
في 2012، سجلت منظمة العفو الدولية انتهاكات، وأجرت 
تحقيقات بشأنها، في 159 بلداً وإقليماً عبر العالم. وتضمن ذلك: 
التعذيب، وأعمال القتل غير المشروع، واإلخالء القسري، وحاالت 

اإلخفاء، والعنف ضد المرأة، إلى جانب انتهاكات أخرى.
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حقوق اإلنسان 
حقائق وأرقام 2013

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 3 ماليين شخص يناضلون 
في أكثر من 150 بلداً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان.

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

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية 
أو دين – ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من 

هبات عامة. 
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101 من البلدان
قمعت حق 

شعوبها في حرية 
التعبير في 2012

 

80 من البلدان 
    أجرت 

       محاكمات جائرة

اعـُتـقـل 
سـجـنـاء رأي في 

57 بلداً

%64

  112  
من البلدان 

%70

قامت 
بتعذيب مواطنيها

في 2012  

%50
%36

كانت قوات األمن 
مسؤولة عن   

    أعمال القتل في 
        وقت السلم في 

50 بلداً    

واجه الرجال والنساء واألطفال 
عمليات اإلخالء القسري في

36 بلداً 
تعرض أشخاص إلى 
اإلخفاء القسري في

31 بلداً   

قام 21 بلداً فقط 
بتنفيذ عمليات إعدام في 2012

ما يربو عن ثلثي بلدان 
العالم – 140 – ألغت

عقوبة اإلعدام أو لم تطبقها في 
الواقع الفعلي في 2012

31%

%23

%19

%13

ثالث دول 
فقط 

صوتت ضد المعاهدة

155 دولة 
صوتت العتماد اتفاقية 

تجارة األسلحة في الجمعية 
العمومية لألمم 

المتحدة في 
إبريل/نيسان 

 2013

12 مليون شخص 
من عديمي الجنسية في بداية 2012 

15 مليون شخص 
مسجلون حالياً كالجئين

اإلحصاءات الواردة في هذه الوثيقة غير شاملة، وتشير 
إلى بلدان وثقت فيها منظمة العفو الدولية انتهاكات 

محددة لحقوق اإلنسان خالل 2012�



في 2012، سجلت منظمة العفو الدولية انتهاكات، وأجرت 
تحقيقات بشأنها، في 159 بلداً وإقليماً عبر العالم. وتضمن ذلك: 
التعذيب، وأعمال القتل غير المشروع، واإلخالء القسري، وحاالت 

اإلخفاء، والعنف ضد المرأة، إلى جانب انتهاكات أخرى.

May 2013مايو/أيار
Index: POL 10/017/2013 :رقم الوثيقة 

حقوق اإلنسان 
حقائق وأرقام 2013

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 3 ماليين شخص يناضلون 
في أكثر من 150 بلداً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنسان.

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

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية 
أو دين – ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من 

هبات عامة. 

رقم الوثيقة:
Index: POL 10/017/2013 Arabic 

 May 2013 مايو/أيار 
Amnesty International

International Secretariat
Peter Benenson House

1 Easton Street
London WC1X 0DW

United Kingdom

amnesty.org

101 من البلدان
قمعت حق 

شعوبها في حرية 
التعبير في 2012

 

80 من البلدان 
    أجرت 

       محاكمات جائرة

اعـُتـقـل 
سـجـنـاء رأي في 

57 بلداً

%64

  112  
من البلدان 

%70

قامت 
بتعذيب مواطنيها

في 2012  

%50
%36

كانت قوات األمن 
مسؤولة عن   

    أعمال القتل في 
        وقت السلم في 

50 بلداً    

واجه الرجال والنساء واألطفال 
عمليات اإلخالء القسري في

36 بلداً 
تعرض أشخاص إلى 
اإلخفاء القسري في

31 بلداً   

قام 21 بلداً فقط 
بتنفيذ عمليات إعدام في 2012

ما يربو عن ثلثي بلدان 
العالم – 140 – ألغت

عقوبة اإلعدام أو لم تطبقها في 
الواقع الفعلي في 2012

31%

%23

%19

%13

ثالث دول 
فقط 

صوتت ضد المعاهدة

155 دولة 
صوتت العتماد اتفاقية 

تجارة األسلحة في الجمعية 
العمومية لألمم 

المتحدة في 
إبريل/نيسان 

 2013

12 مليون شخص 
من عديمي الجنسية في بداية 2012 

15 مليون شخص 
مسجلون حالياً كالجئين

اإلحصاءات الواردة في هذه الوثيقة غير شاملة، وتشير 
إلى بلدان وثقت فيها منظمة العفو الدولية انتهاكات 

محددة لحقوق اإلنسان خالل 2012�


