
 

 

 الفلٌبٌن
 .والقضائٌة والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطة بٌن متساو بشكل مقسمة السلطة , رئاسً جمهوري :الحكم نظام

 السلطة إلى التنفٌذ ٌعود بٌنما البرلمان اختصاص من التشرٌع أن أي السلطات فصل مبدأ على قائم الحكم

 .القضائٌة السلطة إلى فٌعود القانونٌة الخالفات حل أما التنفٌذٌة

 من كل فً مهمة مناصب ٌتقلدن حٌث الوطنٌة الحكومة من %25.4  النساء تشكل :النساء مشاركة

 رسمٌة مناصب فً ٌتعٌن الفٌلٌبٌن فً النساء ومازالت 2010 عام فمنذ  .والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطات

 العدل وسكرٌتٌرة االجتماعٌة والتنمٌة الخدمات سكرٌتٌرة بٌنها من متعددة وزارات فً مرتفعة رتبة ذات

 .امرأة هً السالم شؤون فً الرئاسً المستشار أن كما والتوظٌؾ العمل وسكرٌتٌرة

  نسمة107 668 231  :السكان

%7.6  البٌنٌسٌا /البٌساٌا ,%9  إٌلوكانو ,%13.1  السٌبوانو ,28.1 %  التاؼاوغ :العرقية المجموعات

 %25.3 نسبتها تبلػ متنوعة أخرى وجماعات ,%3.4  وارايال ,%6  البٌكول , %7.5 الهٌلٌؽٌنو ,

  %12.1 نسبتها تبلػ أخرى ودٌانات ,%5  اإلسالم ,%82.9  بنسبة الكاثولٌكٌة المسٌحٌة :الدين 

 

  وسياقه النزاع خلفية

 حركة هما النزاع هذا فً المتمردتان األساسٌتان والجماعتان  ,1960 عام منذ مسلحا   نزاعا   الفٌلٌبٌن تشهد

 وجناحه الدٌمقراطٌة الوطنٌة الشٌوعً الحزب جبهة قامت وقد , الشٌوعً والحزب االنفصالٌة المسلمٌن

 البلد فً النخبة قٌادة من الفٌلٌبٌن تحرٌر أجل من المسلح النضال باستخدام الجدٌد الشعب جٌش أي المسلح

 اتهامات بسبب1986  عام حتى1965  عام من حكم الذي ماركوس فٌرناند السابق الدٌكتاتوري الرئٌس عهد فً الفٌلٌبٌن فً المقاومة واشتدت .جنبًاأل والتسلط

 ضد والقمع التمٌٌز ىعل كرد   ظهرت فقد االنفصالٌة المسلمٌن حركة أما .الرٌفٌة المجتمعات فً والتنموي الزراعً اإلصالح ونقص اإلنسان حقوق وانتهاك الفساد

 مجندي من مجموعة بحق مزعومة مذبحة بسبب نشأت فاالنتفاضة .المنتشر والفقر الحكم سوء من عانوا الذٌن مٌنداناو منطقة فً المحلٌٌن الفٌلٌبٌن جنوب مسلمً

 المورٌة الوطنٌة التحرٌر جبهة تأسٌس إلى أدى مما , المسلمٌن بٌن انتفاضة تحرٌض إلى أدت ٦٨٩١ عام فً المورو من المسلمٌن المسلحة الفٌلٌبٌنٌة القوات

 (MNLF)المورٌة اإلسالمٌة التحرٌر وجبهة (MILF). 

 

 السالم عملٌة أن إال ,البالد فً المنتوعة األقالٌم فً المسلحة الجماعات مع مفاوضاتها طرٌق عن للنزاع سلمً حل إلى التوصل إلى تسعى الفٌلٌبٌنٌة الحكومة ومازالت

 حول الشاملة االتفاقٌة تضمنت وقد .النظام وتؽٌر السٌاسات تبدل بسبب متكرر بشكل تباطأت(MILF)  المورٌة اإلسالمٌة التحرٌر وجبهة الفٌلٌبٌنة حكومةال بٌن

  االتفاقٌتان هاتان وترسم .1220 عام النموذجٌة االتفاقٌة ومنها1997  عام بدأت التً المفاوضات بداٌة من  األساسٌة االتفاقٌات,CAB) (2014   البانؽسامورو

 ثوار قبل فقدCAB  اتفاقٌة وبحسب .بانؽسامورو اسمها مستقلة جدٌدة سٌاسٌة وحدة وكتأسٌس المسلم مٌنداناو إقلٌم فً والهٌكلٌة السٌاسٌة لإلصالحات الطرٌق خرٌطة

