رقم الوثيقة:

ASA 35/006/2009

الفلبني :نفوس حمطمة – ما بعد النـزاع املسلح يف منداانو،

2009-2008

"لقد ورثنا نزاعاً قدمياً يف منداانو ،تفاقم بفعل سياسة االنتقام الرهيب ،وهي سياسة شائعة سياسياً ولكنها قصرية النررير
فهي مل تفعل سوى أهنا حرضت الطرف اآلخر على االستررار يف ارحر "

الرئيسة غلوراي مكابغال أرويو ،يف خطاهبا املتعلق حبالة األمة 27 ،يوليو/متوز

2009

موجز التقرير
انتهريريت ةولريرية أخريريرى مريريق القتريريال ب ري ق ريوا ارحكوم رية الفلبينيريرية وةبهريرية وريريرير مريريورو اإسريريةمية يف  29يوليريريو  2009وقريريد
انتهريريت رايرياً األعرريريال ارحربيريرية للفري  ،2009-2008الريريت تسريريببت بتهكريرية أ ريرير مريريق  570,000شري و وأ و وقريريو
انتها ريريا عديريريد رحقريريوا اإنسريريال ،ىللتوفريريل و اتفريرياا علريريى اسريتالناف مفاوضريريا السريريةم وبعريريد مريريرور سريرينة علريريى ريريد
العنريريب بري قريوا األمريريق ارحكوميريرية والراعريريا املسريريلوة ،بريريدأ منريريداانو أخريةاً تاريريهد هنايريرية ترلريرية لةضريريطراىل وانعريريدام
اليق – ورمبا هناية للنزا املسلح الذي ام أربع عاماً
وق ريريد واةري ري مال ريريا اآلالف م ريريق األش ري ان يف منطق ريرية وس ري من ريريداانو حن ريريو الفلبري ري  ،ال ريريذيق وطر ريريت حي ريريا م ،ريريا ر
عرليريريا القتريريل غريرية القريريانوا واالختفريرياا القسريريري والتعريريذيب واالعتقريريال التعسريريفي والتهكريرية و ح ريراا املنريريازل وهريريدمها علريريى
أيريريدي القريوا املسريريلوة الفلبينيريرية ومقريرياتلي ةبهريرية وريريرير مريريورو اإسريريةمية وامللياريرييا اوليريرية ونرريراً النعريريدام وسريريائل سريريب
العيش ،فقد أفبح السكال هناك يعتردول على املساعدا
يف مريريايو/أاير ُ ،2009وفريريب ن ريزا منريريداانو عن ري الن ريزا ال ريريذي تسريريبب ىللنري ريزوح الريريداخلي أل ري عريريد مريريق األش ري ان يف
العامل ،1وعن شهد "أ ر حاال النريزوح مهاالً" 2يف عام 2008
وحىت هناية يوليو/متوز  ،2009ال العديد مق النازح غرية قريا ريق علريى العريو و قريراهم فهريم يعياريول يف ريل ا ريوف
وانعريريدام اليق ري يف يرريريا مكترريرية ىللسريريكال ،أو م ري أق ريرىلئهم أو يف م ري و م قتريرية علريريى ةوانريريب الطريريرا ونر ريراً ألهنريريم غريرية
قا ريق علريى العرريل يف مريزارعهم ،فقريد أفريبووا يعترريدول علريى حصريو الغريذاا وغةهريا مريق املسرياعدا ومل تكريق حصريو
الغذاا افية ىللنسبة للعديد مق العائة الكبة واضطر أفرا ها للعو و قراهم حب اً عق الطعريام أو عريق شرييا يبيعونري ،
ريريا ريق حبيري ريا م يف تل ريريع العرلي ريرية ويف يوني ريريو/حزيرال  ،2009ثبطت ريريت ارحكوم ريرية الفلبيني ريرية و ريرياال اإغاث ريرية ع ريريق عط ريرياا
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النازح ريا بة مق الغذاا ،وذلع يف اولة ملن وفول و أيدي ةبهة ورير مورو اإسةمية أو بيع للتكار
ومري سريرايل وقريريب ريريةا النريريار اآلل ،فلنري يتعري علريريى ريريريف النريزا ضريريرال العريريو اآلمنريرية أل ريرير مريريق  240,000انزح و
ايرهم ،4واعتبريار هريذا األمرير عرياةةً وملورياً رريا ينبغريي أل يتعرياول الطرفريال يف تسريهيل ةريراا وقيريق شريامل و ايريد وواف

