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 المقدمة

دولة عن عامة معلومات اخذ علینا یجب المخدرات ضد وحروبها اإلنسانیة الفلبین أوضاع عن الحدیث                 قبل

من كل مع البحریة حدودها في وتشترك الهندي للمحیط الغربیة الحدود على اآلسیویة القارة في تقع دولة فهي                    الفلبین

سكانها عدد ویبلغ مستقلة جزیرة 7100 من أكثر عددها الجزر من الفلبین تتكون وإندونیسیا. ومالیزیا، وتایوان،                  الصین،

المناطق أجمل من الفلبین وتعتبر للسكان تعتادًا الفلبین مدن أكثر وهي (مانیال) مدینة وعاصمتها نسمة 101,538,900                

من االستعمار من للكثیر الفلبین وتعرضت الفقیرة، الدول من الفلبین فتعد فیها یتواجد الذي الفقر العالم،رغم في                   السیاحیة

غرابة فال الفلبیني والشعب األجانب الشعوب بین الحروب ملتقى تعتبر الفلبین أن وبما والیابان، واألمریكان األسبان                  قبل

لحكم تابعًا الحكم أصبح البالد على األسبان استولى وعندما البالد، على استولى شعب كل دور حسب اختلف قد نظامها                     أن

 إسبانیا، وهكذا كل من الدول األخرى.

من فرد لكل أصبح بالدیمقراطیة تحكم جمهوریة أصبحت (1946م) سنة في أمریكا من الفلبین استقلت                 وعندما

ضد الحروب من الكثیر هناك وكانت وهكذا واالنتخابات، الترشح في والحریة الحق مسلم غیر أو مسلمًا الشعب                   أفراد

هذا یومنا حتى الحروب هذه من تعاني زالت الحروب.وما شهدت التي الدول أكثر من الفلبین وتعد والمسلمین                   اإلسالم

الحروب من وتعتبر المخدرات مع الحكومة حرب ولكنها الحروب كبقیة لیست الفلبین في تحدث التي الحروب أشد                   ومن

هي و اآلن الفلبیني المجتمع في مستمرة باتت قضیة الفلبین تواجه الحقًا. ذلك ذكر على نأتي وسوف الكبیرة                    اإلجرامیة

التي المخدرات سیاسة إلى تشیر القضیة هذه الفلبینی  ة. المخدرات حرب قضیة وهي اإلنسان، حقوق انتهاك إلى أدت                   قضیة

ووفًقا .2016 یونیو 30 في منصبه تولى الذي دوتیر رودریجو الرئیس عهد في الفلبینیة الحكومة قبل من إنتاجها                    تم

على قانونیة غیر مخدرات تجار قتل إلى تهدف هي السیاسة فإن ، روزا دیال رونالد الفلبینیة الوطنیة الشرطة                    لرئیس

 الصعید الوطني. حث دوتیرت أفراد الشعب على قتل المجرمین المشتبه بهم ومدمني المخدرات.

 

 

 

Research Report | Page 1 of 12  



The Hague International Model United Nations Qatar 2019 | 22rd – 25th of January 2019 

 معاني المصطلحات

(UDHR) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

القرار بوصفه 1948 دیسمبر 10 في الثالثة دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعیة اعتمدتها تاریخیة وثیقة هو                   

30 من اإلعالن یتألف لصالحه. عضوا 48 صوت ، المتحدة األمم في آنذاك عضوا 58 بین ومن فرنسا. ، في 217                     

، اإلنسان لحقوق إقلیمیة صكوك ، اقتصادیة وتحویالت ، الفرعیة الدولیة معاهدات تشمل والتي الفرد حقوق تؤكد                   مادة

 والدساتیر الوطنیة ، والقوانین األخرى.

(IDPC) االتحاد الدولي للسیاسات المخدرات  

سیاسة حول والمفتوحة الموضوعیة المناقشة تعزیز على تعمل حكومیة غیر منظمة 170 من أكثر تضم عالمیة شبكة                   

من الحد في الفعالة األدلة على القائمة السیاسات IDPC تدعم والدولي. واإلقلیمي الوطني المستوى على                 المخدرات

 الضرر المرتبط بالمخدرات

(UNODC)مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 

المتحدة األمم برنامج بین بالجمع الجریمة ومنع المخدرات لمراقبة 1997 عام في أنشئ المتحدة لألمم مكتب هو                   

 للمراقبة الدولیة للمخدرات و منع الجریمة وانشأ العدالة الجنائیة في العالم.

  المحكمة الجنائیة الدولیة

األفراد محاكمة صالحیة الدولیة الجنائیة للمحكمة بهولندا. الهاي في تقع دولیة محكمة باألحرى دولیة منظمة هي                  

 على جرائم اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب الدولیة.

 القتل التعسفي

تأسیس أو المنشقین في التصرف (مثل سیاسیة ألسباب عادة ، الحكومة رعایة تحت أشخاص یمارسه الذي القتل هو                    

 سیطرة اجتماعیة من خالل إرهاب الدولة) ، ولكن من دون العملیات القضائیة العادیة والعاجلة لإلعدام.

#RealNumpePH: تعمل حیث ، الفلبین في االجتماعي التواصل الشبكات على حالًیا تستخدم تصنیف عالمة                هي

 .كحملة لمكافحة المخدرات و تم انشاءها لحمایة الشعب و المواطن ضد المخدرات في الفلبین

 معلومات خلفیة

 نبذة عامة عن الفلبین و تاریخها

ال االسباني االحتالل منذ القتلى وعدد واحتاللها الفلبین على اإلسباني الغزو بدأ قد 1898م – 1560م عام                   منذ

اعتیادیًا اصبح فالقتل القدم منذ الفلبین في االنسانیة األوضاع عن الحدیث یبدأ هنا ومن المسلمین، من یحصى وال                    یعد

 وسحًال، ونحن ال نرید أن نتكلم بالكثیر عن ماضي الفلبین ولكن ال بد من البدایة بها.
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دون واحد یوم یمر ال اآلن وحتى الحین ذلك ومنذ الفلبین رئاسة دوتیرتي رودریجو استلم یونیو/حزیران                  وفي

بقتل االنتخابیة بحملته توعد فقد المخدرات، على حربه الرئیس أعالن بسبب مانیال العاصمة شوارع في جثث على                   العثور

المشكلة تكمن وهنا بها. والمتاجرة المخدرات افة من بالده لتنظیف المنصب تولیه من أشهر ستة أول في مجرم ألف 100                    

 الكبرى فلقد وصل عدد الضحایا أكثر من 7700 شخص ومازال العدد یتراكم یومیًا.

قانون ینص كما الحكومة قبل من والمجرمین الشعب مع یمارس ال الذي الفلبیني القانون عن البدایة في فلنتحدث                    

على بالحكم المخول هو والقضاء عادلة محاكمة المجرم یحاكم أن یجب انه .( 3815 رقم (القانون المنقح                   العقوبات

والفاسدین والمجرمین الشعب مع االنسان حقوق بممارسة تقوم ال الحكومة أن لنا تبین كما ولكن والفاسدین،                  المجرمین

 ولكن یكون القتل عشوائي وهم من یحكمون وینفذون الحكم مباشرة.

            سبب من تفاقم هذه األزمة

             القتل التعسفي

نهایة حتى أبدًا تتوقف لن أنها مؤخرًا اعلن ثم اخرى، اشهر ستة الى الحملة فترة الفلبیني الرئیس                   مدد

حملته إلنجاح الصارمة اإلجراءات جمیع ویتخذ جهده قصارى سیبذل بأنه (دوتبرتي) وعد و 2022 في                 والیته

لدیه إن وقال التعسفي االحتجاز تمنع قانونیة إجراءات لتعلیق التنفیذیة سلطته باستخدام وهدد المخدرات                على

 قائمة بعدد كبیر من المطلوبین المشتبه باتجارهم في المخدرات.

ورؤساء الدولي المجتمع من واسعة إدانة المخدرات مكافحة حملة إطار في القتل أعمال               وأثارت

شرطة رجل إن لها تقریر في الدولیة العفو منظمة وقالت اإلنسانیة ضد جرائم بأنها ووصفتها األخرى،                  الدول

األقل على دوالر 160 یوازي ما على وتحصل القتل مقابل أموال على تحصل الشرطة أن المنظمة أبلغ                   كبیر

حقوق یوجد ال انه القول نستطیع هنا ومن االعتقاالت. مقابل شيء على تحصل وال قتل واقعة كل                   مقابل

فئة من هم القتلة اغلب أن اكثر یبین وما ذلك، بغیر الحكومة القبل من االدعاءات رغم الفلبین في                    لإلنسان

 الشباب والعامة ولیس أفراد عصابات أو جماعات.

تجار على (رودریجو) الرئیس یشنها التي الحرب بعنف الفلبین في الكاثولیكیة الكنیسة هاجمت               وقد

الشرطة رجال قبل من تحدث الجرائم من %40 إن (دوتیرتي) أخیرا اعترف وقد والمدنیین،                المخدرات

كبیرا تحوًال الشرطة تركته الذي الفراغ لملئ المخدرات ضد بحربه الفلبیني بالجیش یستعین أن وقرر                 الفاسدین

  في سیاسته التي كانت تناصر الشرطة. 

