حىت يستخدمها هؤالء التالميذ                                                                          تعليمية يتحكم الدارسون يف وتريهتا يف كافة املواد التعليمية األساسية يف امل        
        ويعطـى    .                                                                                                         ً                ويقوم املدرسون املتنقلون الذين جرى تدريبهم على تقدمي املواد التعليمية بزيارة األطفال املسجلني يف الربنامج أسبوعياً               

ِ     وقد أُِعدت    .                 دين حمليني مدربني                ً                                                                            األطفال أسبوعياً وحدات تعليمية يتحكمون يف وتريهتا ويتلقون املساعدة من قبل مدرسني مساع             ُ     
                                                                                    ُ                                          هذه املواد التعليمية الذاتية لتكون مرتبطة باخلصائص الثقافية ألطفال الشعوب األصلية، حيث أُضفي طابع حملي علـى حمتوياهتـا                

             األساسـية                                              واخلطط احلالية ملشروع املساعدات التعليميـة       .                                                                        واستراتيجياهتا التعليمية، وعلى أن تظل تفي مبتطلبات املناهج العادية        
                      خارطة الطريق للرفع من  "                                                                                                ملينداناو لدعم تعليم املسلمني تركز على تناول العناصر الرئيسية لربنامج وزارة التربية، الذي يعرف باسم 

  .                                                                                       وهو برنامج خاص وضع من أجل التطوير الشامل جملال التعليم يف منطقة مينداناو املسلمة        -  "                                مستوى التعليم األساسي للمسلمني   
                 ليصبحوا مدرسـني     )                             مدرسي نظام التعليم اإلسالمي    (         األساتذة   /                                                         اهلدف الرئيسي من خارطة الطريق يف تعزيز قدرة العلماء                ويتمثل  

  .                                                             جماالت إتقان اللغة اإلنكليزية واملهارات التعليمية وإتقان املضمون               حمنكني، وال سيما يف
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                                                                                                ً                                         إىل املواد العادية وهي اللغة اإلنكليزية والرياضيات والعلوم واللغة الفلبينية والتربية الوطنية، دروساً لتعليم اللغـة العربيـة                  

   .              والقيم اإلسالمية

                                    لتعليمية لألطفال يف حاالت الرتاع املسلح         التنمية ا

                                                                      املعروف باسم قانون احلماية اخلاصة لألطفال مـن سـوء املعاملـة                 ٧٦١٠                     قانون اجلمهوري رقم      ال       ويسعى    -   ٩٤٢
      ومبوجب   .                                                                                                         واالستغالل والتمييز، إىل ضمان بقاء األطفال على قيد احلياة ومحايتهم يف األوضاع اليت جيري فيها نزاع مسلح            

                                                     َ   ُّ                                                    ن، تعمل احلكومة على ضمان إتاحة اخلدمات األساسية لألطفال وَتوفُّر مرافق الرعاية الصحية والنفسية هلـم،                           هذا القانو 
                                                      ومن بني الربامج املنفذة يف إطار هذا الربنامج تدريب           .                                                             وحتمي حقوقهم وتعمل على النهوض هبا يف أوضاع الرتاع املسلح         

                                                                        طفولة املبكرة، وتقدمي عالج نفساين، وإعداد ملفات إعالمية عن برنـامج                                                               العاملني يف الرعاية النهارية على تطوير رعاية ال       
                                                                                                                         إثراء الطفولة املبكرة وتوزيعها، وعقد منتديات عن فعالية اآلباء، وتدريب متطوعني يف الصحة اجملتمعية، وتقدمي دروس يف                 

                                إىل املصابني باإلجهاد الناشئ عـن                                                                                  جمال الصحة والتغذية لفائدة األمهات، وتدريب اآلباء ومقدمي الرعاية على االستماع       
   .                                                   احلوادث اخلطرية، وتوفري املاء الصاحل للشرب واملرافق الصحية

                                                               إتاحة فرص التعليم للطالب الفقراء املستحقني يف مرحلة التعليم العايل

      ستحقني                                                                                                    تشرف حكومة الفلبني على عدة برامج تقدم املنح الدراسية ومتوهلا إلتاحة الفرص للطالب الفقراء امل                -   ٩٤٣
   . )٦٤ (                                                                                     يف مستوى التعليم العايل للحصول على التعليم يف مدارس جيدة واتباع دورات الربامج ذات األولوية

                املرافق اللغوية    - ) د ( ٥  

َ  َّ       ً                                                                                    إن التعليم بلغتني يف الفلبني ُيَعرَّف عملياً بأنه االستخدام املنفصل للغة الفلبينية واللغة اإلنكليزية كوسيلة للتعليم                  -   ٩٤٤  ُ                          
                                                        باستخدام اللغة الفلبينية كوسيلة لتعليم الدراسات         ٢٥                                                         ويقضي يف قرار وزارة التربية والثقافة والرياضة رقم           .      معينة         يف مواد   

       وأمـا    .                                                                                                            العلوم االجتماعية واملوسيقى والفن والتربية البدنية والتدبري املرتيل والفنون التطبيقية والتنمية الشخصية            /         االجتماعية

                                                      

                                           الربنامج الوطين ملنحة الدراسة املتكاملـة؛                                         الربنامج احلكومي للمنح الدراسية؛       :                                 فيما يلي برامج املنح الدراسية      )  ٦٤ (
  -                           وزارة الدفاع الـوطين      -                                                                                                           برنامج املساعدة التعليمية جملموعة إثنية خمتارة؛ برنامج املنح الدراسية املشترك بني جلنة التعليم العايل               

                                  الدراسية املشترك بني مكتب املستشار                                                                                     برنامج اجمللس الوطين للتوحيد والتنمية لفائدة أفراد جبهة مورو للتحرير الوطين؛ برنامج املنح
                                                                                                                         الرئاسي لعملية السالم وجلنة التعليم العايل لفائدة املتمردين العائدين؛ برنامج املساعدة املالية لطلبة التعليم اخلاص؛ خطة أدرس اآلن 

                                   امج جلنة التعليم العـايل للمـنح                ً                                                                                       وأدفع الحقاً؛ برنامج إقراض الطلبة ملنطقة بيكول؛ برنامج اإلقراض الدراسي ملراكز االمتياز؛ برن            
                                                                                                                    الدراسية لفائدة مسلمي مينداناو املتفوقني؛ برنامج املنح للطلبة املتخصصني يف جمال العلوم والرياضيات يف املعاهد واجلامعات العامة 

                           س؛ برنامج املنح للدراسات                                                                                                            املختارة؛ الربنامج اإلمنائي للكليات؛ برنامج جلنة التعليم العايل للمنح الدراسية اخلاصة ألقسام الكونغر            
                                                                                                                    الالحقة لشهادة البكالوريا لطلبة الكليات من جزر لوزون اليت ال حتظى باخلدمات املطلوبة؛ برنامج املنح الدراسية لدائرة الكونغرس 

  .                   العايل وجامعة الفلبني                                                                                                    الثانية ملنطقة دافاو الشرقية املدعوم من جلنة التعليم العايل؛ برنامج املنح الدراسية املشترك بني جلنة التعليم 
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َ        اللغة اإلنكليزية فتستخَدم لت                  على هـذا        ١٩٨٧                                   وتنص سياسة التعليم بلغتني لعام        .                                       دريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا                        
   . )٦٥ (    ١٩٨٧            ، سلسلة عام   ٥٢                                                                  التخصيص حبسب املواد، وجيري تعميم هذه السياسة بواسطة األمر الوزاري رقم 

                     وتستخدم ثـالث لغـات     .  ي                                                                                    بيد أنه ينبغي استخدام اللغات اإلقليمية كلغات إضافية يف مرحلة التعليم االبتدائ            -   ٩٤٥
                                                         يف جمال حمو األمية األساسي وتعليم طالب الـصفني األول           -                                          هي التاغالوغ والشيبوانو واإليلوكانو      -                 رئيسية للتخاطب   

                                                                                        ويأيت ذلك وفق مشروع لغة التخاطب، الذي وضع الختبار كيفية تعليم األطفال باللغـة                .                           والثاين مهارات علم احلساب   
                                        وباإلضافة إىل ذلك، جرت يف إطار مشروع         .                                                     ويشمل املشروع إنتاج مواد تعليمية باللغة العامية        .   يم                       احمللية السائدة يف اإلقل   

   .                                                                    حمو األمية األساسي ترمجة مواد تعليم القراءة األساسية إىل أهم سبع لغات حملية

             ، الـصادرة     ٩٦  ١٩               ، سلسلة عام      ٥٩                                                                           ويف مرحلة التعليم العايل، تتجسد السياسة اللغوية يف مذكرة باألمر رقم              -   ٩٤٦
                                                                                 يتعني أن تكون دروس اللغة، سواء اإلنكليزية أو الفلبينية، بتلك اللغة ذاهتا؛             :                                                 عن جلنة التعليم العايل واليت تنص على ما يلي        

                                                                                                                                    ووفق تقدير مؤسسة التعليم العايل، ميكن تعليم املواد األدبية باللغة الفلبينية أو اإلنكليزية أو أي لغة أخرى طاملا كان عدد                    
   .                             األساتذة أكفاء يف اللغة املختارة /                ً                                             التعليمية كافياً بالنسبة هلذه اللغة وكان كل من الطلبة واملعلمني     املواد

                                            أوضاع أعضاء هيئة التدريس على كافة املستويات  - ٦    رقم        السؤال 

            ِّ  تدريب املدرِّسني

                     تياز لتأهيل املدرسني                                                                                        لضمان عدد كاف من املدرسني ولتعزيز كفاءهتم وجودة التعليم، جرى إنشاء مراكز لالم              -   ٩٤٧
                املعروف باسم       ٧٧٨٤                     قانون اجلمهوري رقم      ال                               وقد أنشئت هذه املراكز مبوجب        .                                     إلجراء التدريب قبل االلتحاق باخلدمة    

   .                                      ً                                        قانون االمتياز يف جمال تأهيل املدرسني، سعياً إىل زيادة ضمان جودة التعليم لكافة األطفال

                                                                     ة، العامة واخلاصة، أن يكونوا حائزين على األقل على اإلجـازة يف                                                 وجيب على املدرسني يف املدارس االبتدائي       -   ٩٤٨
                                وجيب حيازة الشهادتني يف إطار برامج    ).                      مواد رئيسية أو ثانوية (                                                       التعليم الثانوي وشهادة التخصص يف مواد التعليم الثانوي   
    .                                            تعليم املدرسني املصادق عليها يف مؤسسات معترف هبا

                                                                            ة يف التعليم العايل، حيث ارتفع عدد الكليات العليا اليت متنح شهادات األسـتاذية                             وقد حتسنت املؤهالت العلمي     -   ٩٤٩
                                             وكذلك ارتفعت نسبة الكليات اليت متنح درجة         .     ٢٠٠٣                     يف املائة يف عام           ٢٩,٨٨       إىل       ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام          ٢٥,٧    من  

    .                          يف املائة خالل الفترة ذاهتا    ٩,٢١             يف املائة إىل    ٧,٥             الدكتوراه من 

                                                      

                                                                                                             هتدف سياسة التعليم بلغتني إىل حتقيق الكفاءة يف اللغتني الفلبينية واإلنكليزية على املستوى الوطين من خالل                  )  ٦٥ (
               تعزيز التعليم    :                                           واألهداف اخلاصة لسياسة التعليم بلغتني هي       .                                                                    تدريس كلتا اللغتني واستخدامهما كوسيلة للتعلم يف كافة املستويات        

                                                                                                    ً      ً                      تني للوصول إىل مستوى تعليمي جيد؛ ونشر اللغة الفلبينية كلغة للتعليم ؛ وتطوير اللغة الفلبينية لتصبح رمـزاً لغويـاً                              بواسطة لغ 
                                                                                                                      للوحدة واهلوية الوطنية؛ وغرس اللغة الفلبينية وتطويرها لتصبح لغة احلديث العلمي مبا يعين االستمرار يف عقلنة اللغة؛ واحلفاظ على 

  .                                                    ة دولية يف الفلبني وكلغة غري حصرية  للعلوم والتكنولوجيا                   اللغة اإلنكليزية كلغ
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    ١٨                                                    وأما خرجيو النظام غري التعليمي فبإمكاهنم إمتـام           .                                                    ع الربامج لنيل شهادة التدريس مدهتا أربعة أعوام          ومجي  -   ٩٥٠

                           وبعد إكمال هـذه الـربامج،     .                                                                                           وحدة يف إطار برنامج التعليم املهين هبدف التأهل للتدريس يف التعليم االبتدائي أو الثانوي          
      ، أن              للمدرسـني                     الكفاءات املهنية     حتسني                             والذي يعرف باسم قانون        ٣٦  ٧٨        رقم           اجلمهوري        القانونُ                        ُيطلب من الطالب، مبوجب     

   .                                                                                     خيضعوا المتحان ترخيص املدرسني حىت مينحوا حق التدريس يف كل من مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي

َ  ِّ   النهوض بكفاءات املَدرِّسني                     

      وتعقد   .                           ى صعيدي املقاطعة واإلقليم                                                                             تنظم وزارة التربية بانتظام دورات تدريبية للمدرسني يف مكان عملهم عل            -   ٩٥١
   .            ً                                                                         بانتظام أيضاً دورات على مستوى املقاطعة واخللية لتحسني مهارات املدرسني يف جمايل اإلدارة والتعليم

                                                                          ً                                         وتليب األكادميية الوطنية للمربني يف الفلبني الطلبات املتعلقة بالكفاءة املهنية، فضالً عن التميز اإلداري والقيادي                 -   ٩٥٢
                                    عنصر التدريب والتطـوير، وعنـصر        :                                                               وللقيام بواليتها، تركز األكادميية على النقاط الثالث التالية         .      ملدرسني          يف صفوف ا  