 .لإلقلٌم أوسع استقاللٌة الحصول مقابل مستقلة بدولة والمطالبة العنؾ إنهاء المورو

 

 مالٌزٌا حكومة قامت السٌاق هذا وفً .المحادثات فً وشملها المسلحة المجموعات جمٌع إلى للوصول سعت جهودا   تضمنت ألنها متمٌزة الفٌلٌبٌنة السالم عملٌة وتعتبر

 والٌابان وبروناي ولٌبٌا مالٌزٌا من ممثلٌن تضمنٌ والذي 2005 عام منذ المنتشر الدولٌة المراقبة فرٌق ترأست كما2001  عام منذ السالم لمحادثات الُمسهِّل بدور

 شعب ومجموعة اإلنسان لحقوق مٌنداناو عمل مركز وهً أال الجهات من عدد من تتألؾ فهً الفرٌق هذا فً المدنٌة الحماٌة وحدة أما .األوروبً واالتحاد والنروج

 تنفٌذ على سالم طاولتا تشرؾ الرسمٌة السالم مفاوضات جانب وإلى .عنؾ بدون سالم قوات ىإل باإلضافة ومحترفٌها الحكومة لموظفً اإلسالمٌة والمنظمة مٌنداناو

 تابارا مجموعة فً بونكاٌاو ألٌكس سرٌة أي الثوري الكادح والجٌش الفٌلٌبٌنٌة الحكومة بٌن نهائٌة اتفاقٌة مسودة تحضٌر تم 2012 عام ففً , النهائٌة االتفاقٌات

 بودونػ كوردٌلٌرا وإدارة كوردٌلٌرا شعب تحرٌر جٌش مع الفٌلٌبٌنٌة الحكومة بدأت العام نفس وفً .مسلحة ؼٌر اقتصادٌة اجتماعٌة ؤسسةم إلى تحولت التً بادوانو

(ALPC  CBA)-بموجبها تحولت اتفاقٌة مذكرة بتنفٌذ  CBA-CPLAوالتنمٌة السالم لتحقٌق آلٌة إلى.  

 

  النساء شمل

 الوطنً العمل خطة أن إال , النساء مشاركة لضمان رسمٌة آلٌة ٌوجدوا لم أنهم كما  الرسمٌة السالم عملٌة فً النساء لشمل مكثفة جهود بأي الثوار وال الحكومة تقم لم

 و موقراطٌةالدٌ الوطنٌة الجبهة) الفٌلٌبٌنً الشٌوعً الحزب ٌفتخر وبٌنما .كامل بشكل تنفٌذها حال النساء مشاركة ترسٌخ إلى تسعىUNSCR 1325  قانون حول

 نساء على تقتصر النسائٌة المشاركة وأن هاما   دورا   تلعب ثقافٌة حساسٌات هناك ماتزال أنه إلى ٌشٌر الواقع أن إال الجنسانٌة مبادئ إلى باالمتثال (الجدٌد الشعب جٌش

 الشخصٌات تلك على ومثال الفردٌة قدراتهم حسب السالم ةعملٌ فً النساء مشاركة عالٌة مراتب فً مرموقة نسائٌة شخصٌات دعمت ذلك ومع .فقط المنظمات قواد

  .سابقا   المنصب نفس شؽلت التً أباٌا أنابٌلال السٌدة إلى باإلضافة السالم عملٌة فً الحالٌة الرئاسٌة المستشارة دٌلٌس كوٌنتس تٌرٌزا السكرٌتٌرة

 النزاعات مراقبة فً ناشطات كن كما , والقانونً التقنً الدعم فرق فً وموظفات راقباتوم ومستشارات كمفاوضات الرسمٌة السالم عملٌات أثناء النساء نشطت وقد

 .الفٌلٌبٌن فً النساء لمشاركة مثال هً كامرأة السالم عملٌة فً الرئاسٌة المستشارة .النزاعات هذه لمنع المحادثات وسهلن المنبثقة



 

 

 

  األساسية األطراف

  الدٌموقراطٌة الوطنٌة الجبهة - الفٌلٌبٌنً الشٌوعً الحزب

 (الدٌموقراطٌة الوطنٌة الفٌلٌبٌنٌة الجبهة من مسلح جناح) الجدٌد الشعب جٌش

 (MNLF) المورٌة الوطنٌة التحرٌر جبهة
 (MILF)  المورٌة اإلسالمٌة التحرٌر جبهة

 الفٌلٌبٌن حكومة

 (ُمسهِّل) مالٌزٌا حكومة

 CBA)-(CPLA بودونػ كوردٌلٌرا وإدارة كوردٌلٌرا شعب تحرٌر جٌش

  المفاوضات من جزء أٌضا هو (المدنً المجتمع بمساهمة) كوردٌلٌرا شعب تحالؾ

 