يف مجي مزاعم االنتها ا السيرة رحقوا اإنسال والقانول اإنساا الدويل على أيدي الطرف خةل األعرال ارحربيرية
الت انتهت م خراً ومق املهم للغايرية وقيريق العدالرية علريى اريو عاةريل ألولالريع الريذيق وطرريت حيريا م نتيكرية لةنتها ريا ،
ألل النزاعريا املسريلوة ،الريت غالبرياً مريا ترينكم عريق لريم متصريور تتغريذى علريى املرريامل الريت مل يريتم التوفريل و حلريول ريا والريت
تناأ مق اتريخ ويل مق النزا وسنوا عديد مق العكز عق اسبة مرتكيب االنتها ا ا طة رحقوا اإنسال
وقريريد تصريرياعد القتريريال يف أغسريريط  ،2008 /بعريريد أل قريريرر اوكرريرية العليريريا يف الفلبري رايرياً عخريرية التوقيري علريريى "مريريذ ر
اتفاا حول أراضريي األةريدا " ،وهريي وثيقرية تت ريرق زاي مسرياحة أراضريي ارحكريم الريذايت ملنريداانو املسريلرة يف وقريت الحريق
ور اً على ذلع ،شق مقاتلو ةبهة ورير مورو االسةمية هكرا ضد املريدني  ،واسريتعر القتريال بري قريوا األمريق وةبهرية
ورير مريورو ويف أ توبر/تاريريق األول  ،2008ق ريت اوكررية العليريا بعريدم سريتورية املريذ ر واسريترر القتريال عنريدما شرينت
القوا ارحكومية عرليا عسكرية يف اولة ملةحقة قا ةبهة ورير مورو الذيق قا وا ا كرا
وتفاقم النزا املسلح يف وسري منريداانو ،وهريو النريزا الريذي وقري رايرياً بري ارحكومرية الفلبينيرية وةبهرية وريرير مريورو اإسريةمية،
بسبب أعرال العنب الت ارتكبتها مجاعا مسلوة أخرى ،مق مليايا خافة مسلوة وقبائل متنازعة قوية
وأعلنريريت حكومريرية الفلبري "تعليريريق العرليريريا ارحربيريرية" ،رريريا أعلنريريت ةبهريرية وريريرير مريريورو اإسريريةمية "تعليريريق األناريريطة ارحربيريرية"
اعتبرياراً مريق  23و  24يوليو/متريوز  2009علريى التريوايل ويف الوقريت نفسري قالريت القريوا املسريلوة الفلبينيرية ل مةحقرية قريا
ةبهة ورير مورو اإسةمية أمريل أم ا اتو ،وعبريدم مكرياىلر وعلريي بنغليريال وغريةهم مريق املقرياتل ستسريترر ،و ل الرييش
سيبقى ما اً يف العرليا عراً للار ة الو نية الفلبينية ،الريت سريتزو ه مريذ را اعتقريال علريى ارتكريا أفعريال ةراميرية،
القتل و ضرام النار والسطو ،يف حالرية القريب علرييهم ،و ل منرررية العفريو الدوليرية تريدعو ارحكومرية الفلبينيرية و ضريرال أال
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ت ي عرليا املةحقة املا ة ب اليش والار ة و ارتكا مزيد مق انتها ا حقوا اإنسال يف وس منداانو
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ومنطقة ارحكم الذايت يف منداانو املسلرة
