
 وقف عمليات القتل! 
ي حالة حقوق اإلنسان

 
ي األمم المتحدة ف

 
  لتحقيق مجلس حقوق اإلنسان ف

 ! ي الفلبي  
 
  ف

 

ي حزيران / يونيو    44خالل الدورة الـ
، أبلغت مفوضة األمم المتحدة  2020لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ف 

 . الفلبي   ي 
ف  ومنهجية  ة  منتشر اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  عن  باشليه  ميشيل  اإلنسان  لحقوق  المفوضة  السامية  ووجدت 

انتهاكات حقوق اإلنسان.   من العقاب عىل 
ً
 مستمرا

ً
وأشارت  السامية أن اآلليات المحلية لم تكفل المساءلة، وأن ثمة إفالتا

إىل  
ً
اإلنسان،    أيضا حقوق  عن  والمدافعي    المرأة،  والعنف ضد  الكراهية  تحرض عىل  ي 

الت  للسلطات  الضارة  الخطابات  أن 
اإلغاثة،  ي مجال 

ف  والعاملي    المخدرات ومروجيها،  األصلية، ومتعاطي  ، والشعوب  ي
المدن  السياسية، والمجتمع  والمعارضة 

ة كوفيد ي استمرت خالل فت 
 للعهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ، يمكن أن تشكل انتها 19-والت 

ً
  كا

 
 نحو األسوأ. 

ً
ي الفلبي   منعطفا

ي األسبوع   وبعد أسابيع من صدور التقرير الشامل لباشليه، اتخذت حالة حقوق اإلنسان ف 
فف 

يفاقم   أن  شأنه  من   
ً
ا تدبت  ُيعتتر  الذي  اإلرهاب  مكافحة  قانون  الرئيس  ع 

ّ
وق يوليو،   / تموز  من  عىل  األول  الهجمات  من 

ي والتشهت  بهم. 
وتعرضت ممارسة الحريات والحقوق األساسية إىل الخطر،  المدافعي   عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدن 

ِجزوا بتهم واهية. 
ُ
ي القبض عىل النشطاء والمتظاهرين واحت ِ

لف 
ُ
ي آب /   مع وجود العديد من التحديات لحرية الصحافة، وأ

وف 
 
ُ
ي مجال الصحة زارا ألفاريز بعد إجراءات موجزة  أغسطس، وبعد أيام فقط، أ

عِدم الزعيم الفالحي راندال إتشانيس والناشطة ف 
ية   ، عقب مقتل عامل اإلغاثة جوري بوركيا، والزعيمة الفالحية نورا أبيك، وزعيم فقراء المناطق الحض  ي حادثتي   منفصلتي  

ف 
ي اللذان يقدمان المساعدة إىل عائلة ويواجه ال . 19-كارليتو باديون أثناء اإلغالق بسبب كوفيد

محامي والمتطوع شبه القانون 
لتحقيقها.  عرقلتهما  بزعم  طة  الشر من  شكاوى  اآلن  ذلك   إتشانيس  ي 

ف  بما  بالعنف،  التهديدات  متواصل  شكل  ي 
ف  وتستمر 

  التهديدات بالقتل، ضد النشطاء والمدافعي   عن حقوق اإلنسان. 

 
 للهجمات الم

ً
   تواصلة هذه. ويجب أن نضع اآلن حدا

ً
وهذا الوضع المتدهور لن ينتهي ما دام أولئك الذين يرتكبونها أحرارا

 . ويجب تقديم هؤالء الجناة إىل العدالة أمام أي محكمة أو محكمة مختصة أو هيئة عىل أن تعمل باستقالل، وبحياد،   سالمي  
 من أي سلطات ق

ً
ي حاجة إىل مساءلة حقيقية وشفافية  ائمة. وبفاعلية، ويكون لها والء لحقوق اإلنسان والعدالة بدال

ونحن ف 
ي انتهاكات حقوق اإلنسان هذه، مع إزالة إمكانية أال تؤدي التحقيقات إىل حماية األشخاص المسؤولي    