        اضطهاد المسلمین و ردة فعل الحكومة الفلبینیة و رئیسها

ضد العسكریة والمحاكم العرفیة األحكام تطبیق تم ماركوس فردیناند الرئیس حكم وخالل 1972م، عام في                 

الفاتیكان لبابا فردیناند وعد مع خصوًصا والحكومة، المسلمین بین العالقة تدهور زیادة في تسبب ما وهو                  المسلمین،

مورو شعب من المسلمین بحق مروعة مجازر بالفعل ارتكب فردیناند بالكامل. كاثولیكیة مسیحیة دولة إلى الفلبین                  بتحویل

 تسببت في هجرة الكثیر منهم إلى خارج البالد أو لمناطق فلبینیة أخرى؛ بحًثا عن األمان والعمل.
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التفاوض دائرة ورئیس اإلسالمیة مورو تحریر جبهة قیادیي أبرز أحد قال نت الجزیرة لموقع تصریحات في                  

الفلبینیة.السبب بالحكومة كثیًرا یثقون ال لكنهم به، تحیط التي واإلیجابیات االتفاق توقیع رغم إنه إقبال” “مهاجر                  بالجبهة

في نقاش محل یزال ما للمسلمین الذاتي الحكم بمناطق والخاص الجبهة كتبته الذي األساسي الدستور ألن یرجع ذلك                    في

إنه تقول قد الفلبین في العلیا الدستوریة المحكمة أن إال الدستور بهذا یرغب مورو شعب أن ورغم الفلبیني،                    البرلمان

 یخالف دستور البالد.

تبادل في رجال أربعة قتل حیث الخمیس، لیل مانیال في مناطق خمس إلى رویترز من مراسلین فریق ذهب                    

شرقي شمال في كالوكان حي في الموقع من االقتراب من الصحفیین الشرطة سریة.ومنعت شرطة مع النار                  إلطالق

جثة كالوكان في آخر مكان في وشاهدوا الضیقة، األزقة من متاهة من تؤخذ للجثث أكیاس ثالثة شاهدوا لكنهم                    العاصمة،

 رجل على سیاج حدیدي في محطة للحافالت.

  

مانیال، شمالي منطقة في مجرما 32 مقتل الجید من إن قائال التصعید، بارك أنه األسبوع هذا دوتیرتي أوضح                    

عن فحسب یعفو لن إنه الخمیس، وقال، البلد"، هذا یضعف مما الحد من نتمكن فربما یومیا. آخرین 32 "لنقتل                     وأضاف

 الضباط الذین قتلوا مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بل سیقوم بترقیتهم.

 

                     إجراءات صارمة من قبل الحكومة الفلبینیة

من كثیرًا تستنزف للمحاكمة هؤالء لتقدیم القانونیة اإلجراءات أن إلى (رودریجو) الفلبیني الرئیس أكد قد                 

 الوقت والجهد.

االلتزام علیه یجب بلده؟ دستور و اإلنسان لحقوق مهتم غیر الرئیس أن یؤكد كالم في اإلنساني الوضع أین                    

سیكون القانونیة اإلجراءات تلك غیاب ففي واألمان. باألمن الجمیع ینعم لكي بلده، في الدستوریة واألعراف                 بالقوانین

توجه ولم أیام. ثالثة إلى تصل قد لفترة وتحتجزه قضائي إذن دون به المشتبه وغیر به المشتبه تعتقل أن الشرطة                      بإمكان

 الدعوة لوسائل اإلعالم لحضور خطاب (رودریجو) لكن مكتبه أصدر في الیوم التالي بیانًا بتصریحاته. بحسب رویترز.

صحیفة نشرتها التي مقالته في وناشد 1994م – 1990 عامي بین كولومبیا رئاسة (جافیریا) تولى                  وعندما

على كولومبیا حمالت فشل أسباب وشرح النخدرات لمكافحة بدیلة استراتیجیات استخدم (رودریجو) تایم               نیویورك

وقال بصعوبة." الدرس هذا تعلمت لقد صدقني " الفلبین لرئیس حدیثه موجها یقول وكتب الكوكایین.                 عصابات

  (رودریجو) إن جافیریا "یلقي محاضرة" وإن حالة الفلبین مختلفة عن كولومبیا.

عنه. تمامًا مختلفة االنسان حقوق نظر وجهة من ولكن (رودریجو) الفلبیني الرئیس نظر وجهة من وهذا                  

حلول یوجد المخدرات، تجارة ایقاف سبیل في هذا وكل التعذیب شدة من والقتل الفلبینیة السجون داخل التعذیب عن                    ناهیك

 كثیره غیر القتل سوف نتطرق لها في نهایة حدیثنا.
  