ويف س ريريياا الن ريزا املس ريريلح ،أور منرر ريرية العف ريريو الدولي ريرية وغةه ريريا م ريريق مري ريراقيب حق ريريوا اإنس ريريال والع ريريامل يف املس ريرياعدا
اإنسانية تقارير حول حاال االعتقال التعسفي والتعذيب وغريةه مريق ضريرو املعاملرية أو العقوبرية القاسريية أو الة نسريانية
أو املهينريرية واالختفريرياا القسريريري وعرليريريا القتريريل السياسريريي وهريريدم املنريريازل ،ىلإضريريافة و وويريريل مس ريار املسريرياعدا أو من ري
وفو ا
يف مريريارآ /ذار  2009قامريريت منررريرية العفريريو الدوليريرية ب ريزاير و منريريداانو ،مبريريا فيهريريا مريريدل اف رياو و واتىلتريريو و ليغريريال ،و قليرريريي
واتىلتو الارالية وماغونداانو ،هبدف ارحصريول علريى خرير املعلومريا املباشرير حريول أوضريا حقريوا اإنسريال هنرياك وقريد
مجعريريت املنررريرية أنبريرياا مريريق م ريراقيب حقريريوا اإنسريريال اوليري والعريريامل يف عريريال املسريرياعدا اإنسريريانية والريرييش وةبهريرية وريريرير
مريريورو اإسريريةمية والكنيسريرية الكاثوليكيريرية الفلبينيريرية واملنررريريا غريرية ارحكوميريرية الدوليريرية واوليريرية ووسريريائل اإعريريةم ويعت ري هريريذا
(ASA
التقريري ريرير متابع ري ريرية للتقري ري ريرير السري ريريابق بعن ري ريوال" :س ري ريريةم طري ريريم يف من ري ريريداانو :ال ري ري رق اإنس ري ريرياا للن ري ريزا يف الفلب ري ري "
) 35/008/2008الذي نارت املنررة يف أ توبر/تاريق األول
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وير ز هذا التقرير على أوضا النريازح وانتها ريا حقريوا اإنسريال والقريانول اإنسرياا الريدويل يف سريياا النريزا املسريلح يف
قلريرييم ماغوينريريداانو ،الريريذي ريريال معقريريل ةبهريرية وريريرير مريريورو اإسريريةمية وأحريريد مرا ريريز النريزا املسريريلح خريريةل معرريريم فري الن ريزا
وأةريرير منررريرية العفريريو الدوليريرية مقريريابة م ري ال ريريوااي وعريريائة م وم ري شريريهو وأف ريرا مريريق اجملتر ري املريريدا يف اإقلريرييم وقريريد
اسريريتُرد بع ري ارحريرياال ال ريوار يف التقريريرير مريريق املقريريابة م ري العريريامل يف عريريال املسريرياعدا اإنسريريانية املسريريتقل وم ريراقيب
حقوا اإنسال يف اجملتر اولي وواثئقهم
ومريريق الريريدير ىللريريذ ر أل منررريرية العفريريو الدوليريرية ال تنوريرياز و أي ريريرف يف النزاعريريا املسريريلوة عروم رياً ،ومنهريريا الن ريزا ب ري