   .                                      الربنامج والتطوير، وعنصر البحث والتطوير

                                                                                                     وإن البحث السنوي عن أكثر املدارس العامة االبتدائية والثانوية فعالية قد ساهم يف تعزيز قدرات املسؤولني عن     -   ٩٥٣
          ّ          مدرسون أكفّاء وعلى     )  ٢ (                            متعلمون لديهم دافع قوي؛       )  ١   : (                         أما املعايري املعتمدة فهي     .                            واملدرسني يف نظام املدارس          اإلدارة

                   عالقات متوائمة بني     )  ٥ (                             حميط تعليمي مناسب ومأمون؛        ) ٤ (                          مديرون متمكنون ونشطون؛      )  ٣ (                           درجة عالية من االلتزام؛     
    .                املدرسة واألولياء

              رواتب املدرسني

        بيزو   ٩        ٩٣٩,٠٠                                                                                     لراتب الشهري اإلمجايل األدىن ملدرسي املدارس العامة يف املرحلتني االبتدائية والثانوية                   يبلغ ا   -   ٩٥٤
   . )٦٦ ( )      ً        ً  دوالراً أمريكياً      ١٨٣,٢١ (      فلبيين 

                                                      

                                               ويتقاضى مدرس يعمل يف مدرسة عامـة بدرجـة           .                                                         يتقاضى اجلنود يف القوات املسلحة الفلبينية رواتب أعلى         )  ٦٦ (
           و ما ذكر                    يف الشهر، على حن     )       ً        ً    دوالراً أمريكياً        ١٨٣,٢١ (                بيزو فلبيين     ٩     ٩٣٩     ً       ً              راتباً إمجالياً ال يتجاوز       )              مستوى الدخول    ( ١      مدرس  

                                                                     ومن جهة أخرى، يتقاضى جندي برتبة رقيب أول نفس الراتب الـذي              .                                                   أعاله، ما يعادل راتب مدرس يعمل يف مدرسة خاصة        
                                                             وال حيتاج الرقيب األول إال أن يتخرج من مدرسة ثانوية، بينما حيصل     .                                                             يتقضاه مشرف مقاطعة من الدرجة الثانية يف وزارة التربية        

               يف الكليـة     ١                                                           وباإلضافة إىل ذلك، فإن راتب األستاذ املساعد من الدرجة            .                          ية على شهادات األستاذية                              مشرفو ومديرو وزارة الترب   
                      ، وبذلك فهو يتقاضى     )  ١٨              درجة الراتب      ( ٢                                                                                 يندرج يف ذات درجة الراتب الذي يتقاضاه رقيب أول ومشرف منطقة من الدرجة              

                                                               ويصنف طالب ضابط يف األكادميية العسكرية الفلبينية يف الدرجة            ).       ً        ً    دوالراً أمريكياً     ٢٩٢ (                بيزو فلبيين      ١٥     ٨٤١     ً      ً         راتباً شهرياً يبلغ    
                                                                                                                  يف جدول الرواتب ويتقاضى عالوة معيشة أعلى من العالوة اليت يتقاضاها مشرف املنطقة، الذي، إىل جانب كونـه حيمـل               ١٩

  .     ً          عاماً على األقل  ١٥                                       شهادة األستاذية، فإنه قد خدم احلكومة ملدة 
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                                         نسبة املدارس اليت متلكها وتديرها جهات خاصة  - ٧           السؤال رقم 

   ٤     ٦٦٨          ومنـها      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                لسنة الدراسـية                                  مدرسة ابتدائية يف البلد خالل ا    ٤٢     ١٦٠                       كما ذكر أعاله، توجد       -   ٩٥٥
                مدرسة متلكها    ٣     ٣٣١                          مدرسة ثانوية، ومنها      ٨     ٠٥٩                           وخالل الفترة ذاهتا، توجد       .                                  مدرسة متلكها وتديرها جهات خاصة    

   .                 وتديرها جهات خاصة

      ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥                                                                                              وعلى حنو ما ذكر أعاله، بلغ عدد مؤسسات التعليم العايل يف البلد خالل السنة الدراسـية                   -   ٩٥٦
   .                               مؤسسة متلكها وتديرها جهات خاصة ١     ٤٦٥              مؤسسة، منها  ١     ٦٤١   اء   زه

  ١٥املادة 

                                                            التدابري املتخذة لتحقيق حق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية  - ١    رقم        السؤال 

                            وتعمل اللجنة بوصفها اهليئـة    .                                           على إنشاء اللجنة الوطنية للثقافة والفنون    ٧٣٥٦    رقم                 قانون اجلمهوري     ال     ينص    -   ٩٥٧
   .                                                         املتجهة إىل تطوير الثقافة والفنون واحلفاظ عليها والنهوض هبا                                                     تضع السياسات العامة وتنسق بينها وتنظم اجلهود الوطنية   اليت

َ                        وُينتَخب املمثلون الثالثة من      .                          ممثلني من القطاع اخلاص     ٣    ً                         ممثالً من القطاع احلكومي و       ١٢                    وتتألف اللجنة من      -   ٩٥٨   ُ  
                                                                                       ة، هي اللجنة الفرعية املعنية باإلرث الثقايف، واللجنة الفرعية املعنيـة بـالفنون،                                                 القطاع اخلاص كرؤساء لثالث جلان فرعي     

   .                                   واللجنة الفرعية املعنية بنشر الثقافة

                                                                                                                 واجلدير بالذكر أنه، باإلضافة إىل اللجان الفرعية الثالث املذكورة أعاله، للجنة الوطنية جلنة فرعيـة معنيـة                   -   ٩٥٩
   . )٦٧ (   دية                                باجلماعات الثقافية والفنون التقلي

                                                                                                             وتشرف اللجنة الوطنية للثقافة والفنون على ستة مكاتب ثقافية، وهي املركز الثقايف للفلبني واملتحف الـوطين               -   ٩٦٠
   .                                                                                           ومعهد التاريخ الوطين واملكتبة الوطنية ودائرة احملفوظات الوطنية واللجنة املعنية باللغات الفلبينية

  

                                                      

  :                                                                         على اللجنة مراقبة عمل اللجان الوطنية ودعمها يف إطار اللجان الفرعية التالية       يتعني -                اللجان الفرعية "  )  ٦٧ (

                                                                                                       اللجنة الفرعية املعنية باإلرث الثقايف، اليت يتعني أن يغطي نشاطها اجملاالت التالية دون أن تقتـصر                   ) أ (
                      قع والبحوث التارخيية؛                                                                املكتبات واخلدمات اإلعالمية واحملفوظات واملتاحف ودور العرض واملباين واملوا  :      عليها

  :                                                                                                        اللجنة الفرعية املعنية بالفنون، اليت يتعني أن يغطي نشاطها اجملاالت التالية دون أن تقتصر عليهـا                  ) ب (
                                                                                                   الفنون األدبية والفنون البصرية واهلندسة املعمارية والفنون املسرحية وفنون البث واملوسيقى والرقص واألفالم؛

                                                                           موعات الثقافية والفنون التقليدية، اليت يتعني أن يغطي نشاطها اجملـاالت                                       اللجنة الفرعية املعنية باجمل      ) ج (
                                                                                      ثقافة وفنون اجملموعة السكانية املعروفة باسم أغتا وثقافات وفنون اجملموعات الثقافية الشمالية   :                           التالية دون أن تقتصر عليها

   ".                                   ت الثقافية القاطنة يف املنطقة املنخفضة                                                          واجملموعات الثقافية اجلنوبية واجملموعات الثقافية املسلمة واجملموعا
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                                                فهو مكلف بتشجيع االمتياز يف الفنون من خالل إطالق      .   ً              ياً ألداء الفنون                                ً         ويعد املركز الثقايف للفلبني مركزاً وطن       -   ٩٦١

                                                                                                                    األنشطة وتنفيذها هبدف حتسني مستويات العاملني يف حقل الثقافة والفنانني واملشاهدين واالرتقاء هبا واالعتراف بتعـدد                
  .                                           ن اليت يقوم بصياغتها فنانون أكـادمييون           الفنو    إىل                                   ً       ابتداء من الفنون الشعبية ووصوالً      ،                                  التجارب واملعايري الفنية واختالفها   

           ويعد املركز   .                                                  ً                                  ويضم املركز عدة مسارح خمصصة لعرض الفنون األدائية فضالً عن مساحات خمصصة ملعارض دائمة ومتغرية
           تانغالنغ                     والفرقة املسرحية               الفلهارموين       الفلبني          أوركسترا    ً                                                                  مقراً جملموعات الفنون األدائية الرئيسية يف البلد، مثل بايل فيلبني و          

   .             فليبينو وغريها

                                                                                                          وأما املتحف الوطين فمكلف باحملافظة على املمتلكات الثقافية املنقولة وغري املنقولة وصيانتها ومحايتها ألجل أن            -   ٩٦٢
                                                                                      وبصفته مؤسسة تربوية، فهو ينشر املعارف العلمية والتكنولوجية يف أشـكال قابلـة               .                                   تتمتع هبا األجيال احلالية والالحقة    

                ويتوىل املتحـف،     .                                                                                   ملية من خالل احملاضرات واملعارض واملقابالت واملنشورات لفائدة الطالب واجلمهور عامة                   للفهم وع 
                                                                                                                        بصفته منظمة علمية، تنفيذ برامج للبحوث األساسية اليت جتمع بني العمل املتكامل يف املخابر والعمل امليداين يف جمـاالت                   

                                                      وهو حيتفظ مبجموعات مرجعية يف هذه االختصاصات لالضطالع          .    وان                                                 علم اإلنسان وعلم اآلثار وعلم النبات وعلم احلي       
            ً       ً                        ً                                              وبوصفه مركزاً ثقافياً، أصبح املتحف الوطين رائداً يف جمال دراسة تـراث األمـة الفـين                  .                              بالدراسات العلمية يف الفلبني   

   .                                  والتارخيي والثقايف الغين واحملافظة عليه

                                                                   يسي للبلد للمواد املطبوعة واملسجلة اليت تعرب عن التراث الفكري                                                       وتعمل املكتبة الوطنية بوصفها املستودع الرئ       -   ٩٦٣
َ                                               واألديب والثقايف للفلبني، فضالً عن معارف وِحكَمة شعوب تقطن يف أماكن أخرى من العامل                ِ                           واملكتبة، إذ تعمل علـى       .                          ً           
                         ومات وتتيحها لتستخدمها                                                                                                    اقتناء جمموعة وطنية شاملة من املوارد املكتبية، فهي تشجع على النفاذ إىل هذه البحوث واملعل              

   .                              األجيال احلالية والالحقة يف الفلبني

                                                          لتوحيد خمتلف وظائف الوكاالت املتنوعة املتخصصة يف جمال             ١٩٧٢                                         وقد أنشئ معهد التاريخ الوطين يف عام          -   ٩٦٤
ـ         .                                                             وهو مسؤول عن صيانة التراث التارخيي للبلد واحملافظة عليه          .        التاريخ            وح بـشأن                                         ومن أهم أعماله برنامج ثقـايف طم

                                                                                                                      دراسات تارخيية واإلئتمان على األوابد األثرية، وصيانة املباين وحفظ الشعارات والشارات وتدوينها يف الفلبني، وأنشطة               
  .                                   ّ                                                                                       نشر املعلومات التارخيية وترميم ما خلّفه أبطال وفلبينيون مشهورون آخرون من آثار وأشياء تذكارية واحملافظة عليهـا                 

                                                                                   حداث وشخصيات هامة يف تاريخ الفلبني، ويصون شعارات احلكومة الوطنيـة وشـعبها                                          ويواصل املعهد إحياء ذكرى أ    
   .                السياسية وأدواهتا

                                                                                                 ويعد مكتب احملفوظات وإدارة التسجيالت املستودع الرمسي للسجالت الدائمة والـسجالت ذات القيمـة                -   ٩٦٥
                                            وائح، اليت تنظم استخدام السجالت املتداولة                                                            وهو مكلف بالتخطيط للربامج والسياسات والقواعد والل        .                     الوثائقية والتارخيية 

                                                                       ً                                              والقدمية وختزينها وترتيبها، على نطاق احلكومة، وتطويرها والتنسيق بينها، فضالً عن مساعدة األجهزة احلكومية علـى                
   .                       استرجاع الوثائق األساسية

                                   لنهوض هبا من أجل تطوير اللغـة                                                                                           أما اللجنة املعنية باللغة الفلبينية فهي مكلفة بإجراء حبوث والتنسيق بينها وا             -   ٩٦٦
   .                                                     الفلبينية واللغات األخرى يف الفلبني ونشرها واحملافظة عليها
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                                                                                        ، جرى تركيز مبادرات القطاع الثقايف على تنفيذ السياسات واالسـتراتيجيات الـواردة يف              ٢٠٠٢           ومنذ عام     -   ٩٦٧
                            وقد جرى حتديد سـبعة حمـاور      .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٢    رة                                                                         اخلطة اإلمنائية املتوسطة األجل للفلبني لفائدة الثقافة والفنون يف الفت         

                     الثقافة والتنميـة؛     )  ب (                    الثقافة والتربية؛     )  أ   : ( يـ        اع، وه ـ                                                              للربنامج الوارد يف اخلطة اليت تعاجل بعض احتياجات هذا القط         
            ويف أواخـر     .                      الثقافة والدبلوماسية   )  و (                        صيانة التراث الثقايف؛      )  ه (                            النهوض بالثقافة والفنون؛      )  د (                     دعم االمتياز الفين؛      )  ج (

                   وقد وضـعت هـذه       .                                                                                           ، وضعت اللجنة الوطنية للثقافة والفنون الربنامج السابع، الذي تناول الثقافة والسالم               ٢٠٠٣     عام  
   .                                                                            الربامج كإطار لتطوير التوجه والسياسة اليت ميكن االنطالق منها لتطوير أفكار املشاريع

                                                      البارزين من خالل منحهم اجلـوائز، مثـل جـائزة                   الفلبينيني                 ً                            وتشجع احلكومة أيضاً على االعتراف بالفنانني         -   ٩٦٨
Gawad manlilikha ng Bayanوجائزة الفنان الوطنية                       .   