               جرائم ضد اإلنسانیة من قبل الرئیس و الحكومة الفلبینیة
اإلنسانیة". ضد "جرائم یشكل قد القتل إن فیه قالت تقریرًا الدولیة العفو منظمة أصدرت قد السیاق نفس                   في

یولیو. في المخدرات تجارة على الحرب" " وبدایة (رودریجو) الرئیس استالم منذ شخص آالف سبعة من أكثر                   وقتل

عندما إال النار تفتح ال الشرطة "أن بقوله، والمداهمات االعتقال وحمالت الشرطة رجال عن یدافع الرئیس كان ما                    ودائما
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الشرطة سحب وقد النخاع" حتى "فاسدة الشرطة قوات بأن مؤخرًا اعترف وقد بهم. مشتبه قبل من للتهدید                   تتعرض

 الوطنیة من حربه على المخدرات ونقل تلك المهمة إلى وكالة أصغر لمكافحة المخدرات.

بقلق "تشعر أنها إلى مشیرة مستقلة، وتحقیقات شهود أقوال على بناء الشرطة، روایة في (أمنستي)                 شككت

ومنظمة لها ومخطط منهجیة تبدو المزعومة المخدرات جرائم لمرتكبي النطاق واسعة المتعمد القتل عملیات أن من                  عمیق

أناس بارد بدم یقتلون ثم اللیل، منتصف في منتظم بشكل األبواب الشرطة ضباط "یحطم وأضافت: السلطات". قبل                   من

 عزل، یشتبه في تعاطیهم للمخدرات أو التجارة فیها".

  
          وجهة نظر األسقف الكاثولیكیة في الفلبین

قلقه مبدیًا المخدرات تهریب لمشكلة حًال لیس الناس قتل إن الفلبین في الكاثولیك األساقفة مؤتمر وجه وقد                   

في السائدة الرعب حالة هو للقلق یدعو آخر "سبب رسالة في األساقفة وقال الدماء. لسفك الناس من الكثیر تجاهل                     بشأن

 الكثیر من أماكن الفقراء. لقد قتل كثیرون لیس بسبب المخدرات ولم یخضع القتلى للحساب."

 

  
القساوسة وتال القانون. إطار خارج قتل عملیات أي في ضلوعها وبشدة تنفي والشرطة الحكومة مازالت                 

كثیر بمقتل اتهامات إلى إشارة ،ومضمونها بالكنائس القداس مراسم خالل آسیا في كاثولیكي بلد أكبر أساقفة بتوقیع                   رسالة

إدانته" تثبت حتى بريء أنه على معه التعامل في الحق له شخص كل " إن محاكمة دون المخدرات ومتعاطي تجار                      من

 وینبغي إتباع القانون.

            أفعال الرئیس والحكومة الفلبینیة ضد حقوق اإلنسان

ال وهم . بندقیة ألف 26 شراء نرید القردة هؤالء إلى "أنظروا التلفزیون نقله بیان في (رودریجو) وقال                    

  یریدون بیعها." وأضاف "لدینا كثیر من البنادق المصنوعة محلیًا هنا. هؤالء األمریكیون األغبیاء."

على ویجب الوقت مع یزداد التعسفي والقتل والشرطة الحكومة قبل من الفساد أن المشكلة، تكمن وهنا                  

الدستور إن هذا، على الفلبینیة المؤسسات فعل رد هو وكیف العلنیة، الجرائم هذه لوقف السریع التدخل العالمیة                   المنظمات

نظمه الذي " الذاتي "االنقالب تكرار منع إلى ترمي أحكامًا یتضمن 1987م، عام إلى یعود والذي الحالي،                   الفلبیني

حدوث ولمنع االستبدادي. الحكم من سنوات إلى العرفیة لألحكام فرضه أدى عندما 1972م، عام ماركوس"                 "فیردیناند

العرفیة األحكام حالة استخدام یمكن أنه على ینص فالدستور الضمانات، من سلسلة الدستور واضعو أدخل مجددًا،                  ذلك

العلیا للمحكمة یمكن للدستور ووفقًا القانون، یكفلها التي حقوقهم من األفراد لحرمان أو المحاكم، أو الكونجرس                  إلغالق

  مراجعة األساس الواقعي للقانون العرفي حال قیام أي مواطن برفع دعوى مقابلة.

مع صارخ تناقض ففي ومزعج، غریب شيء حدث مایو، 23 في العرفیة االحكام دوتیرت أعلن عندما                  لكن

آثر فقد ذلك، بعد به القیام یجب ما بشأن قرار اتخاذ عند الحكومة من اآلخرین الفرعین آراء تباینت 2009م، عام                      تجربة

تبني من بدًال سنوات، ثماني قبل الخاص سلوكه یتجاهل أن لدوتیرت، موالیة أغلبیة علیه تسیطر الذي                  الكونجرس،

االحكام فرض یعارض الكونجرس كان إذا فقط للكونجرس مشتركة جلسة عقد ینبغي أنه ومفادها: الجدیدة                 النظریة

 العرفیة. وبدًال من ذلك، أصدرت قرارات منفصلة تعبر عن الموافقة، وتنحي جانبًا أحكام الدستور.