ي التحقيق ف 
حقيقية ف 

ئتهم.   عن الجرائم بل وتتر

 
لح ين  ام كبت 

احت  وقلة  ازدراء  أظهرت  حكومة  تقطعه  وعد  عىل  االعتماد  يمكننا  المساءلة  وال  ستفرض  بأنها  اإلنسان  قوق 
بشفافية.  والمحكمة   وتعمل  المتحدة  األمم  ي 

ف  العاملون  فيهم  بمن  اء،  والختر لألفراد  ازدراء  الحكومة سوى  هذه  تظهر  ولم 
 . ي الفلبي  

ي االنتهاكات المتواصلة لحقوق اإلنسان ف 
ي شكل مستقل ونزيه إىل التحقيق ف 

 الجنائية الدولية، ممن يسعون ف 

 
الـ الدورة  ، خالل  ي

الفلبيت  العدل  وزير  ي    44ونف  
ف  العقاب  من  إفالت  وجود  المتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق  للجنة 

ي بلغ عددها خمسة آالف و
كة بي   الوكاالت لمراجعة عمليات القتل الت  ، ووعد بإنشاء لجنة مشت  حالة خالل    655الفلبي  

غ المخدرات  لمكافحة  طة  الشر نفذتها  وعة. عمليات  المشر النطاق   ت   الواسعة  القتل  بعمليات  المتعلقة  االدعاءات  ونف  
اإلنسان.  لحقوق  أخرى  انتهاكات  عن   

ً
فضال الحريات   والمنهجية  من  ها  وغت  اإلنسان  حقوق  م  تحت  الحكومة  أن  وأكد 

ي عمل
تنظر ف  الوكاالت  بي    كة  للمساءلة، مثل لجنة مشت  التأكيد عىل وجود تدابت   القتل خارج نطاق  األساسية، وجدد  يات 

والحرية   الحياة  ي 
ف  األشخاص  لحق  الجسيمة  االنتهاكات  من  ذلك  وغت   والتعذيب،  القشي،  االختفاء  وحاالت  القانون، 

 واألمن. 

 
كة بي   الوكاالت بالعمل من دون خوف  من وعود فرق العمل ولجان تقصي الحقائق المحلية المشت 

ً
 طويال

ً
  لقد شهدنا تاريخا

المحلية   أو محاباة.  المساءلة  تدابت   المسماة  التدابت   بل وغضبنا من عدم جدوى هذه   ،
ً
 وتكرارا

ً
مرارا باإلحباط  لكننا شعرنا 

ي البنية التحتية الخاصة باإلفالت من العقاب  وعدم فاعليتها. 
 من تقديم المساعدة، ساهمت هذه الهيئات الحكومية ف 

ً
وبدال

ان ضحايا  ضد  العدالة  اإلنسان. ومخالفة  حقوق   تهاكات 



لمجلس حقوق اإلنسان اليوم، ندعوه إىل ممارسة تفويضه وإنشاء آلية تحقيق مستقلة ومحايدة عىل    45مع بدء الدورة الـ 
 . ي الفلبي  

ي شأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق اإلنسان المتفشية ف 
وقد يساهم اإلجراء   وجه الشعة ف 

. الذي يتخذه مجلس ح ي الفلبي  
ي ردع مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان ف 

ة ف     قوق اإلنسان مساهمة كبت 
ً
وبالمثل، نؤيد أيضا
من   اإلفالت  المستوى من  هذا  بأن  مفادها  برسالة  تبعث  أن  العالم كله عىل  أنحاء  ي 

ف  الدول  ي تحض 
الت  األخرى  المبادرات 

ي الفلبي   غت  مقبول. 
  العقاب ف 

 
ديلوس   وكيان  آخر،  بوركيا  وجوري  آخر،  إتشانيس  وراندال  أخرى،  ألفاريز  زارا  نفقد  أن  قبل  اآلن  هذا  يحدث  أن  ويجب 

ي هذه االنتهاكات القاسية والواسعة النطاق والمنهجية. 
 آخر أو فلبينية أخرى ف 

ً
 سانتوس آخر، وفلبينيا