                                                       املراكز الثقافية واملتاحف واملكتبات واملسارح ودور السينما

                                                                                     ً                         إن أقدم متحف يف البلد، وهو متحف العلوم والفنون التابع جلامعة سانتو توماس ما برح قائماً منذ ما يزيد عن            -   ٩٦٩
    ً   قـسماً                                                                  ً       ً                               فعندما كانت اجلامعة بصدد إنشاء كلية الطب، كان عليها أن تستويف شرطاً أساسياً، وهو أن تـضم                    .           املائة عام 
                                                       من مواد معدنية ونباتية وحيوانيـة ذات خـصائص                  عينات -            مواد طبية        على         القسم                             وكان من املقرر أن حيتوي        .         للفيزياء
   .                     بداية للمتحف املذكور ١   ١٨٧        ُ                         وبذلك اعُترب تأسيس كلية الطب يف عام   .     طبية

                                                             كمتحف لألعراق البشرية وتاريخ احلياة والتجارة يف اجلزيـرة حتـت       ١٩٠١                             وقد بدأ املتحف الوطين يف عام      -   ٩٧٠
      ١٩٠٣                              وجرى تغيري االسـم يف عـام          .                                  الذي وافقت عليه جلنة الفلبني        ٢٨٤                                             إشراف وزارة التعليم العام مبوجب القانون       

              ، جرت إعادة       ١٩٠٤                                    وعلى إثر معرض سان لويس يف عام          .                             ية التابع لوزارة الداخلية                                    ليصبح مكتب دراسة األعراق البشر    
   .      ً        ً      ً                      متحفاً إقليمياً موزعاً على كامل أحناء الفلبني  ١٨                              ويف ذلك الوقت كان للمتحف الوطين   .                            تسمية املكتب باملتحف الفلبيين 

  .                                فتحت لتعريف اجلمهور بـالفنون                                                                       وقد شيدت املتاحف احلكومية واملراكز األخرى على اختالف مستوياهتا و           -   ٩٧١
                                    وافتتح متحف النقود التابع للبنك       .      ً                            مربزاً جمموعة من الفن الفلبيين         ١٩٦٩                                                  وقد افتتح متحف املركز الثقايف الفلبيين يف عام         

               وافتتح متحـف     .                                                                                 لعرض جمموعة من النقود واألوراق النقدية وامليداليات من الفلبني ومن اخلارج               ١٩٧٤                املركزي يف عام    
     ً   أيضاً      ١٩٧٦                                                              وقد افتتح متحف مماثل له وهو متحف الفن الفلبيين يف عام              .                           لعرض فنون غري فلبينية        ١٩٧٦                  ة مانيال يف عام           العاصم

             ، الواقـع يف  Museo ng Buhay Pilipino           ً         افتتح رمسياً متحـف      ١٩٧٨       ويف عام   .                                    للتركيز على الفنون البصرية يف الفلبني
   ُ                    ، أُسست إدارة الشؤون        ١٩٧٩         ويف عام     .                               عة أثاث مملوكة ملؤسسة جيفارا                                                جممع البنك املركزي ملدينة كيزون، لعرض جممو      

                                وهذه اإلدارة مسؤولة عن جممـع        .                                                                                       الداخلية مبوجب أمر رئاسي وكلفت باحلفاظ على ثقافة مدينة مانيال العتيقة وإحيائها           
   .                                                        للمتاحف يتألف من متحف كازا مانيال ورواق بويرتا دي إيزابيل

      ً  متحفاً    ١٦١           ً ويوجد حالياً   .                                                  الفلبني من حيث عددها وبنيتها وجودة براجمها وخدماهتا                        وقد تطورت املتاحف يف       -   ٩٧٢
      ً    متحفاً؛    ٣٦      ً                        متحفاً ويف لوزون اجلنوبية        ٢٢      ً                          متحفاً؛ ويف لوزون الشمالية        ٥٦                                   ويوجد يف منطقة العاصمة الوطنية        .         يف البلد 

                                                 البنية التنظيمية للمتاحف على املكاتب اإلدارية                 ومل تقتصر     .       ً   متحفاً   ١١                 ويف مينداناو     ،      ً   متحفاً   ٣٦                           أما فيساياز فيوجد فيها     
          َ ِّ                                                                                                           ومكاتب القَيِّمني، بل تفرعت لتشمل التعليم والتسويق والعالقات العامة والتنمية وبرامج التوسيع ومطـاعم ودكـاكني                



E/C.12/PHL/4 
Page 188 

 
       بحـوث                                                                                                         فقد جرى توسيع الربامج التقليدية املعنية بإدارة اجملموعات وإقامة املعارض داخل املتاحف وإعـداد ال                .       املتاحف

    .                                                                                                           واملنشورات لتشمل املنتديات واحلفالت وأنشطة تعليمية موجهة لألطفال والدورات التدريبية واألفالم وبرامج التبادل التقين

      وتقوم   .                                                                                                    وجتدر اإلشارة إىل التطور األخري الذي شهدته متاحف الفلبني بظهور املتاحف التفاعلية ومتاحف البيئة              -   ٩٧٣
  .                                                                                          هوم السماح للمشاهدين بالتواصل مع عناصر املعرض لزيادة متعتهم ولتيسري عملية التعلم                                         فكرة املتحف التفاعلي على مف    

                  وأما متاحف البيئة   . Museo Pambata   وScience Centrum                                                    أما املؤسستان اللتان حتتضنان هذا الشكل من العروض فهما 
        ، فهـي  Museo ng Maynila و  Bahay Nakpil Bautista Ng Quiapo   وMuseo San Isidro de Pulilan         مثل متحف 

   . )٦٨ (      َ  َ ُّ                                                                                   مراكز َتَعلُّم جمتمعية تربط بني املاضي واحلاضر كاستراتيجية للتعامل مع االحتياجات املستقبلية جملتمع بعينه

  .             اخلاصة هبا                 واإلثنوغرافية                                            ً                                وقد شيدت متاحف على مستوى احلكومات احمللية أيضاً لعرض اجملموعات التارخيية            -   ٩٧٤
                                             متر مربع تقع يف عاصمة املقاطعة الحتضان         ٢     ٠٠٠                                         قاطعة إلويلو قطعة أرض بلغت مساحتها                 ، وهبت م      ١٩٦٩          ففي عام   

           وقد جـرى     .                                                                  ، أنشأ جملس مقاطعة بنجات جلنة الثقافة اليت أسست متحف بنجات              ١٩٧٠         ويف عام     .                  مبىن متحف إلويلو  
  Museo de la Union            وشيد متحـف    .                                 وافتتح للجمهور بعد سنتني من ذلك    ١٩٧١                           التخطيط ملتحف كاجايان يف عام 

                                                                                          وهو مستودع لألعمال الفنية الثقافية والتارخيية الغزيرة اليت جرى مجعها يف مقاطعـة ال                .     ١٩٧٩   ُ                     واسُتكمل بناؤه يف عام     
   .    ١٩٨١                                                      وقامت إدارة السياحة يف الفلبني بترميم متحف إيلوكو يف عام   .       أونيون

      ١٩٧٤                  فقد أسس يف عام       .                  لعسكرية وتعزيزها                                                              وقد شيدت متاحف للجيش والشرطة للرفع من معنويات اآللة ا           -   ٩٧٥
            وقد افتـتح    .                                                        الشرطة الوطنية املوحد ومتحف شرطة املقاطعة الغربية      -                                               متحف سالح اجلو الفلبيين ومتحف الشرطة احمللية        

  ي ـ     ف     ١٩٧٩                                                                يف مدينة كافييت، بينما افتتح متحف اجليش الفلبيين يف عام                ١٩٧٨                                          متحف القوات البحرية الفلبينية يف عام       
   .           ة بونيفاشيو   قلع

      َّ                                                                                             وقد جتلَّت مبادرة مبكرة إلنشاء متحف مشترك يف متحف أياال املتخصص يف تاريخ الفلـبني واحملفوظـات                   -   ٩٧٦
               وبذلك جرى مجـع    .                                                                      ومتثلت فكرة املتحف يف إتاحة إلقاء نظرة على تاريخ الفلبني حتت سقف واحد       .                   املتعلقة باأليقونات 

                        ، وهو مشروع نفذته مؤسسة     ١٩٦٧                     وقد تأسس املتحف يف عام   .   ً        ياً يف البلد     ً      حدثاً تارخي  ٦٠                            لوحات رسوم متقنة متثل أهم    
   .                 النساء الفلبينيات

    وقد   .     ١٩٧٦                                                  بينما شيد مركز املؤمترات الدولية الفلبيين يف عام        ١٩٧٤     ُ ِّ                                   وقد ُشيِّد مسرح الفنون الشعبية يف عام          -   ٩٧٧
   .                     جان مانيال الدويل لألفالم             الستضافة مهر    ١٩٨٣                                            بين مركز األفالم بعد ذلك بسبعة أعوام، أي يف عام 

                                                      

َ  ِّ  ً       ليكون عامالً مَوحِّداً ملواطين    "    ١٩٩٧      يف عام   Museo San Isidro de Pulilan                       أسست منظمة شبابية متحف   )  ٦٨ (   ً          
     يـة                 ً                     ً                    ً                                                                     بوليالن ومستودعاً ألعماهلم الفنية ومكاناً لتعليم شباهبم ومركزاً إلحداث تنمية فكرية وثقافية يف املدينة وللمشاركة يف التنم                

                         ً         ، فقد افتتح للعموم تدرجيياً يف عـام  Bahay Nakpil Bautista Ng Quiapo         أما متحف    ".                                    املتواصلة واملستدامة واملفيدة يف بوليالن
   ".            ً                                                                                                                  ليكون مكاناً لتعليم الثقافة والتاريخ ولزرع قيم املسؤولية املدنية واجلمال واملسؤولية الثقافية والقيم اإلجيابية يف اجملتمع                  "    ١٩٩٧

                                          بالتراث لدى سكان املدينة، وهو عبارة عن بيت                       الستحداث مركز للتوعية "      ١٩٩٧                  ، فقد افتتح يف عام Museo ng Maynila     وأما 
   ".                                                  ً                  يعمل كمستودع لآلثار التارخيية والثقافية القيمة ومالذاً لدفن األبطال احملليني
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                                       احملافظة على التراث الثقايف لإلنسان وعرضه

                           والكنائس الـيت يعـود                                زراعة األرز يف إيفوغاو            مصاطب -                                                   إن احملافظة على أهم الصروح الثقافية يف الفلبني           -   ٩٧٨
َ  ُّ     ً     ً           ُتَعدُّ حتدياً كبرياً، وقد     -          ر الشعيب                                                                                           بناؤها إىل حقبة االستعمار اإلسباين واملباين املشيدة على طريقة الفن الزخريف وفن املعما              ُ 

                                                                                         وهناك حاجة ملحة إىل احملافظة على التراث الثقايف، مما يتطلب سن قانون التراث الوطين والعمـل        .              ً      ً   أوليت اهتماماً حمدوداً  
   .                             على احملافظة عليه بطريقة منهجية

                                      ثيق بشأن املواقع واملعامل التارخييـة                                                                                 ولدى اللجنة الوطنية للثقافة والفنون مشاريع هتدف إىل دعم البحث والتو            -   ٩٧٩
   .                                               والثقافية واألحداث والشخصيات يف خمتلف أقاليم البلد

               ً                                                         ً                                       واللجنة اعترافاً منها بأمهية احملافظة على التراث غري امللموس ومحايته، تدعم أيضاً مشاريع السترجاع اإلنتـاج                  -   ٩٨٠
                                                                لفلبيين التقليدي والنهوض بالتقاليد الثقافية الفلبينية مـن                                                                    األديب للمجموعات العرقية وتوثيق املوسيقى واألغاين والرقص ا       

   .                         خالل املنشورات والبث اإلعالمي

                                                                                                                 وتدعم اللجنة صيانة املمتلكات الثقافية املنقولة وغري املنقولة وتعطي األولوية للممتلكات املهددة بالدمار، وال                -   ٩٨١
                ً                                             عم اللجنة برناجماً يهدف إىل محاية معامل اإلجنازات واإلبداعات            وتد  .                                                        سيما املواقع اليت تعلنها اليونيسكو مواقع تراث عاملي       

                                                          ومن املقرر أن يشمل ذلك املساعدة التقنية لترميم املبـاين         .                                                                 يف الفلبني، وتعمل يف اآلن ذاته على النهوض بالسياحة الثقافية         
                                وأعمال الترميم احلالية وحتـسني                                                                                          وصيانة اللوحات واألعمال الفنية األخرى وترميمها واحملافظة على األعمال على الورق            

                                         وقد توسع نطاق املساعدة التقنية ليشمل        .                                                                              املتاحف احمللية والتمويل اجلزئي إلنشاء متاحف أخرى وتعزيز السياحة الثقافية         
   .                                                                                                   جمال إنشاء املتاحف احمللية واملراكز الثقافية واملكتبات واحملفوظات، مبا يف ذلك تطوير مهارات املوظفني واالرتقاء هبا