الى نتجه لن بد وال االنسان حقوق عن البعد كل بعید الكونجرس حتى انه القول نستطیع الصدد هذا                    وفي

 االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي ینص على كثیر من الحقوق الغیر موجوده في الفلبین ومن هذه النصوص ما یلي:
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الخلفیات مختلف من ممثلون صاغه اإلنسان حقوق تاریخ في هامة وثیقة تاریخیة اإلنسان لحقوق العالمي                 اإلعالن

10 في باریس في اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن العامة الجمعیة واعتمدت العالم، أنحاء جمیع من والثقافیة                  القانونیة

كافة تستهدفه أن ینبغي الذي المشترك المعیار أنه ألف  بوصفه 217 بموجب  القرار 1948 دیسمبر األول/                كانوان

إلى الحقوق تلك وترجمت عالمیا. حمایتها یتعین التي األساسیة اإلنسان حقوق األولى، للمرة یحدد،و وهو واألمم.                  الشعوب

المتساویة وبحقوقهم البشریة األسرة أعضاء جمیع في المتأصلة بالكرامة االعتراف كان لما العالم. لغات من لغة 500                 

 الثابتة هو أساس الحریة والعدل والسالم في العالم.

یرنو ما غایة وكان اإلنساني، الضمیر آذت همجیة أعمال إلى أفضیا قد وازدراؤها اإلنسان حقوق تناسي كان لما                    

أن الضروري من كان ولما والفاقة، الفزع من ویتحرر والعقیدة القول بحریة الفرد فیه یتمتع عالم انبثاق البشر عامة                     إلیه

من كان ولما والظلم، االستبداد على التمرد إلى األمر آخر المرء یضطر لكیال اإلنسان حقوق حمایة القانون                   یتولى

إیمانها جدید من المیثاق في أكدت قد المتحدة األمم شعوب كانت ولما الدول، بین الودیة العالقات تنمیة تعزیز                    الجوهري

تدفع أن على أمرها وحزمت متساویة حقوق من والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامة األساسیة اإلنسان                  بحقوق

بالتعاون تعهدت قد األعضاء الدول كانت ولما أفسح، الحریة من جو في الحیاة مستوى ترفع وأن قدمًا االجتماعي                    بالرقي

لهذه العام لإلدراك كان ولما واحترامها، األساسیة والحریات اإلنسان حقوق مراعاة اطراد ضمان على المتحدة األمم                  مع

 الحقوق والحریات األهمیة الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

أن ینبغي الذي المشترك المستوى أنه على اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن بهذا تنادي العامة الجمعیة                 فإن

إلى أعینهم، نصب اإلعالن هذا الدوام على واضعین المجتمع، في وهیئة فرد كل یسعى حتى واألمم الشعوب كافة                    تستهدفه

لضمان وعالمیة، قومیة مطردة، إجراءات واتخاذ والتربیة التعلیم طریق عن والحریات الحقوق هذه احترام                توطید

 االعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمیة فعالة بین الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

 

 البالد والمنظمات المشاركة

 الوالیات المتحدة

التمویل هذا یؤدي عسكري.و وجود على الحفاظ إلى وتتطلع المخدرات لمكافحة القاتلة حملتها في مانیال واشنطن                  تمول

الوالیات تأیید على عالمة أنه على إلیه ُینظر قد القضاء، نطاق خارج القتل، نسبة ارتفاع إلى المنتشرة المخدرات                    لحرب

 المتحدة النتهاكات حقوق اإلنسان.

لمانیال تقدم واشنطن یجعل ما وهو ، القانون وتطبیق المخدرات مراقبة بشأن مشترك اتفاق على البلدین كلتا توقیع تم                     و

 مالیین الدوالرات لتمویل برامج الوقایة من المخدرات ، وتطبیق القانون وتدریب الشرطة.

 

األمة تصبح أن ترید ال ألنها هو الكریستالي المیثامفیتامین ضد الفلبین حرب في المتحدة الوالیات تمویل أسباب من                    سبب

 اآلسیویة مركًزا للجمعیات الدولیة.
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 كوریة الجنوبیة

أنجلس في منزله من 2016 األول تشرین / أكتوبر 18 ،في جو جي-إیك یدعى جنوبیة، كوریة من أعمال رجل                     اخُتِطف

مكافحة عملیة ستار تحت مارقین شرطة ضباط ارتكبه أنه ُیزعم الذي الفدیة" أجل من "توخانغ مخطط في بامبانجا ،                   

إلى الشرطة تطرق حیث ، توكهانغ" "أوبالن اسم للشرطة التابعة المخدرات مكافحة حملة على أطلق وقد                  المخدرات.

الشرطة مقر داخل الموت حتى ُخنق أن بعد حتى منه فدیة الجناة وطلب العملیة. هذه في بهم المشتبه وتناشد                     المنازل

 الوطنیة الجدید، ثم تم حرق جثث جي  و وضعوها في المرحاض.