ارحكومريرية الفلبينيريرية وةبهريرية وريريرير مريريورو اإسريريةمية ويف سريريياا الن ريزا املسريريلح ،تر ريريز املنررريرية علريريى توثيريريق انتها ريريا حقريريوا
اإنسال والقانول اإنساا الدويل على أيدي الطرف ومناه ة تلع االنتها ا  ،بغ النرر عق مرتكبيها

بواعث قلق منظمة العفو الدولية

حي رريريا يطريريول الن ريزا املسريريلح ،تريريز ا املعريرياان واملصريرياعب تبع رياً لريريذلع وغالب رياً مريريا شريريكلت النزاعريريا املسريريلوة أرض رياً خصريريبة
لةنتها ا الراعية رحقوا اإنسال

ل مجي ري أ ريراف الن ريزا ملزمريرية ىللتقيريريد ىللقريريانول اإنسريرياا الريريدويل ،و افريرية املريريا  3املا ري ة مريريق اتفاقيريريا ةنيريريب لعريريام
 ،1949الريريت ورريرير شريريق هكرريريا علريريى األش ري ان "الريريذيق ال يقومريريول بريريدور مباشريرير يف األعرريريال ارحربيريرية" ،وال وتو ريريول
االختيريرياري ال ريرياا التفاقيريريا ةنيريريب ،الريريذي يت ريريرق أحكام رياً ماريرياهبة وعريريةو علريريى ذلريريع ،فريريلل القريريانول الريريدويل رحقريريوا
اإنسال ينطبق يف أوقا ارحرير وأوقريا السريلم علريى حريد سريواا وتريدعو منرررية العفريو الدوليرية مجيري األ ريراف ،والسرييرا
ارحكومريرية الفلبيني ريرية وةبهريرية وري ريرير م ريريورو اإسريريةمية ،و ه ريريار لتزامهريريا الص ريريح بوض ري حريريد ف ريريوري وغريرية ما ريريرو لري ري
انتها ريريا حقريريوا اإنسريريال والقريريانول اإنسريرياا ،والريريت تاريريرل ،ولكنهريريا ال تنوصريرير يف ،ا كرريريا الريريت تسريريتهدف املريريدني
وا كرا العاوائية وحريرا وتريدمة املرتلكريا املدنيرية وعرليريا االعتقريال التعسريفي والتعريذيب وغرية مريق ضريرو املعاملرية
أو العقوبة القاسية أو الة نسانية أو املهينة وعرليا االختفاا القسري والقتل غة القانوا ،مبا في القتل السياسي
ويتع علريى ارحكومرية الفلبينيرية ضريرال ايرية املريدني املت ريرريق مريق النريزا  ،والسرييرا النريازح رريا وريب أل تكفريل تريوفة
الغذاا الكريايف وارحصريول علريى امليرياه الصريارحة للارير واملعالرية الطبيرية اجملانيرية للعريائة املهكرير رريا يتعري علريى ارحكومرية
الفلبينيريرية وةبهريرية وريريرير مريريورو اإسريريةمية التعريرياول التريريام مريريق أةريريل تسريريهيل ة ريراا وقيقريريا عاةلريرية و ايريريد ووافيريرية يف م ريزاعم
انتها ريا حقريريوا اإنسريال والقريريانول اإنسرياا الريريدويل وينبغريي عريريةل تقريارير التوقيقريريا علريى املريريب ووريب تقريريد النريريا ،
بغ النرر عق رتبهم ،و العدالة ضرق ةرااا ا رة تفي ىلملعاية الدولية للعدالة ،وضرال اإنصاف لل وااي

نتائج وتوصيات
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ل فال اليش الفلبيين وةبهة ورير مورو اإسةمية يف ضرال تقيد قوا را ىللقانول الريدويل ىلل نريزا  2009-2008قريد
أ ى و وقو انتها ا رحقوا اإنسال والقريانول اإنسرياا الريدويل و ل عريدم وةريو ةهرية مراقريب ايريد ألوضريا حقريوا
اإنسال حي م رفا النزا يعين أن مل ُ ر وقيقا فعالة ومل يُقدم النا و العدالة
وأ ى وةو مجاعا مسلوة ومليارييا خافرية مسريلوة ووقريو هكرريا ليرية بري القبائريل املتنازعرية و تفرياقم األوضريا
املتقلبريرية واملعقريريد أف ريةً ويعلريريق مالريريا اآلالف مريريق املريريدني املهكريريق يف أتريريول الن ريزا املسريريلح ل مسريريتقبل ه ري الا املريريدني
الريريذيق يعترريريدول علريريى املسريرياعدا  ،مريريق ول وةريريو فريرياا أ يريريد للوصريريول علريريى وسريريائل العريرييش ،وال عترعريريا منريرية ،وال
منازل متبقية ميكنهم العو ليها يف بع األحيال ،مستقبل غة أ يد
ويريوفر عريريةل تعليريريق األعرريريال ارحربيريرية الريذي فريريدر مري خراً اسري احة اللتقريريا األنفرياآ املريريا انتررهريريا السريريكال املت ريريررول مريريق
النزا را أل استالناف ا اث السةم يتيح للوكومة الفلبينية وةبهرية وريرير مريورو فرفرية مهررية لوضري حقريوا اإنسريال
يف فلب الولة الديد مق املفاوضا وشأن شريأل النزاعريا املسريلوة األخريرى يف العريامل ،فقريد تغريذى النريزا املسريلح يف
منريريداانو علريريى املرريريامل الريريت ناريريأ ع ري اتريريريخ الن ريزا  ،والريريت مل ريريد ح ريةً ريريا ل هريريذه املرريريامل غالب رياً مريريا تتعلريريق ىلالنتها ريريا
ا طة رحقوا اإنسال ،والت مل يتم خ ا مرتكبيها للرساالة اترخيياً
ل منررة العفو الدولية تقدم التوفيا التالية و ارحكومة الفلبينية وةبهة ورير مورو اإسةمية واجملتر الدويل