  المتعلقة الوثائق
 األعظم النساء مٌثاق2009  
 2011 واألمن والسالم النساء حول الفٌلٌبٌنٌة الوطنٌة العمل خطة2011 
 )www.opapp.gov.ph( بانؽسامورو حول نموذجً اتفاق2012 
 )www.opapp.gov.ph( بانؽسامورو  حول شاملة اتفاقٌة2014 

 

 األخيرة لألحداث الزمني الخط

 

 السالم عملٌات حول الرئاسً المستشار مكتب تأسٌس    1993

  العدائٌة األعمال وقؾ اتفاق  1997 ٌولٌو /تموز

  المورٌة اإلسالمٌة التحرٌر وجبهة الفٌلٌبٌنٌة الحكومة بٌن النواٌا التفاقٌة العام اإلطار 1998 أؼسطس /آب

 المورٌة اإلسالمٌة التحرٌر وجبهة الفٌلٌبٌنٌة الحكومة بٌن السالم اتفاق 2001 ٌونٌو /حزٌران

  زٌادة إلى المٌثاق هذا وٌنادي , والتنمٌة السالم حول فقرة تضمن كقانون األكبر النساء مٌثاق توقٌع تم 2009 أؼسطس /آب

  على ومصالحهم النساء متطلبات وإدخال السالم عملٌات فً القرار صناعة فً المشاركات النساء عدد   
 السالم أجندة   

   بودونػ كوردٌلٌرا وإدارة كوردٌلٌرا شعب تحرٌر وجٌش الفلٌبٌنٌة الحكومة بٌن نهائٌة اتفاقٌة 2011 ٌناٌر /2 كانون

   .(CPLA -CBA) مرأةا 25 االتفاقٌة هذه وتضمنت  

   تتعلق نصوصا   األساسٌة الحقوق فقرة تتضمن -(FAB)  البانؽسامورو حول نموذجً اتفاق 2012 أكتوبر /1 تشرٌن

  وتكافؤ ”العنؾ أشكال كل من وحماٌتها الحقٌقٌة السٌاسٌة بالمشاركة المرأة حق“ وتشمل بالجنسانٌة   

  عودة على التطبٌع برنامج وٌركز .لعامةا والخدمات واالجتماعٌة االقتصادٌة النشاطات فً الفرص   

  المورٌة اإلسالمٌة التحرٌر جبهة فً المقاتلة وؼٌر المقاتلة العناصر على تؤثر التً العادٌة الحٌاة   
   داخلٌا   المهجرٌن واألشخاص واألطفال والنساء المحلٌٌن والسكان   

  التحرٌر جبهة مع المحادثات لتقود امرأة مفاوضات رئٌسة أول فٌرٌر كورونٌل مرٌم البروفسورة تعٌٌن 2012 دٌسمبر /1 كانون

  المورٌة اإلسالمٌة   

   المرأة وحقوق اإلنسان حقوق شاملة   وأشكالها االنتقالٌة باإلجراءات االنتقالٌة العدالة إلحاق  2013فبراٌر /شباط

  المجموعات مع النهائٌة االتفاقٌات مع اتساقا المعدة البرامج من جزء لتكون أخرى جنسانٌة ومسائل   

 .المسلحة   

 منهن ثالث أن حٌث المورٌة اإلسالمٌة التحرٌر لجبهة ممثلة وواحدة الفٌلٌبٌنٌة الحكومة عن ممثالت ثالث 2013  أبرٌل /نٌسان

  تشارك التAct (we 1325 UNSCRً 132(5  قانون حسب الناشطات النساء شبكة فً عضوات   
 (UNSCR)  المتحدة لألمم األمن مجلس بقانون المتعلقة(NAP)  الوطنٌة العمل خطة ومراقبة تنفٌذ فً   

  ومتطلباتهن وحقوقهن النساء أعمال جدول أن تضمن ألنها عالٌة أهمٌة ذات النساء مشاركة إن .1325   

   بانؽسامورو كٌان فً األساس نسٌكو الذي األساسً بانؽسامورو قانون فً ومصانة ممثلة   

  .الجدٌد السٌاسً   

  بانؽسامورو حول شاملة اتفاقٌة  2014 مارس /آذار
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