                           وبذلك فإهنا تدعم مـدارس       .                                                                                   وتشجع اللجنة الشباب على تعلم ثقافة وفنون جمتمعاهتم احمللية الثقافية وتقديرها            -   ٩٨٢
                                                                                                                            التقاليد احلية اليت هتدف إىل دعم وضع أنشطة تدريبية من أجل نقل املعرفة واملهارات من األساتذة إىل األفراد اآلخرين من                    

         الفنـون   (                  ً                        ويدعم الربنامج أيضاً إقامة املهرجانـات         .                              ريقة للمحافظة على التقاليد                                       اجملموعة، وال سيما الشباب منهم، كط     
َ                                  كطريقة إلحياء العادات اجملتمعية املتنوعة وعرض فنون وِحَرف خمتلف اجملتمعات الثقافية            )                    والعادات التقليدية   ِ            وقد وافقت    .                                                 
                             مدرسة حىت اآلن، مع وجود        ١٣         ل منها                                    مدرسة للتقاليد احلية، واستكم      ٣٠               على إنشاء        ٢٠٠٣-    ١٩٩٥                   اللجنة يف الفترة    

   .    ٢٠٠٤                               مدارس من املقرر تنفيذها يف عام  ٩                   ً           مثان مدارس جيري حالياً استكماهلا و

ِ                                                                                                           وقد ُوِضعت خطة عمل تدوم ثالثة أعوام من أجل احملافظة على األناشيد امللحمية اليت تعـرف باسـم اهلدهـد يف                       -   ٩٨٣  ُ     
                            كما أن األناشيد امللحميـة       .                                       التراث الشفهي وغري املادي للبشرية          روائع    دى                                            ، اليت أشارت إليها اليونسكو بوصفها إح              إيفوغاوس

َ                                                                                                                       اليت ُتعَرف باسم درنغان اليت ينشدها السكان القاطنون يف حبرية الناو يف مينداناو قد عرضت كذلك على اليونسكو الختيارهـا                       ُ    
   .                      شفهي وغري املادي للبشرية                                  كو بوصفها روائع باهرة من التراث ال س                                   وإدراجها يف ذاكرة السجل العاملي لليون

                                    مبادرات خاصة لفائدة مسلمي مينداناو

ُ  ِّ                                                     يف ما يتعلق بالشروع ببعض التدخالت اخلاصة يف مينداناو، ُصمِّم الربنامج اخلاص بالثقافة والسالم، وجيـري                  -   ٩٨٤                                                   
                    وقد أسس الربنـامج      .     اناو                                                                                                تنفيذه لتلبية احلاجة إىل تقدمي املساعدة إىل مشاريع تدعو إىل السالم، وال سيما يف مناطق ميند               
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                                                     ومن املنظور ذاته، جرى تنفيذ مـشاريع تـدعو إىل            .                                     ً       ً                        على اإلميان بأن احلوار الثقايف يؤدي دوراً رئيسياً يف عملية السالم          

                                                                   وكانت أغلب هذه األنشطة تدعم مهرجانات الشعوب األصلية وورشات العمل اليت   .                                    السالم والوحدة الوطنية يف مينداناو   
           مكاتـب                      الربط الشبكي بـني                                                                               أفراد اجملتمعات على تطوير برامج ثقافية وبرامج للتبادل الثقايف وتعزيز                            هتدف إىل مساعدة    

   .                                        اللجنة الوطنية للثقافة والفنون يف األقاليم

                                                                                                             وقامت اللجنة بعملية كربى متثلت يف تقدمي الدعم ملشروع املبادرة الوطنية ملينداناو الـذي يقـوده مكتـب                    -   ٩٨٥
                                                                                                      ملية السالم، وخاصة فيما يتعلق بعنصر هذا املشروع، املتعلق بالدعوة إىل السالم والتنميـة اخلـاص                                    املستشار الرئاسي لع  

             الوطنيـة           اللجنـة                                                                                                     بشباب مينداناو والذي جيري تنفيذه بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للشباب ومكتب شؤون املـسلمني و              
   .                  والتنمية االجتماعية                                              وجلنة الفلبني املعنية بالرياضة ووزارة الرفاهية              للشعوب األصلية

                                   اهليكل التشريعي والقرارات القضائية

                                                                                         من املادة الرابعة عشر من الدستور بواجب الدولة يف احلفاظ على التراث التـارخيي                 ١٨    و   ١٤                تتعلق الفقرتني     -   ٩٨٦
   . )٦٩ (                           والثقايف لألمة ومحايته وإثرائه

                                                      لتراث الثقايف ومحايته، وهي قـانون احملافظـة علـى                             ً                                          وقد سنت الفلبني عدداً من القوانني اليت هتدف إىل النهوض با            -   ٩٨٧
   )    ٨٤٩٢                         قانون اجلمهـوري رقـم        ال (                             ، والقانون الوطين للمتاحف      )    ٤٨٤٦                     قانون اجلمهوري رقم      ال (                             املمتلكات الثقافية ومحايتها    

    نون     قـا   ال (                                                          ، والقانون املؤسس للجنة الوطنية للثقافـة والفنـون           )    ٤٣٦٨                     قانون اجلمهوري رقم      ال (                      وجلنة التاريخ الوطين    
         املعـين      ١١٠٩                  الرئاسـي رقـم                                  املعين باألماكن واملواقع، واملرسوم   ٢٦٠                       ، واملرسوم الرئاسي رقم   )    ٧٣٥٦              اجلمهوري رقم   

   .                                              املعين باملواقع األثرية احملجوزة يف كالينجا أباياوو    ٤٣٦٨                  قانون اجلمهوري رقم   ال                                      باملواقع األثرية احملجوزة يف كاجايان فايل، و

ُ                         ً       ً                    احملكمة حتويل ملكية ُنُزل مانيال، الذي يعترب موقعاً تارخيياً لفائدة أطراف أجنبية         ، أبطلت      ١٩٧٧         ويف عام     -   ٩٨٨     ففي   .                  ُ 
                            ، اعتربت احملكمة العليا أن      )    ١٩٩٧       فرباير   /       شباط  ٣ (                                                                      قضية مانيال برينس هوتيل ضد نظام التأمني املتعلق باخلدمة احلكومية           

ُ                  ً                                           ُنُزل مانيال أصبح جزءاً من التراث الوطين وأنه يتعني إعطاء            ـ       وع وف ـ                                                األفضلية للفلبينيني يف عملية بيع من هذا الن       ُ    ق     ــ
                     ً                                                        ويبني احلكم املذكور آنفاً أن على الدولة أن تعطـي األفـضلية للمـواطنني                .               من الدستور    ١٢           من املادة     )  ٢ (  ١٠        الفقرة  

              احملكمة، يتعلق        وحسب    .                                                                                             الفلبينيني املؤهلني عند منح احلقوق واالمتيازات والتنازالت اليت متس الثراث واالقتصادي الوطين           
ُ             ً    مصطلح التراث الوطين بالتراث الثقايف الذي أصبح ُنُزل مانيال جزءاً منه  ُ                                            .   

                                                      

                                   ينية وإثرائها وتطورهـا احليـوي                                                              على الدولة تعزيز احملافظة على الثقافة الوطنية الفلب        "         على أن     ١٤             تنص الفقرة     )  ٦٩ (
                                تتمتع اآلداب والفنون برعايـة        "  ١٥                     وقد ورد يف الفقرة       .       ً                                                                    انطالقاً من مبدأ الوحدة يف التنوع يف ظل مناخ يتسم بالتعبري الفين احلر            

               وتعمـل علـى                                                                 ً                                              وعلى الدولة أن تصون التراث الثقايف والتارخيي لألمة ومواردها، فضالً عن اإلبداعات الفنية وأن تعززها                  .       الدولة
                                           ً       ً                            مجيع الثروات الفنية والتارخيية للبلد تشكل كرتاً ثقافياً لألمة وينبغـي أن             "       أن     ١٦                 وجاء يف الفقرة      .                            إشاعتها على املستوى الشعيب   

                         على الدولة أن تعترف حبقوق    : "            على ما يلي  ١٧            وتنص الفقرة    ".                                                        تظل يف محاية الدولة، مما قد ميكن من تنظيم مسألة التصرف فيها
             وعلى الدولة    .                                                                                                         ت الثقافية األصلية يف احلفاظ على ثقافاهتم وتقاليدهم ومؤسساهتم ومحايتها وأن حتترم تلك احلقوق وحتميها                    اجملتمعا

                        على الدولة أن تـضمن       )  ١    "(  ١٨                 وجاء يف الفقرة       ".                                                                         أن تأخذ هذه احلقوق بعني االعتبار عند صياغة اخلطط والسياسات الوطنية          
                                                                                                 لثقافية من خالل نظام التعليم والكيانات الثقافية اخلاصة واحلكومية واملنح الدراسية وحـوافز                                                تكافؤ الفرص للمشاركة يف احلياة ا     

   ".                                                              وعلى الدولة تشجيع البحوث والدراسات بشأن الفنون والثقافة ودعمها  )  ٢   . (                                          أخرى ومراكز ثقافية جمتمعية وأماكن عامة أخرى
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                        قضية جويا ضـد اللجنـة     :                                                                                ونذكر فيما يلي قرارات أخرى أصدرهتا احملكمة العليا تتعلق حبماية التراث الثقايف         -   ٩٨٩
                                   ؛ وقضية نادي اجليش والبحرية ضد       )   ٩٩٣ ١       أغسطس   /     آب   ٢٤           املؤرخة   (G.R.No.96541                                 الرئاسية املعنية باحلكم الرشيد     

                                         ؛ وقضية مانوسـكا ضـد حمكمـة االسـتئناف      )    ١٩٩٧      أبريل  /       نيسان ٨       املؤرخة (G.R.No.110223               حمكمة االستئناف 
G.R.No.106440) ٧٠ ( )    ١٩٩٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٩         املؤرخة(  .    

                           برامج ثقافية وإمنائية أخرى

                                                                 رات اجملتمعات احمللية؛ تنظيم اجملتمع؛ مشاريع تبـادل الثقافـات                   لبناء قد    [                              تعزيز اهليكل األساسي االجتماعي     -   ٩٩٠
ُ                 ُوضـع الربنـامج   -  ]                                                                                          احلوار فيما بني الثقافات؛ إنشاء جمالس الثقافات والفنون احمللية؛ مشاريع الدعوة إىل الـسلم        /     احمللية  

                                   مجتمع كي يـنظم نفـسه وينـشئ                     ً      وهو يتيح فرصاً لل     .                                                                      ملساعدة اجملتمع على تنمية قدراته الثقافية وتقييم موارده الثقافية        
                                                  ويهدف الربنامج إىل مساعدة خمتلف اجملتمعات الثقافيـة      .          ُ  ِ                                                  الشبكات وُيِقيم التعاون بغية تعزيز اهليكل األساسي االجتماعي       

                                                                                                                           على تعيني مواردها الثقافية، واسترجاع تقاليدها وقيمها وأساليب احلكم اخلاصة هبا ومتجيد ثقافتها لتمكينها من توكيـد                 
                                                                                               كما يشجع على إنشاء وإدامة الفرق الثقافية والفنية احمللية عن طريـق أشـكال املـساعدة                  .                  يف اجملتمع الفلبيين           مكانتها  

    وضع   )  ب (                                                                                           دعم األنشطة اإلمنائية التنظيمية، كالتدريب على إدارة الفنون والتخطيط وما شابه ذلك؛               )  أ   : (                  التحفيزية التالية 
   .          طويلة األجل                         ً               برامج أو مشاريع تدعم جزءاً من خطة إمنائية 

                                           يف إطار هذا الربنامج، يقـدم الـدعم         -                                                                        الفنون ألجل الفئات احملرومة، مشاريع التوعية؛ النشاط الثقايف اجملتمعي          -   ٩٩١
                                                                    ً                                       واملساعدة بصفة خاصة للفئات احملرومة، اليت تشمل الفالحني الذين ال ميلكون أرضاً، وصيادي األمساك، والعـاملني يف القطـاع    

                                                                                             املدن، واملقيمني قي مناطق إعادة التوطني، وأطفال الشوارع، واملواطنني املسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقـة،                        غري الرمسي، وفقراء    
   . )٧١ (                                             وللمشاريع املوضوعة يف إطار هذا الربنامج أشكال شىت  .                                         وطالب ومعلمي املدارس العامة، وموظفي الدولة

                                                      

                                                      تساءل مقدمو االلتماس عن قيام اللجنة املـذكورة          ،                                                 جويا ضد اللجنة الرئاسية املعنية باحلكم الرشيد               يف قضية     )  ٧٠ (
  .                                                                                                                                    ببيع جزء من ثروات ماركوس اليت تضم جمموعة من الروائع القدمية واألواين الفضية على أساس أهنا آثار تارخيية وهلا أمهية ثقافية                    

          ويف قـضية    .                   لكات ثقافية حمميـة                        ً                                                                      بيد أن احملكمة أحاطت علماً بتأكيد مدير املتحف أن هذه األشياء اليت عرضت للبيع ال متثل ممت              
ِ   َ                              ، اختذت احلكومة إجراءات ملصادرة قطعة أرض مصنفة كِمعلَم تارخيي وطين ألهنا متثل مكان والدة                         مانوسكا ضد حمكمة االستئناف                                              