التوصيات

توصيات موجهة إىل السلطات الفلبينية
 .1يتعري علريريى قريوا األمريريق ارحكوميريرية ،الريريت تتريريألب مريريق القريوا املسريريلوة الفلبينيريرية والقريوا شريريب العسريريكرية الريريت تسريريلوها
ارحكومة ،مق قبيل "الوحدا الغرافية للقوا املسلوة للروا ن " و "منرررية املتطريوع املريدني " ،أل توقريب فريوراً مجيري
انتها ا حقوا اإنسال وأل تت ذ مجي التدابة ال رورية ل رال عدم تكرارها يف املستقبل

 .2يتع ري عل ريريى ارحكوم ريرية الفلبيني ريرية ،وخاف ريرية وزار ال ريريدفا الق ريريومي ،فير ريريا يتعل ريريق عف ريرا ق ريوا األم ريريق ارحكومي ريرية ،أل تف ريريتح
وقيقا عاةلة و ايد ووافية يف األنباا املتعلقة ىلنتها ا القانول الدويل رحقوا اإنسال والقانول اإنساا
 ينبغي توفة ارحراية للاهو وعائة ال وااي مق العنريب أو التهديريدا أو أي شريكل مريق أشريكال ال هيريب ،رريا
ينبغي تعليق عرل األش ان الذيق وري التوقيق معهريم يف منافريبهم ،الريت ميكريق أل ميارسريوا مريق خة ريا سريلطة أو
نفوذاً




ينبغريي تقريريد األشري ان الريريذيق يبري التوقيريريق أهنريم مسري ولول عريق تلريريع االنتها ريا  ،مبريق فرييهم أولالريريع الريذيق لريريديهم
مسري ولية قانونيريرية وبغري النرريرير عريريق رتريريبهم ،و العدالريرية مبوةريريب ةريرااا ا رريرية تفريريي ىلملعريرياية الدوليريرية للعدالريرية و ل
فريريدور أوامريرير مريريق ضريرياب أعلريريى أو مريريق سريريلطة عامريرية ال يعت ري م ري راً الرتكريريا انتها ريريا خطريرية رحقريريوا اإنسريريال أو
القانول اإنساا الدويل
وب أل تُعلق التقارير ا افة هبذه التوقيقا على املب
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ينبغريريي ضريريرال نص ريرياف ال ريريوااي وفق رياً للرع ريرياية الدوليريرية ووريريب أل يا ريريرل ة ري ال ريريرر :ع ريريا ارحريريق و نص ريرياب ،
والتعوي والتأهيل وال ضية وضراان عدم التكرار

 .3وب أل تُرهر القريوا املسريلوة الفلبينيرية التزامهريا حبقريوا اإنسريال مريق خريةل تزويريد مكتريب حقريوا اإنسريال الترياب ريا
ىلملوار ال ريرورية للتوقيريق الفعريال يف مجيري حرياال انتها ريا القريانول اإنسرياا الريدويل وانتها ريا حقريوا اإنسريال علريى
أيريريدي ق ريوا األمريريق ارحكوميريرية ،ومنهريريا علريريى سريريبيل امل ريريال ال ارحصريرير ،هريريدم منريريازل املريريدني وممتلكريريا م وعرليريريا االعتقريريال
التعسريفي واالختفرياا القسريري والقتريريل غرية القريانوا ،مبريا فيري القتريل السياسريي ،والتعريذيب وغريريةه مريق ضريرو املعاملرية القاسريريية
والة نسانية واملهينة
 ينبغريريي مريرينح مكتريريب حقريريوا اإنسريريال يف الق ريوا املسريريلوة الفلبينيريرية الصريريةحيا وتريريوفة القريريدرا الكافيريرية لري إة ريراا
وقيقا تفصيلية و ايد  ،ولي اال تفاا ىللتوقيقا الت وريها القا اإقليريول م رةا م
 .4وب أل تكفل ارحكومة سةمة ورفاه النازح وفقرياً للقريوان واملعرياية الدوليرية ،ومنهريا املبريا ج التوةيهيرية لبمريم املتوريد
باأل التهكة الداخلي










