
خالل السنوات الخمسين من وجود منظمة العفو الدولية، ناضلنا من أجل تعزيز حقوق اإلنسان على نطاق العالم 
بأسره. وتشمل هذه الحق في حرية التعبير، الذي غدا حقاً معترفاً به دولياً. وعلى الرغم من هذا، تواصل بعض الدول 

تقويض حرية التعبير، مستخدمة في ذلك قوانين وذرائع مختلفة. فبعض الدول تعاقب أي شخص ينتقد الملك أو 
رئيس الدولة. وفي بعض البلدان، يعتبر جريمة أن ترتدي المرأة البرقع الذي يغطي وجهها كاماًل. بينما تعاقب المرأة، 

في أماكن أخرى، إذا لم تغطِّ رأسها. 

وفي 2010، سجلت منظمة العفو الدولية وتقّصت انتهاكات حقوق اإلنسان في ما يربو على 157 بلداً تتوزع على 
مختلف أقاليم العالم. وتظهر أبحاثنا أن الحاجة ألن يقف األفراد معاً لحماية حقوق اإلنسان ما زالت ماسة مثلما 

كانت دائماً. 
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 حقائق وأرقام حول 
حقوق اإلنسان 2011

في السنة الماضية، عملت منظمة العفو الدولية بشأن حاالت 

ف��رض قي��ود غي��ر قانوني��ة
عل��ى حري��ة التعبي��ر ف��ي 

دول���������ة

ودأب��ن���ا م�ن����ذ 1961 
على تنظي��م ح�م�الت
لل�دف��اع ع�ّم�ن
يسجنون بسبب 
معتق�دات�ه��م. 

ونح����ن اآلن
ندع��و إل��ى 
إط�الق سراح 
ء  س���ج�ن���ا
دول�����ةال��رأي ف��ي



منظمة العف��و الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 3 ماليين ش��خص يناضلون 
 ف��ي أكث��ر م��ن 150 بل��داً ومنطقة م��ن أجل وض��ع ح��د لالنتهاكات الجس��يمة 

لحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل ش��خص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مس��تقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية 
 أو دي��ن – ومص��در تمويلها الرئيس��ي هو مس��اهمات عضويتها وم��ا تتلقاه من 

هبات عامة. 

بدأت منظمة العفو الدولية نضالها من 
أجل وضع حد لعقوبة اإلعدام في 1977. 

وما برحنا ندعو جميع الدول إلى إلغاء هذه 
العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة. 

وعقب ضغوطات مارستها منظمة العفو 
الدولية، تبنت األمم المتحدة في 1984 

»اتفاقية مناهضة التعذيب«. ورغم أن 
147 دولة قد صّدقت على االتفاقية، إال أن 

التعذيب ما زال متفشياً، ونواصل نحن بدورنا 
تقصي ما يردنا من تقارير بشأن التعذيب من 

شتى أنحاء العالم. 
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في السنة الماضية، وّثقنا حاالت عيانية من 

التعذيب 
وغيره من صنوف 
المعاملة السيئة في

من البش�ر ال يستطيعون 
ال��ت��م���اس س���ب�����ل 

العدال�ة
وحتى عندم��ا تكون أنظمة العدالة قائمة، فهي 
تعاني، في أغلب األحيان، من الفس��اد أو التمييز. 

في 2010، تقّص��ت منظمة العفو الدولية

محاكمات 
جائرة في

واليوم، ازداد 
العدد إلى 

في 1977، لم تكن قد ألغت عقوبة األعدام 
بالنس��بة لجميع الجرائم سوى 16 دولة.
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