         وأصـدرت    .                      ً                                     واعترض مالك األرض قائالً إن املصادرة مل تكن ألغراض النفع العـام   . Iglesia ni Cristo                 مؤسس كنيسة املسيح 
َ                                 على أساس املفهوم العام، إذ ُيقَصد به تلبيـة احتياجـات             "             النفع العام  "       ً                                               مة حكماً ضد املالك على أساس أنه يتعني النظر إىل              احملك   ُ                          

  .      َّ                                    فقد برَّرت القيمة التارخيية لألرض قرار املصادرة  .       اجلمهور

                  امـة ومعلميهـا                                          التربوية اليت متكن طالب املـدارس الع       /    َّ                            يوفَّر الدعم للرحالت الثقافية    -                  الرحالت الثقافية     )  ٧١ (
                                                                                                                        واملوظفني احلكوميني، والشباب غري امللتحقني باملدارس من زيارة مراكز كاملتاحف واملعارض واألماكن األثرية ومراكز الفنـون                

                     يشمل الدعم إخراج   -                       إخراج األعمال الفنية    .                                                    ويشمل الدعم تكاليف تأجري السيارات ورسوم الدخول        .                         األدائية، وما شابه ذلك   
                                                                                                                 الت املوسيقية والعروض اليت تقدمها فرق فنية أو يقدمها أفراد من الفئات املهمشة، أي املعوقون ذوو قـدرات                                املسرحيات واحلف 

                         تنظم اللجنة مسابقات    -                  املسابقات الفنية   .                                                                                ختتلف عن غريهم، والشباب غري امللتحقني باملدارس، واملدارس العامة، وما إىل ذلك           
                                       العروض وحلقات العمل املتصلة بشىت أنواع -                     يشمل الدعم احملاضرات -           التدريب .    الفين                                   تشجع فناين االقطاع املعين على االمتياز 

                                                                       َِ                         تساعد اللجنة على إنشاء منظمة الفنون اجملتمعية يف مناطق إعادة التوطني ومن ِقَبل الشباب                                          إنشاء منظمة الفنون اجملتمع     .       الفنون
   .                   غري امللتحقني باملدارس
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                                                   ن وزارة السياحة ووحدات احلكومة احمللية على وضع                                                  تساعد اللجنة الوطنية للثقافة والفنو     -                   السياحة الثقافية   -   ٩٩٢

                                                                                                                              الربامج الثقافية وتطوير األماكن التراثية يف املناطق اليت توجد فيها إمكانات سياحية، كما تساعدها على إنتـاج املـواد                   
           و؛ وترميم                                                                                          ويشمل هذا الربنامج مشاريع كإعداد عرض ثقايف منتظم؛ وإصدار منشورات أو أشرطة فيدي              .                  الدعائية املناسبة 

   .                                                     األماكن األثرية، مما سيكون من شأنه إغناء األنشطة السياحية

                                                                                            من خالل هذا الربنامج، تساعد اللجنة الوطنية للثقافة والفنون على تنمية الـصناعات              -                    الصناعات الثقافية   -   ٩٩٣
                            يشمل احلياكة، وصناعة الفخار،                                                    ً                                        واملنتجات احلرفية اليت ينفرد هبا كل جمتمع واليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من ثقافته، وذلك                

ِ                     وصناعة أدوات من اخليزران، وصناعة الِسالل، واملوسيقى، واألفالم                                   .   

                                                                                             التمكني اإلقليمي؛ التعاون بني اللجنة الوطنية للثقافة والفنون، ووزارة الداخلية واحلكومات احملليـة،     (           ُ   الثقافة واحلُكم   -   ٩٩٤
                                                                            تشجع اللجنة الوطنية للثقافة والفنون مشاريع الثقافة والفنون الـيت           -  )         احمللية                                               ووحدات احلكومة احمللية؛ أنشطة التخطيط الثقايف     

                                                                                                                     تعدها وحدات احلكومة احمللية، وخباصة تلك اليت هتدف إىل تعيني األشخاص املوهوبني يف احملليات ومـساعدهتم علـى تنميـة                    
   . )٧٢ (                        ة الثقافية وأنشطة الفنون                                                                 مواهبهم، وصون التراث الثقايف، وتنشئة مجهور راغب يف االستفادة من األنشط

                               التربية يف جمايل الثقافة والفنون

                                                                                                                      تقوم اللجنة الوطنية للثقافة والفنون، يف إطار اجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة احلاجة إىل رفع مستوى ثقافة الفلبينيني،                   -   ٩٩٥
                                        الثقافية يف متناول مجيع فئات اجملتمـع                                            ولقد وضعت تلك اخلطة جلعل التربية         .                                                بدعم أنشطة اخلطة الفلبينية للتربية الثقافية     

                                                                                                                        الفلبيين، وال سيما الشباب واملعلمون، والفنانون، والعاملون يف جمال الثقافة واملسؤولون واملوظفون احلكوميون والعاملون              
   .                               يف وسائط اإلعالم وأعضاء اجملتمع املدين

                                       من املدارس وجمالس الفنون ووحـدات                                                 ً                     وأسفرت اخلطة عن إنشاء مكتب احملاضرين، استجابةً لطلبات عديدة          -   ٩٩٦
                                                                               كما أسفرت عن عقد دورات تدريبية ومؤمترات يف إطار برنامج اإلغناء الثقـايف              .                                    احلكومة احمللية ووكاالت ثقافية أخرى    

          نـسخة     ٣٠     ٠٠٠                                                                                                      التابع هلا إلفادة املعلمني والطالب، وعن عقد دورات تثقيفية على املستوى اجلامعي، وإهداء أكثر من                
   .                                                            مادة إلكترونية إىل املكتبات واملدارس العامة يف مجيع أرجاء البلد ٢     ٠٠٠                 كتب متنوعة وزهاء  / ت         من منشورا

                                                                                                                  ويف الوقت ذاته، واصل معهد تدبري شؤون الثقافة والفنون، بصفته الفرع التربوي للجنـة الوطنيـة للثقافـة                    -   ٩٩٧
        شـخص   ٢     ٥٠٠             وبتدريب زهاء   .                      هتم اإلدارية والتقنية                                                                        والفنون، تدريب املديرين املعنيني بالثقافة والفنون على تنمية مهارا        

                                                                                                                          من العاملني يف جمال الثقافة، والفنانني، واملديرين يف جمال الفنون، واملسؤولني يف جمال الثقافة التابعني لوحدات احلكومـة                  

                                                      

                                         ٍ                                     ا داخل الفلبني فرق األداء الفين املعروفة بدعمٍ من وحدات احلكومة احملليـة؛                                         يشمل الربنامج جوالت تقوم هب       )  ٧٢ (
                                                                                                                 والدعم املقدم ملوسم غري منقطع من فنون األداء بإشراف وحدات احلكومة احمللية؛ واملساعدة التقنية املقدمـة للمتـاحف احملليـة     

                                                           صدار منشورات عن تاريخ وثقافة وفنون احملليات، مبا يشمل                                                                 ً          واملكتبات ودوائر احملفوظات واجلمعيات التارخيية؛ والتكفل جزئياً بإ       
 َِ                                                                                                                          ِسَير شخصيات من اإلقليم أصبحت بارزة على الصعيد الوطين؛ واملساعدة املقدمة لتمكني الفرق احمللية من األداء يف احتفـاالت                   

                                      ال احلفريات يف املواقـع املـشمولة يف                                                                                                 وطنية مناسبة يف منطقة مانيال الكربى؛ واملساعدة املقدمة إلجناز أحباث علمية والقيام بأعم            
   .             التراث الثقايف
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                   لفنون من الوصول إىل                                                                                            احمللية ومؤسسات القطاع اخلاص، واملعلمني، وامللحقني الثقافيني، متكن معهد تدبري شؤون الثقافة وا        
                                                                                 وتدعم اللجنة الوطنية للثقافة والفنون مشاريع عديدة من خالل معهـد تـدبري               .     ٢٠٠٣                                  مناطق عديدة يف البلد منذ عام       

   . )٧٣ (                    شؤون الثقافة والفنون

                                                                           ً                                 وكذلك تقوم احلكومة بإدارة مدرسة ثانوية خمصصة للمراهقني املوهوبني واملتفوقني فنياً، هي املدرسة الثانوية               -   ٩٩٨
                       ً       ً     ً                                                                   وتطبق هذه املدرسة برناجماً دراسياً خاصاً على مستوى التعليم الثانوي، وبرامج دعم مكرسـة لـصون                  .                  الفلبينية للفنون 

                    ، لتنمية مهـارات        ١٩٧٧                                                             وتسعى املدرسة الثانوية الفلبينية للفنون، املنشأة يف عام           .                                               وترويج التقاليد الفنية والثقافية الفلبينية    
                                                                                             الشباب، وهيئتها التدريسية، وموظفيها ليكونوا عاملني متفانني يف جمال الثقافة قادرين على                      الطالب   -                   وإمكانات الفنانني   

َ  ُّ          أداء الربامج اليت تركز على وضع وتعزيز َتَوجُّه فلبيين حبت  َ                                    .   

                                                                        دور وسائط اإلعالم اجلماهريي ووسائط االتصال يف تشجيع املشاركة يف احلياة الثقافية

  -                                      ً                                         ة والفنون على تطوير جمموعة مكتفية ذاتياً من املنـشورات واملـواد الـسمعية                                        تشجع اللجنة الوطنية للثقاف     -   ٩٩٩
                                                                                                                                البصرية اليت تتناول الثقافة الفلبينية والفنون وأشكال التعبري الثقايف والفين احلديثة إلطالع اجلماهري الفلبينية والدولية علـى              

       واملواد   )                                    كاجملالت، والصحف، والدوريات، والكتب      (                                                         وتدعم اللجنة الوطنية للثقافة والفنون إنتاج املطبوعات        .         حد سواء 
                         املخصصة للثقافة والفنون     )                                                                              كأشرطة الفيديو واألشرطة السمعية، واألقراص املدجمة، والفيديو باألقراص املدجمة         (            اإللكترونية  

             األلعـاب،          بـرامج  (                                                                           وكذلك تدعم اللجنة إنتاج برامج الراديو والتلفزيون مبختلـف أشـكاهلا              .                         كمواد تثقيفية وترفيهية  
                                                       اليت جتتذب اجلماهري وتستهدف إطالعها على تاريخ الفلبني          )                                                         واملسلسالت التلفزيونية، وبرامج املقابالت، وما شابه ذلك      

                                                                                                   وحتتفظ اللجنة الوطنية للثقافة والفنون بصفحة على اإلنترنت لتدعيم اهلوية الفلبينيـة وتعزيـز                ).                         وقيمها وإجنازاهتا وفنوهنا  

                                                      

                                                                   تدعم اللجنة الوطنية للثقافة والفنون خدمات التدريب املوفرة         -                                      برنامج حتسني املستوى الثقايف للمعلمني      )  أ (   ) ٣ ٧ (
                      دريب املعلمني، ووزارة                                                      ويهدف هذا النوع من الربامج إىل مساعدة معاهد ت          .                                                    للمعلمني واملدرسني العاملني يف جمال الثقافة والفنون      

  -                إغناء املكتبات   )  ب (                                                                                                        التربية، واملنظمات املعنية بالفنون، وجمموعات أخرى على وضع وتوفري برامج التدريب الدائم للمعلمني؛              
                                                                                                              يهدف ذلك إىل مساعدة املكتبة الوطنية ووزارة التربية على اقتناء مواد مكتبية ثقافية وفنية من كتب وجمالت وصحف وتسجيالت 

                                إعداد املنهج الدراسي واملـواد       )  ج (        ُ                                                                             بصرية، ُتحفظ يف املكتبات العامة ومكتبات املدارس العامة يف مجيع أرجاء البلد؛              -     عية   مس
                                                                                                                     يدعم الربنامج مشاريع لتحسني املنهج الدراسي، وال سيما منهج املدرسة اخلاصة للفنون، والدورات التثقيفية علـى                 -           التدريبية

                                    البصرية واملواد املطبوعة للمـساعدة  -              ً                                            وذلك يهدف أيضاً إىل التشجيع على إنتاج املواد السمعية           .  ا                          مستوى اجلامعات، وما شاهبه   
         يهـدف  -          الثقافية                              برنامج تنشئة اجلمهور والتوعية  )  د (                                                                        على تعليم املواد املتصلة بالثقافة والفنون وإعداد الدورات املخصصة هلا؛       

  -                          وقد يشمل ذلك املعـارض        .                                                            وتنمي تذوق الثقافة الفلبينية والفنون لدى الفلبينيني                                                     الربنامج إىل دعم املشاريع اليت ستعزز التوعية      
          التـدريب   /                        برنامج التربية الوطنيـة   )  ه (                             احملاضرات املخصصة لعامة اجلماهري؛  /                             الندوات، واحللقات الدراسية  -                 احملاضرات، األداء   

                                                                 للثقافة والفنون على املسؤولية الكربى الواقعة علـى عاتقهـا                                                      وضع هذا الربنامج كرد اللجنة الوطنية        -                          للعاملني يف جمال الثقافة     
        ويـدعم    .     ٩١٥٥                  قانون اجلمهـوري      ال                   املوضوع بناء على      ]                                   اخلطة الفلبينية للتربية الثقافية    [                                         بترؤس برنامج التربية الثقافية املكثف      

                                          وجيب حتديد القوى الدافعة االسـتراتيجية،        .    رمسي                                 التعليم الرمسي، والتعليم غري ال      :                                                 الربنامج املشاريع اليت تغطي أحد اجملالني التاليني      
  -                برنامج األحباث ) و (                                                                                               واملبادئ التوجيهية للسياسة العامة، والتوجيهات الربناجمية إلرشاد مقدمي االقتراحات على النحو الواجب؛  