أرواح النازح

طر ا كرا املباشر أو العاوائية أو غةها مريق

وب أل تكفل على وة ا صون عدم تعري
أعرال العنب
وريريب أل ت ريريوفر ،أو تكفريريل ت ريريوفة ،ارحريريد األ الك ريريايف مريريق الغ ريريذاا واملريرياا الص ريرياى للاريرير وامل ريريأوى واملسريريكق الك ريريايف
وامللب املةئم وا دما الطبية األساسية والترديدا الصوية
وب أل تكفل مكانية وفول العامل يف عال املساعدا اإنسانية و مجي املنا ق الواقعرية وريت سرييطر ا ،ريي
يتركنوا مق الوفول و النازح وغةهم مق املدني املعرض لل طر بة عخة
وريريب أل تنفريريذ ،ىللتعريرياول م ري النريريازح  ،خطريرية عرريريل مةئرريرية وشريرياملة تتعلريريق بعريريو م اآلمنريرية والطوعيريرية و ق ريراهم ،يف
روف تسرح للعائديق ىللعيش مق ول ديدا ألمرينهم ،ويف ريل ريروف اقتصريا ية واةتراعيرية وسياسريية تريتةام
م الكرامة اإنسانية وهذا يارل توفة ما يكفي مق الغذاا واملسكق ووسائل املعياة عند عا تو ينهم ،وذلريع
حبسريريب مريريا أوفريريت بري وزار الصريريوة ومنررريرية اليونيسريريب وبريرانمغ الغريريذاا العريرياملي يف تقييرهريريا املاري ك لبمريريق الغريريذائي
للنازح
وب أل تكفل اسريتعا ممتلكريا م وحقريوقهم ىللكامريل أمريا ذا انريت املرتلكريا مريدمر أو ال ميكريق الوفريول ليهريا،
فينبغي أل حيصلوا على تعوي ا

افية بغ

النرر عق عو م و مكال قامتهم الدائم

 .5وريب أل عخريريذ ارحكومرية الفلبينيريرية علريريى عاتقهريا مسري ولية اوافررية علريريى أمريريق مجيري املريريدني املقيرري يف املنريريا ق املت ريريرر
مريريق الن ريزا بغ ري النرريرير عريريق يريرينهم أو انترريريائهم السياسريريي أو أفريريلهم العرقريريي ووريريب أل تت ريريذ خط ريوا ملروسريرية رحرايريرية
مسلري الفليب  ،املعروف ىلسم "املورو" ،مق ا كرريا االنتقاميرية وغةهريا مريق االنتها ريا  ،وخصوفرياً علريى أيريدي أفريرا
قوا األمق ارحكومية
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 .6ينبغي أل تعطي ارحكومة الفلبينية األولويرية إنارياا مكتريب للر سسرية الو نيرية رحقريوا اإنسريال يف منطقرية ارحكريم الريذايت
يف منداانو املسلرة ،والبدا إبفدار أمر تنفيذي أو اري يسرح بذلع ومق مث ينبغي أل تبا ر لنة حقوا اإنسال يف
الفلب ري و عريريا ناريرياا مكتب/مكاتريريب اخريريل منطقريرية ارحكريريم الريريذايت يف منريريداانو املسريريلرة ،لترك ري ضريريوااي انتها ريريا
حقوا اإنسال مق الوفول و هذه اللكنة ووب أل تبدي ارحكومة اإقليرية ملنطقة ارحكم الذايت يف منريداانو املسريلرة
تعاوانً اتماً لدعم هذه الهو
 .7يتع على ارحكومة ،السيرا مق خةل مكتب املستاار الرائسي للعرلية السلرية ،ىللتااور م املس ول اإقليري
واجملتر ري املريريدا يف منطق رية ارحكريريم الريريذايت يف منريريداانو املسريريلرة ،أل تبريريا ر و ناريرياا ليريرية مقبولريرية ثقافي رياً للرراقبريرية والتوقيريريق

ووض هناية عا لة لةنتها ا علريى أيريدي املليارييا ا افرية املسريلوة والقبائريل املتنازعرية وغةهريا مريق الراعريا املسريلوة
يف ممارس ريريتها "ري ريريدو" ،وذل ريريع لتس ريريهيل ارحك ريريم الق ريريائم عل ريريى س ريرييا الق ريريانول يف املنطق ريرية املت ريريرر م ريريق النري ريزا  ،ومنري ري وق ريريو
املصا ما اولية الت ترل تتصاعد و أل تصبح قتاالً ضارىلً