الفلبینیة الوطنیة للشرطة دوالر ملیون 6.6 بقیمة دوریة سیارة 130 بـ كوریا جمهوریة حكومة تبرعت أن بعد ذلك                    یأتي

األعمال رجل وفاة أهملت التبرعات إن ، كین فیلیم ، آسیا في البشریة الموارد قسم مدیر نائب قال لكن مایو. 29                       في

 الكوري الجنوبي ، جي إیك-جو ، البالغ من العمر 53 عامًا ، على أیدي الشرطة في عام 2016.

  الصین

بقیمة تنمیة حزمة بتقدیم بكین قامت ذلك، إلى فباإلضافة مانیال. في الجدید للسلطان غیر جزر بتقدیم بكین                   قامت

الصین عرضت دویترت). رأس مسقط مینداناو( جزیرة في كبیرة حدیدیة سكك بناء یشمل هذا و الدوالرات،                  ملیارات

  المساعدة في الحملة ضد المخدرات الغیر مشروعة.

لحرب الصین دعم ، مانیال في الصینیة السفارة باسم المتحدث ، لي لینغشیاو أعلن ، 2016 یولیو 19                    في

أخذه إلى أدى مما دوتیه رودریغو الرئیس فخامة قیادة تحت الفلبینیة الحكومة أن تماًما تدرك الصین أن بقول                    المخدرات

محددة عمل خطة تضع ان وتود الحرب، هذه في الفعال التعاون في الجدیدة رغبتها عن الصین أعربت االعتبار.قد                    بعین

 مع الجانب الفلبیني.

عدو هي المشروعة غیر "المخدرات أن على التأكید هوا جیان تشاو الصیني السفیر كرر ، سبتمبر 27                   في

 البشریة جمعاء" في بیان یؤكد دعم الصین إلدارة دوتیر.

 األمم المتحدة (لحقوق اإلنسان)

، فشًال الماضیة العشر السنوات مدى على للمخدرات حل وإیجاد تقلیل لمحاولة المتحدة األمم إستراتیجیة                 كانت

في كبیر بشكل التفكیر إعادة إلى دعا والذي ، (IDPC) المخدرات للسیاسات الدولي االتحاد عن الصادرة لتقریر                   وفقًا

 السیاسة العالمیة بشأن المخدرات غیر المشروعة.

2019 عام بحلول المشروعة غیر المخدرات سوق على للقضاء جهدها تبذل المتحدة األمم أن التقریر                 ویدعو

، للتقریر وفقا والتنمیة. واألمن اإلنسان وحقوق الصحة على سلبیة آثار لها التي المخدرات" على "الحرب نهج خالل                    من

الوالیات في زائدة وفاة 71،000 من أكثر مع ، الماضي العقد خالل ٪ 45 بنسبة بالمخدرات المرتبطة الوفیات                    ارتفعت

مدى على العالم أنحاء جمیع في المخدرات جرائم بسبب شخصًا 3940 عن یقل ال ما ُأعدم وحده. 2017 عام في                      المتحدة
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خارج قتل عملیة 27،000 حوالي إلى الفلبین في المخدرات مكافحة حمالت أدت حین في ، الماضیة العشر                   السنوات

 القضاء.

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

فیها ومبالغ خاطئة بیانات یستخدم دوترتي الرئیس بأن المخدرات لمكافحة فلبینیون مسؤولون بعض               اعترف

بالمعدل مقارنة المخدرات متعاطي انتشار منخفض معدل الفلبین فلدى مخدرات"، "دولة أصبحت الفلبین بأن ادعائه                 لدعم

.(UNODC) العالمي ، وفقًا لمكتب األمم المتحدة للمخدرات والجرائم  

في المشتبه األشخاص قتل حاالت ارتفاع بسبب قلقه عن (UNODC) والجرائم للمخدرات المتحدة األمم مكتب                 أعرب

لمواصلة استعداد على والجریمة للمخدرات المتحدة األمم مكتب یقف ذلك، إلى باإلضافة الفلبین. في المخدرات                 تعاطیهم

مع یتماشى بما المناسبة القانونیة الضمانات مع العدالة إلى المخدرات تجار تقدیم أجل من البلدان وجمیع الفلبین مع                    العمل

والعلم األدلة إلى تستند التي اإلدماج وإعادة التأهیل وإعادة والعالج الوقایة مناهج وتعزیز ، الدولیة والقواعد                  المعاییر

 والصحة العامة و حقوق االنسان.