                                   ية يف شىت جماالت الثقافـة الفلبينيـة                                                                                                    بغية تعزيز برنامج التربية الثقافية تشجع اللجنة الوطنية للثقافة والفنون وتدعم األحباث اجلامع         
  .       والفنون
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                                                   ويشمل ذلك تنمية وصيانة شبكة حملية وموسعة تصل          .                                                  والفنون الفلبينية على املستويني احمللي والدويل                            الوعي العام بالثقافة  

   .                  ايل الفنون والثقافة                                                                                        بني الوكاالت الثقافية ومكاتب شبيهة وتستهدف حتسني إمكانية مشاطرة مصادر تكنولوجيا املعلومات يف جم

         الترمجـة   /                                                       ة للثقافة والفنون املخصص للمؤلفات األدبية الفلبينية                                                    وعلى غرار ذلك، يهدف برنامج اللجنة الوطني        -    ١٠٠٠
                                                                                                                              الشاملة إىل جعل املؤلفات األدبية الفلبينية وبعض املؤلفات األجنبية اخلالدة املختارة يف متناول الفلبينيني والقـراء علـى                  

                          وإىل اللغـة اإلنكليزيـة       ]       الرمسية [      ينية                                                                                     الصعيد الدويل بتشجيع ترمجة املؤلفات احملررة بلغات الفلبني األخرى إىل اللغة الفلب           
   .             والعكس بالعكس

                                                                                                       وكذلك تساعد اللجنة الوطنية للثقافة والفنون املتاحف، واملعارض، واملكتبات، ودوائر احملفوظات، وغريها من           -    ١٠٠١
                 داد املعارض اليت                                                                                                         املؤسسات الثقافية الشبيهة، والوكاالت احلكومية، واملنظمات املعنية بالفنون، واملدارس، على تصميم وإع           

   .                                            تربز جوانب معينة من الثقافة الفلبينية والفنون

                                                                         التدابري املعتمدة إلعمال حق كل فرد يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته  - ٢           السؤال رقم 

      ميـة                    ً                                                                          ، قامت احلكومة، رداً على الطلبات املتزايدة باستخدام العلوم والتكنولوجيا يف حتقيق التن                ١٩٨٧        يف عام     -    ١٠٠٢
                                               ومسيت تلك  اهليئـة الوزاريـة بـوزارة العلـوم       .                                                                       الوطنية، بترفيع  هيئة العلوم والتكنولوجيا السابقة إىل مستوى وزاري      

   .               ُ  ِ َ                                                            والتكنولوجيا وأُوِكلَت مبهام واسعة النطاق من حيث وضع السياسات العامة وتنفيذ الربامج

                                             برامج وزارة العلوم والتكنولوجيا ذات األولوية

                            ً                                                                              رة العلوم والتكنولوجيا حالياً على تنفيذ ستة برامج ذات أولوية لتنمية الكفاءات، وتعزيز القـدرة                        تعكف وزا   -    ١٠٠٣
   .                                            التنافسية، وتناول احتياجات خمتلف قطاعات اجملتمع

                                       يهدف الربنامج الـشامل إىل حتفيـز        -  )                الربنامج الشامل  (                                              الربنامج الشامل لتعزيز مؤسسات التكنولوجيا        -    ١٠٠٤
                                                                                               خلاص يف جمايل البحث والتنمية، وال سيما مبادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجـم؛ وتعزيـز                                 مبادرات القطاع ا  

                                                                                                                     مشاركة القطاعني العام واخلاص يف أنشطة العلوم والتكنولوجيا؛ وحتسني املرافق والكفاءات التقنيـة علـى املـستويني                 
                          وحيقق ذلك، بصفة رئيسية،      .                    لعلوم والتكنولوجيا                                                                  احلكومي واألكادميي ومستوى مؤسسات القطاع اخلاص املعنية بأنشطة ا        

   .                                                                                         بإنشاء مراكز افتراضية لالبتكارات التكنولوجية يف جمايل اإللكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا املعلومات

                                       يهدف الربنامج إىل تشجيع التنميـة       -   )                الربنامج املتكامل  (                                              الربنامج املتكامل لتكنولوجيات اإلنتاج األنظف        -    ١٠٠٥
                                                                                                             وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الفلبينية، وال سيما املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، وذلـك بتـوفري                         املستدامة  

                                                                                                                      املعلومات واملساعدة التقنيتني العتماد تكنولوجيات اإلنتاج األنظف اليت تشمل تقنيات احلد قدر املستطاع من النفايـات                
                                                                       جمال الصناعة ستكتسب الصناعات الفلبينية قدرة تنافـسية عاليـة يف                                       وباعتماد هذه املمارسات يف       .                     والوقاية من التلوث  

                           ُ َّ                                  دراسة السياسة العامة اليت سُتتَّبع للحث على نقل تكنولوجيا           )  أ   : (                                      ويتألف الربنامج من أربعة عناصر، هي       .               السوق العاملية 
                             إقليمية لنقـل تكنولوجيـا                   وإنشاء شبكة     )  ج (                                                 وإنشاء مركز لتطوير تكنولوجيا اإلنتاج األنظف؛         )  ب (                اإلنتاج األنظف؛   
   .                                                                وتعيني أدوات سوقية وتنظيمية تفيد يف اعتماد تكنولوجيات اإلنتاج األنظف  )  د (              اإلنتاج األنظف؛ 
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                                                            هتدف وزارة العلوم والتكنولوجيا إىل إنشاء مركز وطـين          -                                               إنشاء مركز للبحث والتنمية يف جمال التغليف        -    ١٠٠٦
         وعن طريق   .                                                      لة أمور، مرفق خدمات مشتركة الستخدامات القطاع الصناعي                                               للبحث والتنمية يف جمال التغليف يوفر، يف مج       

                                                                                                                      هذا املركز، ستتيح الوزارة للقطاع الصناعي خدمات االختبار واخلدمات ذات الصلة؛ وستنفذ برامج تدريبيـة وتقـوم                 
               عة اإلقليميـة                                                                                                     حبمالت لنشر املعلومات؛ وستيسر نقل التكنولوجيا إىل القطاع الصناعي؛ وستنمي وتصون شبكات الصنا            

   ُ                      وسُينشأ املركز اسـتجابة      .                                                                                     املختصة بتكنولوجيا وخدمات التغليف، وال سيما ألجل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم          
َ                                                                                            من وزارة العلوم والتكنولوجيا ملا أُبدَي من قلق بشأن تدين نوعية املنتجات الفلبينية املصدرة وتدين قيمتها املضافة وقدرهتا                     ُ                                 

                                           َّ                                                              املركز إىل زيادة قدرة املنتجات الفلبينية املصدَّرة على التنافس بإجياد مواد تغليف جذابـة، وغـري                      ويهدف  .             على التنافس 
   .                                                                          مكلفة، ومناسبة، وغري ضارة بالبيئة، وكذلك بوضع تصاميم مطابقة للمعايري الدولية

                      نشاء هيكـل أساسـي                                          ً              تعكف وزارة العلوم والتكنولوجيا حالياً على إ       -                                   توسيع املراكز اإلقليمية للمقاييس     -    ١٠٠٧
                                                                                                                      هرمي للمقاييس، كما تقوم بتحسني قدرات املختربات العامة واخلاصة املوجودة يف األقاليم على املعايرة لتليب متطلبـات                 

                                                                                              ويهدف الربنامج إىل توفري اإلطار الالزم لزيادة الوعي مبسائل املقايـسة وتطبيقهـا يف مجيـع                  .                      خمتلف اجلهات املستفيدة  
                     ام املقاييس احلـايل؛    ـ                              تعيني الثغرات املوجودة يف نظ      )  أ   : (                                      ويتألف الربنامج من أربعة عناصر، هي       .                        قطاعات البلد وأقاليمه  

                              وإنشاء مركـز للتـدريب علـى      )  ج (       احمللية؛  /                                                            وتنمية نظام وطين للقياس بتحسني وتوسيع خمتربات املعايرة اإلقليمية    )  ب (
   .                                          ووضع واعتماد برنامج لتقييم الكفاءة املختربية  )  د (         املقاييس؛ 

                                   يهدف الربنامج إىل متكني الفقراء      -                                                                      برنامج تسخري العلوم والتكنولوجيا لصاحل الفقراء والضعفاء واملعوقني         -    ١٠٠٨
 ُ                                                            ُتنشئه وزارة العلوم والتكنولوجيا من تكنولوجيات وهنج علمية تفيد  /                                        َ    وفئات اجملتمع املدين احملرومة من الوصول إىل ما َتضعه

ِ                             ىن من االحتياجات األساسية وتيسرياً لفرص االسترزاق املعتِمدة على التكنولوجيا، وذلـك                       ً              يف إدارة املوارد تلبيةً للحد األد                         ً                             
                      َّ                                     وعن طريق الربنامج، سيوفَّر للمجتمعات املهمشة، من جمتمعات          .                                                         بتوفري خدمات العلوم والتكنولوجيا بصورة فعالة وفعلية      

                                             واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئـات                                                                        السواحل واملرتفعات، وجمتمعات السكان األصليني، واجلماعات املشردة،      
َ                  املعارف، وِمـَنح املعـدات و      /                                                                                     الضعيفة، التدريب على نقل التكنولوجيا، واملساعدة التقنية، وإمكانية حتسني املهارات             أو  /         ِ 

                                                                                                                       التصنيع على أساس النماذج األولية، والروابط الالزمة للحصول على املوارد، مبا يشمل التسويق والتمويل، مع احلـرص                 
   .                                          على صون القيمة لتوفري هنج شامل يف جمال التنمية

                                                                    يهدف الربنامج إىل بناء قدرة إقليم مينداناو التكنولوجية لزيادة       -                                           تسخري العلوم والتكنولوجيا ألجل مينداناو      -    ١٠٠٩
            تلف الوكاالت                                     ولقد استقطب هذا الربنامج دعم وتعاون خم  .                                                       جاذبية تلك املنطقة بالنسبة إىل املستثمرين على األجل الطويل

  :  ا  ــ                                       ويتألف الربنامج من عنصرين رئيسيني، مه       .                                                                        املعنية، واحلكومات احمللية مبا يشمل بعض األقليات الثقافية يف مينداناو         
                                                     وبرنامج مينداناو لتنمية املوارد البشرية يف جمـايل          )  ب (                                                          برنامج تكنولوجي ألجل املؤسسات الصغرية والبالغة الصغر؛          )  أ (

                                                                                              ولالستفادة إىل أقصى حد ممكن من املوارد احلكومية احملدودة، سريكز الربنامج على أربعة قطاعات                .                     العلوم والتكنولوجيا 
   .      واألثاث  )  ٤ (          والبستنة؛   )  ٣ (                 واملوارد البحرية؛   )  ٢ (              صناعة األغذية؛   )  ١   : (              ذات أولوية، هي

                 البحث واالستحداث

           األنـشطة   /                             ها، تويل األولوية للمـشاريع                                  أنشطة البحث واالستحداث وبدعم    /                             إن الوزارة باضطالعها مبشاريع     -    ١٠١٠
                               أو تكون قائمة علـى أسـاس         "                      مستوحاة من االستخدام   "            واليت تكون     )  ب (                           ً       تعاجل أكثر مشاكل اجملتمع إحلاحاً؛        )  أ (     اليت  
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                                                             وتبين كفاءات جمتمع العلوم والتكنولوجيا يف الفلبني وتعـزز           )  د (                                        وتلك اليت تعزز مشاركة القطاع اخلاص؛         )  ج (        الطلب؛  
       ً                                                                      ومراعاةً للعقد االجتماعي اجلديد، ستوىل أنشطة البحث واالستحداث اليت تشجع املساواة بني   .              ى األجل الطويل          قدراته عل 
   .                ً أولوية عليا أيضاً  )                       أي تفيد األجيال القادمة (       األجيال 

                                                                                                              وتعمل وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة الزراعة على تنفيذ برنامج شامل للبحث واالستحداث يف إطـار                  -    ١٠١١
                                                                               وعلى وجه التحديد، تـدعم وزارة العلـوم والتكنولوجيـا أنـشطة البحـث                .                                    قانون حتديث الزراعة ومصائد األمساك    

                                                                                              ً              واالستحداث اليت تستهدف زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بتطبيق تكنولوجيات عصرية، فعالة ومالئمة، معـززةً بالتـايل     
   .  ً             نةً األمن الغذائي                                                 قدرة ذاك القطاع على التنافس يف األسواق العاملية وضام

                          نقل التكنولوجيا والتسويق

                                                                                                           يهدف برنامج وزارة العلوم والتكنولوجيا املخصص لنقل التكنولوجيا والتـسويق إىل اإلسـراع يف اعتمـاد                  -    ١٠١٢
                                    ويوفر الدعم عن طريـق الربنـامج         .                                    ً                                           التكنولوجيات املناسبة واستغالهلا جتارياً وتسليمها إىل املزارعني وأصحاب املشاريع        

                                                                                                              سراع يف تطوير حاضنات األعمال التكنولوجية وجممعات العلوم والتكنولوجيا بغية املساعدة على نقل التكنولوجيـات            لإل
                                                                                                                    من املختربات إىل القطاع الصناعي بسرعة وإتاحة بيئة مؤاتية إلقامة التعاون فيما بني القطاع الصناعي والعامل األكادميي يف         

   .                            جماالت البحث والتنمية واالبتكار

                                            مات العلوم والتكنولوجيا واختبارها ومعايرهتا  خد

                  ً                                                                                              تقوم الوزارة، متشياً والتزامها بزيادة إنتاجية الصناعة احمللية وقدرهتا على التنافس، بتحسني خدماهتا يف جماالت                 -    ١٠١٣
                      سطة األجل الراميـة إىل                                                        وهذا اإلجراء مطابق ألهداف اخلطة اإلمنائية الفلبينية املتو     .                                         املعايرة واالختبار والعلوم والتكنولوجيا   