 .8يتع علريى علري الارييوا الفلبيريين أل يكفريل اتسرياا قريانول مناه رية التعريذيب وقريانول مناه رية االختفرياا غرية الطريوعي
اتسريرياقاً اتمرياً مري القريريانول الريريدويل رحقريريوا اإنسريريال ،والسريرييرا االتفاقيريرية الدوليريرية باريريأل ايريرية مجيري األشري ان مريريق االختفريرياا
القسريريري واتفاقيريرية مناه ريرية التعريريذيب ،وتسريري املوافقريرية علريريى التاريريريعا املق حريرية قبريريل هنايريرية الريريدور التاليريرية ،و عطريرياا األولويريرية
ذا األمر

 .9ينبغي أل تبا ر ولة الفلب و التصديق على االتفاقية الدولية باأل ايرية مجيري األشري ان مريق االختفرياا القسريري،
و فريدار اإعريةان الريت تقت رييها املريريا اتل  31و  32مريق االتفاقيرية ،ويف ذلريع اعري اف ىلختصريان اللكنرية املعنيرية حبريرياال
االختفاا القسري يف النرر يف الاكاوى املقدمة مق األفرا والدول األ راف
 .10وريب علريريى ارحكومرية الفلبينيريرية أل تنفريذ ،باريريكل ملريح ،التوفريرييا الريوار يف تقريريرير املقريرر ا ريريان لبمريم املتوريريد املعريريين
ىلإعريريدام خريريار نطريرياا الق ريرياا واإعريريدام التعسريريفي وإبة ريرااا مريريوةز لعريريام  ،2008وتقريريرير املتابعريرية لعريريام  2009ا ريريان
ىللفلب  ،اللذيق مل يتم اإيفاا هبرا
 .11وريريب أل توةري ارحكومريرية الفلبينيريرية عريريو مفتوحريرية و ليريريا األمريريم املتوريريد لةةريرااا ا افريرية لريزاير وسري منريريداانو،
والسيرا املقرر ا ريان املعريين بتعزيريز و ايرية حقريوا اإنسريال ،يف سريياا مكافورية اإرهريا  ،وفريريق العرريل املعريين ىلالختفرياا
القسري أو غة الطوعي ،اللذيق لبا زاير الفلب مرا عد
توصيات موجهة إىل جبهة حترير مورو اإلسالمية
 .1وب أل تعلريق ةبهرية وريرير مريورو التزامهريا ىلحري ام ارحقريوا اإنسريانية لريري الاريعو و فريدار أوامرير فوريرية و مقاتليهريا
وأتباعها وم ازريها بوقب مجي األفعال الت تسهم يف انتها ا حقوا اإنسال ،والسيرا يف سياا النزا املسلح
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 .2وريريب أل تكف ريريل ةبهريرية وري ريرير مريريورو اإس ريريةمية تقي ريريد مقاتليهريريا وأتباعه ريريا وأنصريريارها الص ريريارم ىللتزاما ريريا مبوة ريريب الق ريريانول
اإنسريرياا الريريدويل ،وذلريريع عل توضريريح ريريم عنري لريريق يريريتم التسريرياهل مري مريرتكيب انتها ريريا القريريانول اإنسريرياا الريريدويل ،والسريرييرا
ا كرريريا ضريريد املريريدني واملرتلكريريا أو األهريريداف املدنيريرية وا كرريريا العا ريوائية ،بغ ري النرريرير عريريق رتريريبهم وينبغريريي زاحريرية
األش ان الذيق يُاتب يف أهنم ارتكبوا انتها ا مق أية منافب ميكق أل يكرروا االنتها ا مق خة ا
 .3و ريريب أل تتع ريرياول ةبه ريرية وري ريرير م ريريورو اإس ريريةمية مري ري ارحكوم ريرية الفلبيني ريرية لتس ريريهيل ةري ريراا وقيق ريريا ماري ري ة يف مري ريزاعم
االنتها ريريا السريرييرة رحقريريوا اإنسريريال والقريريانول اإنسريرياا ،وتقريريد مريرتكيب م ريريل تلريريع االنتها ريريا و العدالريرية أمريريام ريريا م
مدنية ومبوةب ةرااا تتراشى م املعاية الدولية للعدالة
 .4وب أل تكاب ةبهة ورير مورو اإسةمية النقا عق نتائغ وقيقا ا يف ا كرا على املدني على أيدي ثةثة
مق قا ا يف أغسط  ،2008 /وعق العقوىل الت فرضتها على األش ان الذيق تب أهنم مس ولول عنها
توصيات موجهة إىل اجملتمع الدويل
تدعو منررة العفو الدولية اجملتر الدويل و عم التدابة الت تساعد مراقيب حقريوا اإنسريال املسريتقل علريى توثيريق أنبرياا
االنتها ريريا ال ريريت ترتكبه ريريا أ ري ريراف النري ريزا  ،هب ريريدف وسري ري مس ريريتوى االلتري ريزام ىللق ريريانول ال ريريدويل رحق ريريوا اإنس ريريال والق ريريانول
اإنساا ،وعلى وة التوديد:
 .1ت ريدعو منررريرية العفريريو الدوليريرية املنررريريا املتعريريد األ ريراف ،مريريق قبيريريل منررريرية امل ري متر اإسريريةمي واالوريريا األورو  ،الريريت
أعربريريت عريريق اهترامهريريا بريريدعم العرليريرية السريريلرية و تقريريد املسريرياعد يف تعي ري م ريراقب ولي ري النتها ريريا حقريريوا اإنسريريال
والقانول اإنساا الدويل الت ارتُكبت يف سياا النزا املسلح
 .2تدعو منررة العفو الدولية عتر املاا الدويل و عم توسريي نطرياا الفريرا اوليرية املسريتقلة ملراقبرية حقريوا اإنسريال،
مق أةل توثيق انتها ا القانول الدويل رحقوا اإنسال والقانول اإنساا يف منا ق النزا و عدا التقارير عنها

هوامش
 .1حبسب مر ز مراقبة التهكة الداخلي ،وهو منررة ولية تتوو مراقبة عرليا النريزوح الناةم عق النريزاعا
 .2علري الةةالري النرووريريي" ،ورية عامرية عامليريرية عريق اال اهريا والتطريريورا يف  ،"2008مريايو/أاير  2009أنررير املوقري :
http://www.nrc.no/?did=9408780

 ،خر زاير يف  2يوليو/متوز
 .3ماا موغاتو " ،الفلب تطلب مق و اال اإغاثة وديد حصو الغذاا" ،تومسول رويري ز 3 ،يوينريو/حزيرال 2009
http://www.reuters.com/article/asiaCrisis/idUSMAN479139
أنرر املوق :
2009

خر زاير يف  5يونيو/حزيرال
 .4عل تنسيق الكوارث الو نية" ،وديث حول :النازح يف منداانو 14 ،يوليو/متوز 2009
2009
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 .5وس ري منريريداانو أو املنطقريرية  XIIتتكريريول مريريق أقريرياليم :واتىلتريريو النوبيريرية ،واتىلتريريو ،سريريلطال قريريدورا  ،سريريارانغاا ،ومريريدل
واتىلتو ،ةنرال سانتوآ ،يدابوال ،وروان ال ،وات ورونغ
 .6منطقريرية ارحكريريم الريريذايت يف منريريداانو تتكريريول مريريق أقريرياليم ماغوينريريداانو ،الانو يريريل سريريو ،ىلسريرييةل ،س ريولو ،اتوي  -اتوي،
ومدينت مراوي و يزابية
 .7يف هريريذا التقريريرير ،يُسريريت دم مصريريطلح "عرليريريا القتريريل السياسريريي" لةشريريار و عرليريريا القتريريل غريرية القريريانوا علريريى أيريريدي
قوا األمق ارحكومية أو الراعا املسلوة را أل عرليا القتل غة القانوا يف سريياا هريذا التقريرير تاريرل عرليريا
القتل املستهدف للردني وغةهم مق غة املقاتل على أيدي قوا األمق ارحكوميرية أو الراعريا املسريلوة ،وعرليريا
القتل النامجة عق ا كرا غة املتناسبة أو ا كرا العاوائية
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