 الجدول الزمني لألحداث

 وصف الحدث التاریخ
 تم قتل 30 من من یشتبه بهم بتعاطي المخدرات في أقسام أمنیة مختلفة 1\ تموز\2016

 تم قتل 30 من من یشتبه بهم بتعاطي المخدرات في أقسام أمنیة مختلفة  1\ تموز\2016

تموز\ \ 21و29    

2016 
 اتصاالت تم عقدها للسلطات من أجل دعم حقوق اإلنسان

  2\ أب\2016
مكتب به تطالب حكومیة غیر منظمة 375 عن نیابة بیانا بنشر المخدرات لسیاسة الدولي االتحاد                 قام

  األمم المتحدة للمخدرات والجرائم بتندید العدد المتزاید لجرائم القتل المتعلقة بقضیة المخدرات في الفلبین

 بدأت وسائل االعالم العالمیة بنشر تقاریر حول حصیلة الموت المتصاعدة بسبب حكم رئیس فلبین  23-24\اب\2016

األول\ تشرین \18   

2016 

مكافحة مجموعة من أفراد یدي على (Jee Ick Joo ) الجنوبیة كوریة من أعمال رجل                 اختطف

 المخدرات الغیر شرعیة و نشر خبر قتله بعد ثالث أشهر.

 29\ ینایر\2017
كشف و جو أیك جي مقتل بعد المخدرات ضد مشروعة الغیر مجموعات لجمیع دوویترت الرئیس                 فك

 تورط الشرطة في مقتله.

 الشرطة الوطنیة تستأنف عملیات التي تشمل المخدرات الغیر قانونیة 6\ مارس\2017
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 2\مایو\2017
غیر المخدرات مكافحة حملة عن بیانات على یحتوي الذي و RealNumberPH# الحكومة               أطلقت

 المشروعة للحكومة. باإلضافة إلى ذلك، تظهر هذه المؤسسة بیانات عن هوایات و ظروف كل مشتبه به.

  8\مایو\2017
اإلعالم ضد و القانون خارج القتل أعمال بسبب قلقهم عن اإلنسان حقوق في دولة 47 من 45                    أعربت

 العالمي لحقوق اإلنسان .

 تم قتل 32 مشتبه بهم و تم قتل 29 بسبب المخدرات الغیر قانونیة 15\أغسطس\2017

 تم قتل مراهق في الفلبین یدعى كاین دي لوس سانتوس 16\أغسطس\2017

 بدأت جمعیة التربیة الفلبینیة القیادة في تولي حملة مكافحة المخدرات التي تقوم بها الحكومة  10\ أكتوبر\2017

 

 تدخل األمم المتحدة قرارات ومعاهدات و األحداث ذات الصلة

 
●(A/RES/2200(XXI ) 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 16 دیسمبر 

قرار بموجب واالنضمام والتصدیق للتوقیع عرض الذي والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي              العهد

  الجمعیة العامة لألمم المتحدة.

قدرها● مدة بعد تنفیذها مرحلة بدأت و 1966\12\16 في المتحدة لألمم العامة الجمعیة علیها وافقت معاهدة                  هي

و المدنیة الحقوق مختلف احترام المعاهدة هذه في مشاركة دولة كل على یجب .1976\3\23 في سنوات 10                 

دولة 74 ولكن الفلبین، ضمنها من دولة 168 قبل من المعاهدة هذه على المصادقة تم االنتخابیة. و                   السیاسیة

  وقعت دون تصدیق.

●(RC-B8-0198/2018) ،2018 قرار البرلمان األوروبي بشأن الفلبین، 17 أبریل 
القرارات ذلك في بما ، الفلبین في الحالة بشأن السابقة قراراته إلى االوروبي البرلمان االمراعاة القرار هذا                   یشمل

التي ، (ASEAN) آسیا شرق جنوب دول ،رابطة 2016 سبتمبر 15 و 2017 مارس 15 في                  الصادرة

و بالفلبین متعلقة قضایا و أور فیها، طرًفا الفلبین أصبحت والتي 2008 دیسمبر 15 في التنفیذ حیز                   دخلت

 حقوق اإلنسان

السیاسة المتعلقة بشرطة األمم المتحدة في عملیات حفظ السالم والبعثات السیاسیة الخاصة  (●

((S/RES/2382(2017 

 

●(A/RES/21/2200)   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
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 محاوالت سابقة لحل المشكلة

أغسطس 30 في األساسي روما لنظام الفلبین انتهاك بسبب المشكلة هذه بحل الدولیة الجنائیة المحكمة                 حاولت

الفلبین إقلیم في المرتكبة األساسیة روما جرائم على القضائیة والیتها الدولیة الجنائیة المحكمة تمارس قد ولذلك .2011                 

و 2018 فبرایر 8 في الفلبین في للحالة األول الفحص عن اُألعالن 2011.تم نوفمبر 1 منذ مواطنیها أیدي على                     أو

على "الحرب باألحرى و ، األقل على تموز2016 1 منذ الفلبین بارتكابها قامت التي الجرائم في الدقیق البحث                    سیقام

 المخدرات" التي أطلقتها رئیس الفلبین.لكن، قام رئیس الفلبین باالنسحاب من المحكمة الجنائیة العالمیة.