                برنامج اإلنتاجية   :                              ويشمل الربنامج العناصر التالية  .                                                           حتسني معايري املنتجات ونوعيتها، وتشجيع االبتكار، ومحاية املستهلكني
                                                                                                                            الصناعية املوسع لتعزيز الصادرات، وإسداء املشورة لتعزيز اإلنتاجية الزراعية، وبرنامج البلدية االستشاري يف جمايل العلوم               

   .                                                                               والتكنولوجيا، وبرنامج جمموعة خرباء العلوم والتكنولوجيا املتطوعني، واملساعدة للمخترعني

                                                                                                           ويهدف برنامج اإلنتاجية الصناعية املوسع لتعزيز الصادرات إىل احلد من تكاليف اإلنتـاج ورفـع مـستوى                   -    ١٠١٤
           ومن خـالل     .                               ة التقنية واخلدمات االستشارية                                                                         اإلنتاجية وزيادة رحبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم بتوفري املساعد        

                                                                                                                               برنامج إسداء املشورة لتعزيز اإلنتاجية الزراعية، توفر الوزارة املساعدة التقنية للمزارعني بغية حتسني دخل املزارع يف هناية                 
                      كالتـدريب واحللقـات     (   ة                                                                                          ويقدم اخلرباء، مبوجب برنامج جمموعة خرباء العلوم والتكنولوجيا املتطوعني، املساعدة اجملاني            .      املطاف

   .                                                    للمنظمات والتعاونيات وغريها من األطراف املعنية يف األرياف  )                                             الدراسية وحلقات العمل والتطبيق العملي املباشر

                                                   ً                                                           وتوفر الوزارة خدمات املعايرة والتحليل واالختبار، أيضاً، للشركات الفلبينية بغية ضمان جـودة منتجاهتـا                 -    ١٠١٥
   .                                                               افس، وملساعدهتا على احلصول على شهادة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس                       وسالمتها وقدرهتا على التن
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                               التأهب للكوارث واحلد من األخطار

                                                                                                    توفر الوزارة يف الوقت املناسب املعلومات وخدمات الرصد والتنبؤ املتصلة بـاألحوال اجلويـة والفيـضانات          -    ١٠١٦
              ً                                                ز دراسات، أيضاً، عن مواضيع كتحديد األخطار ورسم اخلـرائط                      وستقوم بإجنا   .                                        والزالزل والظواهر الطبيعية ذات الصلة    

   .                                                                                                     وتقييم خماطر الرباكني اليت حيتمل أن تستيقظ، والتصدعات واالنسيابات الوحلية الربكانية، ومدى التعرض لتلك املخاطر

  .                 األرصاد اجلوية                                       ً        ً                                               وتدعم وزارة العلوم والتكنولوجيا حالياً، مشروعاً يستخدم تكنولوجيا السواتل لوضع تنبؤات            -    ١٠١٧
                                                                                                                 وتوجه اجلهود لرصد الظواهر اجلوية والتنبؤ بصورة دقيقة مبكان حدوثها وبسلوكها وخصائـصها ألغـراض اإلنـذار                 

                                                                                                       ويهدف املشروع، الذي تعكف على تنفيذه إدارة اخلدمات اجلوية واجليوفيزيائية والفلكية الفلبينيـة، إىل              .                والسالمة العامة 
                                                                                                 ل لرصد النظم اجلوية الفلبينية ومراقبة تغرياهتا باستمرار يف مناطق واسعة من اجلبال واحملـيط                                             إقرار استخدام بيانات السوات   

                                                                                            وأحد أهداف هذا املشروع يرمي إىل األخذ بنهج استخدام تكنولوجيا السواتل للتنبؤ هبطـول                .                           وغريها من املناطق النائية   
                                                       املبكر حبدوث فيضانات جارفة وهبوب ريـاح عاصـفة                                                                        األمطار وبقوة العواصف االستوائية، مما قد يساعد على اإلنذار        

   .                     واجتياح األمواج املدمرة

                                                تنمية املوارد البشرية يف جمايل العلوم والتكنولوجيا

                                    ً                                           توفر وزارة العلوم والتكنولوجيا منحاً دراسية للشباب البارعني بني الطالب               ٧٦٨٧   ً                    عمالً باملرسوم اجلمهوري      -    ١٠١٨
                                                             ولقد أعدت الوزارة برنامج تنمية املوارد البشرية يف جمايل العلـوم    .               ً       ٍ    طق املمثلة متثيالً غري كافٍ                                 الفلبينيني، وال سيما من املنا    

                             لتكملة سياساهتا التنافـسية     "                    ً                                                                         والتكنولوجيا استجابةً للطلب املوجه إىل احلكومة يف اخلطة اإلمنائية الفلبينية املتوسطة األجل             
                                                  ً                االستثمار يف جماالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا حرصاً علـى                                     بوضع برامج هتدف إىل تشجيع      )                    وغريها من السياسات   (

                                                                وستقوم الوزارة بتدريب عدد أكرب من أساتذة العلـوم والرياضـيات يف      ".                                                رفع إنتاجية الفلبني إىل مستوى املعايري الدولية     
   .                                             ً إطار مشروع مبادرات اإلنقاذ يف تعليم العلوم أيضاً

                                                                           نولوجيا نظام املدرسة الثانوية العلمية الفلبيين، وهو نظام مدرسة ثانوية عامـة                                وكذلك تدير وزارة العلوم والتك   -    ١٠١٩
               ملساعدة البلـد   "                     ً                                                              ويوفر هذا النظام منحاً دراسية للطالب الفلبينيني املتفوقني يف جمايل العلوم والرياضيات،        .              من طراز خاص  

                                             واملتخرجون من املدرسـة الثانويـة العلميـة      ".                                                                  على تنشئة جمموعة أساسية من املتخصصني يف جمايل العلوم والتكنولوجيا       
   .                       ً                                                                           الفلبينية ملزمون قانوناً مبتابعة دراساهتم العليا يف جماالت العلوم والرياضيات البحتة والتطبيقية أو اهلندسة

           م الـتقين                                                                                                              وميكن استرعاء االنتباه إىل برامج التعليم والتدريب التقنيني واحلرفيني اليت تتيحها اهليئة املعنية بالتعلي               -    ١٠٢٠
   .   ١٥٦     إىل    ١٤٨                                        وتنمية املهارات على النحو املبني يف الفقرات 

                                                             الصعوبات املواجهة يف تعزيز حق الفرد يف املشاركة يف التقدم العلمي  - ٣           السؤال رقم 

                                                                                                             تشمل التحديات الرئيسية املصادفة يف جمايل العلوم والتكنولوجيا ويف تعبئة املعارف لزيادة اإلنتاجيـة وتعزيـز              -    ١٠٢١
   :                    نمو االقتصادي، ما يلي  ال
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                          تستدعي األوضاع اجلديدة    -                                                                             ضرورة املطابقة بني سياسات العلوم والتكنولوجيا واألهداف اإلمنائية الوطنية          -    ١٠٢٢

                                                                   والتحدي الرئيسي املواجه يف السياسة العامـة يكمـن يف تعزيـز              .                                                 وضع سياسات جديدة يف جمايل العلوم والتكنولوجيا      
                                                                                             وإجياد فرص عمل جديدة بزيادة األنشطة االقتصادية القائمة على أسـاس املعرفـة وصـون                                          اإلنتاجية والنمو االقتصادي  

                                                                         وسيتطلب تطوير نظام االبتكار الوطين الفلبيين وضع سياسـات يف جمـايل العلـوم        .                                  التماسك االجتماعي يف الوقت ذاته    
                        ولتحقيق ذلك جيب السعي      .           ادية أخرى        اقتص -                             ً       ً       ً                             والتكنولوجيا تكون أكثر تركيزاً وتكامالً ومتاسكاً مع سياسات اجتماعية          

                       وجيب تعيني جوانـب عـدم     .                                                                ً              ليتفهم األفراد واملؤسسات واملنشآت اجتاهات املعارف والتكنولوجيا تفهماً أوضح وأفضل   
   .                                                                                       التساوق اليت تعوق االبتكار يف النظام، سواء على مستوى املؤسسات أو على مستوى السياسات احلكومية

                                                            الثقافية والسياسية واالقتصادية اإلطار لوضع الـسياسات        -                        حتدد البيئة االجتماعية      -                    ضعف قاعدة املعارف    -    ١٠٢٣
                                                                                                ً                 االقتصادية والتربوية وسياسات العلوم والتكنولوجيا والعمالة والتجارة والصناعة املالئمة اليت تؤثر جمموعةً يف سرعة تكوين    

                                                  القائمني بـني اجملتمـع األكـادميي وجمتمـع العلـوم                         ً                   ولكن يتأثر ذلك أيضاً بالتفاعل والتعاون   .                        قاعدة املعارف يف البلد   
ِ                  والتكنولوجيا بصفتهما مصدر املعارف وبني القطاع الصناعي بصفته مستخِدم املعارف                                             ونتائج تلك العالقة تؤثر يف قدرة        .                                                               
   .                                                                      القطاع االقتصادي على إنتاج سلع وتوفري خدمات تليب االحتياجات السوقية املتغرية

   :                             الية ضعف قاعدة املعارف يف البلد                وتبني العوامل الت  -    ١٠٢٤

                               يفتقر البلـد إىل جمموعـة       -                                                                   االفتقار إىل جمموعة أساسية من العاملني يف جمايل البحث واالستحداث            •
         سـوى       ٢٠٠٢                                                                                  أساسية من العاملني يف جمايل البحث واالستحداث، إذ مل يكن يوجد لديه يف عـام                

                                ً            حث واالستحداث، أي مـا يعـادل اخنفاضـاً                                                       من العلماء واملهندسني العاملني يف جمايل الب        ٦     ٨٠٣
                                         وسجل هذا االخنفاض يف املؤسسات احلكوميـة         .     ١٩٩٦                           يف املائة مقارنة بعام          ٣٩,٣      ً         ملموساً بنسبة   

                    وأسهمت هجـرة ذوي      .                                                                       ومؤسسات التعليم العايل العام واملؤسسات اخلاصة اليت ال تستهدف الربح         
     ً                     ونظـراً إىل أن املعـارف        .             لتكنولوجيـا                                                        الكفاءات يف اخنفاض عدد املختصني يف جمـايل العلـوم وا          

                                                                                               والتكنولوجيات تتجسد يف أغلب األحيان يف املوارد البشرية، فذلك يربز ضرورة وإحلاح اإلسراع يف              
                                                     تنمية املوارد البشرية يف جمايل البحث واالستحداث يف البلد؛

               ث واالسـتحداث                                  بلغ إنفاق البلد على البح     -                                                عدم كفاية االستثمار يف جمايل البحث واالستحداث         •
                                          يف املائة فقط من الناتج احمللي اإلمجايل            ٠,١١       ، أي       ٢٠٠٢                                          من ماليني البيزوات الفلبينية يف عام           ٤,٥

                                                                                   يف املائة املعيارية من الناتج احمللي اإلمجايل اليت أوصت هبا منظمة األمم املتحدة               ١                      وأقل بكثري من نسبة     
         األعمـال   (                       ويسهم القطـاع اخلـاص      .                لبلدان النامية                فيما يتعلق با    )         اليونسكو (                           للتربية والعلم والثقافة    

                                                                                    التجارية اخلاصة، ومؤسسات القطاع اخلاص اليت ال تستهدف الربح، ومؤسسات القطـاع اخلـاص       
               يف املائة مـن    ٦٤ (                                                       بتقدمي اجلزء األكرب من االستثمارات يف جمايل البحث واالستحداث      )               للتعليم العايل 

  ،  )    ٢٠٠٢                                           بليون من البيزوات الفلبينية يف عـام          ٤,٥      بالغ                                         جمموع اإلنفاق على البحث واالستحداث ال     
                                                                                               ولكن توجد حاجة مع ذلك إىل تشجيع القطاعني العام واخلاص على حـد سـواء علـى زيـادة                   

                                    استثماراهتما يف جمايل البحث واالستحداث؛
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     ث يف                                                    قلة املوظفني العاملني يف جمايل البحث واالسـتحدا        -                                          قلة املنشورات وبراءات االختراع العلمية       •
                                              وإلعطاء فكرة عن وضع العلوم والتكنولوجيـا         .                                                      البلد يؤدي بصورة طبيعية إىل اخنفاض الناتج العلمي       

      ١٩٩٩                                                                                              املتدهور يف البلد نسبة إىل بلدان أخرى، تبني مقارنة بني مقاالت علمية منـشورة يف عـام                  
            يف الدراسـة              املـشمولة    ٣٠  ل                   بـني البلـدان ا    ٢٩                                                 حسب منشأ املؤلف، أن الفلبني تأيت يف املرتبـة          

   .                 مقال علمي منشور   ١٤٦            وكان للفلبني   .                                          االستقصائية اليت أجنزها معهد التنمية اإلدارية

                   ست براءات، مما        ٢٠٠٠       إىل       ١٩٩٨                                                                           ولقد بلغ عدد براءات االختراع املمنوحة ملقيمني يف الفلبني يف الفترة من               -    ١٠٢٥
                                                    دد الرباءات القليل إىل االفتقار إىل دعم حكومي رأس مـايل         ويعزى ع  .         املعتربة  ٣٠  ل                 بني البلدان ا    ٢٨                       جعل البلد يف املرتبة     

   .                       ً                                                للحصول على الرباءات، فضالً عن االفتقار إىل دعم حكومي وعمومي لترويج االختراعات

       جاءت -                                                                                   ضرورة حتسني قدرة البلد على التنافس من حيث املعارف والعاملني يف جمايل العلوم والتكنولوجيا  -    ١٠٢٦
             ، بعـد أن        ٢٠٠١                                                                          دولة من حيث إتاحة فرص العمل القائم على أساس املعارف يف عـام                 ٤٩            لثالثة بني                       الفلبني يف املرتبة ا   

                                                 ومؤشر التكنولوجيا العاملي هو املؤشر الذي خلف         .      ً                             وفقاً ملؤشر التكنولوجيا العاملي        ٢٠٠٠                                  كانت يف املرتبة الثامنة يف عام       
             ً     ً                                         ين يعطي مقياساً هاماً للنشاط والقـوة االقتـصاديني، وللقـدرات                                                             مؤشر االقتصاد اإللكتروين العاملي اجلديد، وهو أطلس إلكترو      

           من حيث       ١٩٩٩                                               ُ ِ                              ولكن تلك املرتبة هي مع ذلك دون املرتبة األوىل اليت ُمنِحها البلد يف عام                 .                                 واإلمكانات التكنولوجية لكل بلد   
                               فر املهارات يف جمايل تكنولوجيا                                                                                              فئة الوظائف املعتمدة على املعرفة، وقد مشلت معايري تصنيف خاصة بكبار املديرين، وبتوا            

   .                        املعلومات واملهندسني املؤهلني

ُ                                وُعزي تراجع الفلبني من املرتبة        -    ١٠٢٧           ، بـصفة       ٢٠٠١                                              يف حتويل االقتصاد الرقمي للبلد يف عـام            ٣٩               إىل املرتبة      ٣٥ 
  .              كة اإلنترنـت                                                                                                   رئيسية، إىل اخنفاض عدد احلواسيب الفردية، وضعف تغطية االتصاالت اخللوية، وقلة عدد مستخدمي شب             

          ، يعود إىل   ٤٥            إىل املرتبة   ٣٨                                                                                      ويف الوقت ذاته، كان التراجع الكبري املسجل من حيث قدرة االبتكار التكنولوجي من املرتبة       
   .                         اخنفاض عدد الرباءات املمنوحة

                                           ما زالت إمكانية الوصول إىل املعـارف        -             نشر املعارف  /     تبادل /                                    عدم جدوى اآلليات املستخدمة الستخراج      -    ١٠٢٨
   .                                                                                                             تكنولوجيا احليوية بالنسبة إىل تنمية األرياف واملناطق النائية يف البلد غري كافية، بل ومعدومة، يف مناطق عديدة من البلد   وال

                        جيب تعـيني املعـارف      -                                                                                 ضرورة تعزيز املعارف لزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية على املستوى العاملي           -    ١٠٢٩
                                                                       الذين ميكن هلم االستفادة بأكرب درجة من الفعالية مـن تكنولوجيـات                                                   وجتميعها بشكل مناسب الستهداف األشخاص      

 ُ                                                                                       وُيحتاج إىل تكثيف املضمون وإحداث املعارف بتنظيم شبكات املعرفة لتوثيق وجتميع أفـضل               .             ِّ            املعارف املعززِّة لإلنتاجية  
                       املؤسـسات األكادمييـة،                                                                                         املمارسات مبساعدة وسائط اإلعالم، وعامل األعمال التجارية، وخمتلف اجملموعات الكنسية، و          

                                                                                                                 واملنظمات املهنية، ووحدات احلكومة احمللية واجملتمع املدين، وإتاحتها للمزارعني وصيادي األمساك واملـوظفني العـاديني               
   .                             العاملني يف املكاتب وعمال املصانع

                   غة الصغر والصغرية                           لتمكني املؤسسات البال   -                                             برامج تفيد يف تعزيز وتشجيع روح املبادرة       /                  االفتقار إىل آليات    -    ١٠٣٠
                                                                                                                    واملتوسطة احلجم من االضطالع بأعمال جتارية رمسية قابلة للبقاء ومتنامية، جيب الشروع يف تأسيس مراكز حاضنة توفر                 
                                                                                                           التكنولوجيا واالئتمان الداخلي واملساعدة القانونية واملساعدة على التسويق للراغبني يف إقامة مشروع جتاري؛ كما جيـب   
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                                                                                            غ الصغر ألصحاب املشاريع، ووضع إجراءات مبسطة لطلب القروض؛ وتوفري مرافق جامعة لـدعم                                   تشجيع التمويل البال  

   .                 تعزيز روح املبادرة /                              التسويق؛ وإتاحة التدريب لتنمية

                                                                                                     التدابري املتخذة لتحقيق حق كل فرد يف االستفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة عن أي                  - ٤           السؤال رقم 
                     ر أديب أو فين من صنعه              عمل علمي أو أث

             ً                                                             ، املعروف أيضاً بقانون الفلبني اخلاص بامللكية الفكرية، امللكية الفكرية              ٨٢٩٣                      حيمي املرسوم اجلمهوري      -     ١٠٣١
         فقد يكون   .                                                                                                وتشري امللكية الفكرية يف عرف القانون إىل أي إبداع أو ناتج يكون مثرة الفكر أو العقل البشري             .      للفرد

  ً           ً      ً                                                    ً      ً        ً                  عاً، أو تطبيقاً عملياً لفكرة جيدة، أو عالمة ملكية كالعالمة التجارية، أو أثراً أدبياً أو أثراً                       ً           ً        اختراعاً، أو تصميماً مبد   
   .    ً                  فنياً، يف مجلة أمور أخرى

                                                                                                                  ويبني قانون امللكية الفكرية أن الدولة تنتهج سياسة التشجيع على نشر املعارف واملعلومات لتعزيـز التنميـة                   -    ١٠٣٢
                                                                                          ا الغرض، تسعى الدولة لتبسيط اإلجراءات اإلدارية الضرورية لتسجيل بـراءات االختـراع                   ً    وحتقيقاً هلذ   .                 والتقدم الوطنيني 

                                                                                                                         والعالمات التجارية وحقوق التأليف والنشر، كما تسعى لتحرير التسجيل لنقل التكنولوجيا، وتعزيز إعمال حقوق امللكية               
   .        يف الفلبني

   :                                         وحقوق امللكية الفكرية مبوجب القانون هي كاآليت  -    ١٠٣٣

                                      قوق التأليف والنشر واحلقوق ذات الصلة؛ ح   •

                                   حقوق العالمة التجارية وحقوق اخلدمة؛   •

                   العالمات اجلغرافية؛   •

                    التصاميم الصناعية؛   •

                 براءات االختراع؛   •

                   الدوائر املتكاملة؛  )                        وصف دقيق للسمات السطحية (             تصاميم خمططات    •

   .                            محاية املعلومات غري املكشوف عنها   •

ـ  ـ                                                                          ية املكلفة بتنفيذ قانون امللكية الفكرية هي مكتب امللكية الفكرية ال                         والوكالة احلكوم   -    ١٠٣٤ ـ  ـ        ذي ح   ل ـ       ل حم
   :              املكاتب التالية

                      مكتب براءات االختراع؛   •

                        مكتب العالمات التجارية؛   •

                        مكتب الشؤون القانونية؛   •
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                                                 املكتب املعين بالوثائق واملعلومات ونقل التكنولوجيا؛   •

                                        اإلدارية واملعاجلة اإللكترونية للبيانات؛                         املكتب املعين بنظام املعلومات   •

   .                                              مكتب اخلدمات اإلدارية واملالية وخدمات شؤون املوظفني   •

   :                                 ويقضي قانون امللكية الفكرية مبا يلي  -    ١٠٣٥

                                                                                                   النظر يف الطلبات املقدمة ملـنح بـراءات متليـك االختراعـات وتـسجيل النمـاذج اخلدماتيـة                     •
                     والتصاميم الصناعية؛

                                                                          لبات املقدمة لتسجيل العالمات التجارية والعالمات اجلغرافية والدوائر املتكاملة؛           النظر يف الط   •

                                                                                                  تسجيل ترتيبات نقل التكنولوجيا وتسوية اخلالفات الناشئة عن تسديد مستحقات نقل التكنولوجيـا                •
                                                ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتيسري نقل التكنولوجيا؛

                         داة لتطوير التكنولوجيا؛                                      التشجيع على استخدام معلومات الرباءات كأ   •

                                                                                                      القيام بصورة منتظمة، يف إطار املنشورات املعنية، بنشر ما يصدر ويوافق عليه من براءات، وعالمات                  •
                                            ُ                                جتارية، ومناذج خدماتية، وتصاميم صناعية، وما ُيسجل من ترتيبات نقل التكنولوجيا؛

                 امللكية الفكرية؛           ً                                         البت إدارياً يف اإلجراءات املطعون فيها واليت تؤثر يف حقوق    •

                                                                                           القيام مع وكاالت حكومية أخرى ومع القطاع اخلاص بتنسيق اجلهود املبذولة لوضع وتنفيذ سياسات           •
   .                                              ترمي إىل تعزيز محاية حقوق امللكية الفكرية يف البلد

             يف والنـشر                                                                                                        وينص قانون امللكية الفكرية على ما يلي فيما يتصل مبدة احلماية املقررة يف الفلبني حلقوق التـأل                  -    ١٠٣٦
   :                  ملختلف اآلثار الفنية

                  سنة بعد وفاته؛  ٥٠                     طيلة حياة املؤلف وملدة   :             اآلثار األدبية   •

                      سنة من يوم اإلبداع؛  ٢٥    ملدة   :                 الفنون التطبيقية   •

   ؛ )         إن مل تنشر (                  أو من يوم إنتاجها   )        إن نشرت (                   سنة من يوم نشرها   ٥٠    ملدة   :                   الصور الفوتوغرافية   •

   ؛ )         إن مل تنشر (                  أو من يوم إنتاجها   )        إن نشرت (                   سنة من يوم نشرها   ٥٠   دة  مل  :                      اآلثار السمعية البصرية   •

                      ديسمرب التايل للتسجيل؛ /            كانون األول  ٣١            ً         سنة اعتباراً من يوم   ٥٠    ملدة   :                 التسجيالت الصوتية   •

                      سنة من تاريخ البث؛  ٢٠    ملدة   :                 التسجيالت اإلذاعية   •
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                                     مال الشركات، اليت تـشمل تـصاميم                               سنة فيما يتعلق بأع      ٢٥                                     حقوق التأليف والنشر تستغرق عادة         •

   .                 املنتجات والشعارات

   .                                                  َّ       ً                                    وحيمي قانون امللكية الفكرية حقوق التأليف والنشر املعلَّقة أيضاً، وذلك بتوفري حقوق تأليف ونشر تلقائية  -    ١٠٣٧

                                                          اليت تقضي يف حال اختراع شخصني أو أكثر نفس االختـراع             "                       قاعدة أسبقية التسجيل   "                     وكذلك يقر القانون      -    ١٠٣٨
                                                                                                                 بشكل منفصل ومستقل البعض عن البعض اآلخر، بأن يعود حق الرباءة إىل الشخص الذي قدم طلـب تـسجيل هـذا                     
                                                                                                                    االختراع، أو يف حال وجود طلبني أو أكثر بتسجيل نفس االختراع، بأن يعود حق الرباءة إىل الشخص الذي كـان أول                   

   .                                               من قدم طلب التسجيل أو كان له تاريخ األولوية األوىل

                                                                                           من القانون على توخي األمانة يف استخدام املواد اخلاضعة حلقوق التأليف والنشر ألغراض                 ١٨٥           نص املادة     وت  -    ١٠٣٩
                                                                                                                         االنتقاد والتعليق ونشر األخبار والتعليم، مبا يف ذلك طبع نسخ متعددة الستخدامها يف الصفوف، وإتاحة املنح الدراسية،                 

   : َّ                                                يَّم األثر اخلاضع حلقوق التأليف والنشر على أساس ما يلي                                             وإجناز األحباث، وما شابه ذلك من أغراض، على أن يق

                                                            ً                          أن يكون غرض استخدام املادة اخلاضعة حلقوق التأليف والنشر مصنفاً يف عداد االستخدامات األمينة؛   •  

                                       طبيعة األثر اخلاضع حلقوق التأليف والنشر؛   •  

                       اد االستخدامات األمينة؛                                                     حجم أو جزء األثر اخلاضع حلقوق التأليف والنشر واملصنف يف عد   •  

َ  ْ                                                                                                َوقْع املواد اخلاضعة حلقوق التأليف والنشر على السوق احملتملة ومدى إثرائها للمـادة الـيت صـنف                 •
   .                                                                    استخدامها للمواد اخلاضعة حلقوق التأليف والنشر يف عداد االستخدامات األمينة

   :                                 لتأليف والنشر، ويرد تعدادها أدناه                                        ً                 وينص القانون على حقوق معنوية واسعة نسبياً لصاحل صاحب حقوق ا  -    ١٠٤٠

         اإلسناد؛   •

         ُ                                  ً                                                      احلق يف أن ُيذكر امسه بوضوح، بأي شكل يكون عملياً بالنسبة إىل األثر، كصاحب املادة اخلاضـعة                    •
                      حلقوق التأليف والنشر؛

                                     احلق يف تعديل األثر، بل ويف منع تداوله؛   •

              سالمة امللكية؛   •

                   ىل مسعة مبدع املادة؛                                 احلق يف االعتراض على أي تعديل يسيء إ   •

   .                                               احلق يف تقييد استخدام اسم املبدع يف أثر ليس من صنعه   •

- - - - -  