في المزعوم بتورطهم تتعلق ألسباب األشخاص آالف ُقتل ، 2016 تموز 1 منذ أنه ُزعم ، التحدید وجه                    وعلى

سیاق في وقعت قد هذه القتل عملیات بعض أن ورغم مشروعة. غیر بصورة بها االتجار أو المخدرات                   تعاطي

نطاق خارج قتل عملیات على تنطوي عنها المبلغ الحوادث من العدید أن ُیزعم ، داخلها أو العصابات بین                    المصادمات

 القضاء في سیاق عملیات مكافحة المخدرات التي تقوم بها الشرطة.

اإلنسان حقوق حمایة إلى یدعو الذي المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس قرار ضد الفلبین                 صوتت

ضد صوتت دولة 11 بین من الفلبین كانت المشروعة. غیر المخدرات مشكلة معالجة إلى الرامیة الجهود في                   وتعزیزها

في المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس جلسة خالل إیجابیًا صوتًا 26 على حصولها بعد اعتماده تم الذي ،                     القرار

والعراق ومصر وكوبا الصین القرار ضد للتصویت الفلبین وفد إلى االنضمام وكان الجمعة. یوم بسویسرا                 جنیف

الوالیات القرار أیدت التي الدول بین ومن وفنزویال المتحدة العربیة واإلمارات السعودیة العربیة والمملكة                وباكستان

قطر فیها بما ، دولة عشرة إحدى امتنعت وإسبانیا. وألمانیا الجنوبیة وكوریا والیابان وأسترالیا المتحدة والمملكة                  المتحدة

 وجنوب إفریقیا ، عن التصویت.

ضد صوتت دولة.وقد 47 فیها شاركت الدورة في شاركت التي آسیا شرق جنوب في الوحیدة الدولة هي                   الفلبین

بإدراج مانیال اقتراح ، 18 إلى 15 في صوتت التي ، المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق لجنة رفضت أن بعد                      االلتماس

المخدرات لمشكلة العامة بالصحة المتعلقة الجوانب بشأن القائم التعاون وتوسیع تعزیز في المحرز "بالتقدم ترحب                 فقرة

في ، الطلب عند ، األعضاء الدول لدعم الجهود تكثیف إلى "بالحاجة المجلس یعترف أن الفلبین أرادت كما                    العالمیة".

 التصدي لمشكلة المخدرات العالمیة والتصدي لها وفًقا لنهج شامل ومتكامل ومتوازن".

 الحلول المقترحة

تقلیص إلى یؤدي مما العاملین فرص وزیادة اقتصادیًا الدولة إلنعاش الفلبین في االستثمار على الدول حث                  

هذا یؤدي بیعها: أو المخدرات إلى باللجوء المواطن نسبة و الفقر معدل تقلیل إلي یؤدي هذا و العمل، عن العاطلین                      نسبة

یؤدي كله هذا : المخدرات إلى اللجوء تقلیص على مساعدتهم و عمل فرص لهم بتأمین أفرادها و الدولة مساعدة إلى                      الحل

و الدول بین سیاسیة عالقات كله هذا یبني ذلك، على بناءًا غیرها. و السیاسي و المادي لإلنتاج فرص الدولتین منح                      إلى

و مفید هو لما اللجوء و البطالة تقلیص إلى یؤدي الحل هذا المجتمعین، كال في األفراد ناحیة من أما بینهم. العالقات                       تحسن

 یؤدي إلى إعطائهم حقوقهم كاملة.

 

الحیاة مفتاح هو التعلیم أن بحیث خالله، من توعیتهم و الفلبین في األعمار كافة على التعلیم فرض                   اقتراح

و األفراد توعیة إلى یؤدي مما التعلیم فرض الفلبینیة الحكومة على فیجب مجتمع، أي في فرد ألي حق هو و هذا                       بعصرنا
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یفهم بحیث المخدرات بیع و التعاطي نسبة تقلیل إلى التعلیم یؤدي ذلك، إلى باإلضافة بكل. الحیاة و اإلنسان بحقوق                     فهمهم

 الفرد ما هو صحیح و ما هو خطأ و یلجأ إلى ما هو صحیح .

 

یلجأ الحرب. هذه من جزءا كانوا الذین الفلبیني المجتمع ألفراد مجانا العقلیة و البدنیة للمعالجة الفرص                  إتاحة

عدم بسبب المخدرات إلى یلجأ أو ، للعالج الباهظة التكالیف لدفع تحملهم عدم بسبب المخدرات إلى الناس من                    الكثیر

 فهمهم ما هو عالج الصحیح، لذلك یجب على األمم المتحدة حل هذه القضیة.
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