منظم ة العف و الدولية

ملخص إعالمي
POL 10/015/2004
رقم الوثيقة:
122
خدمة إخبارية رقم:
 26مايو/أيار 2004
إحصائيات التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2004
وتغطي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون األول 2003
انتهاكات حقوق اإلنسان التي وردت تفاصيلها في
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2004
عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء/والقتل دون وجه حق
نُفِّذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في  47بلدا:
أفريقيا :أنغوال ،وبوروندي ،والكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو ،وكوت ديفوار ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية،
وإثيوبيا ،وليبيريا ،ورواندا
آسيا :الهند ،وماليزيا ،ونيبال ،وإندونيسيا ،وكمبوديا ،وكوريا الشمالية ،والفليبين
األمريكتان :بيليز ،والبرازيل ،وكولومبيا ،وجمهورية الدمنيكان ،وغويانا ،وهاييتي ،وجامايكا ،والمكسيك ،وفنـزويال ،وغواتيماال،
وهندوراس ،وبوليفيا
أوروبا وآسيا الوسطى :النمسا ،وبلغاريا ،وفرنسا ،وألمانيا ،ومقدونيا ،والبرتغال ،وروسيا االتحادية ،وأسبانيا ،وتركيا ،وتركمانستان،
وأكرانيا ،والمملكة المتحدة ،وأوزبكستان
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :العراق ،وإيران ،وإسرائيل/األراضي المحتلة ،ومناطق السلطة الفلسطينية
عمليات "اإلخفاء"
"أخفي" أشخاص على أيدي عمالء الدولة في  28بلدا:
أفريقيا :أنغوال ،وبوروندي ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو ،وكوت ديفوار ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا،
وليبيريا ،ورواندا
آسيا :الهند ،وإندونيسيا ،ونيبال ،والفليبين ،وباكستان
األمريكيتان :كولومبيا ،والمكسيك
أوروبا وآسيا الوسطى :بيالروس ،والبوسنة والهرسك ،وكرواتيا ،وروسيا االتحادية ،وأسبانيا
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،والعراق ،وإسرائيل/األراضي المحتلة ،والكويت ،وليبيا ،والمملكة العربية السعودية ،وسوريا
التعذيب وإساءة المعاملة
وردت تقارير عن وقوع حاالت تعذيب وإساءة معاملة على أيدي قوات األمن والشرطة وسواهما من سلطات الدولة في  130بلدا:
أفريقيا :أنغوال ،وبوروندي ،والكاميرون ،وتشاد ،وجزر القمر ،وجمهورية الكونغو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وكوت ديفوار ،وغينيا
االستوائية ،وإريتريا ،وإثيوبيا ،وغامبيا ،وغينيا ،وغينيا -بيساو ،وكينيا ،وليبيريا ،ومدغشقر ،وموريتانيا ،ومالوي ،وموزمبيق ،وناميبيا،
والنيجر ،ونيجيريا ،ورواندا ،والسنغال ،وجنوب أفريقيا ،والسودان ،وسوازيالند ،وتوغو ،وأوغندا ،وزامبيا ،وزمبابوي
آسيا :أفغانستان ،وبنغالديش ،وكمبوديا ،والصين ،والهند ،وإندونيسيا ،واليابان ،والوس ،وماليزيا ،وجزر المالديف ،ومنغوليا ،ومايانمار،
ونيبال ،وباكستان ،والفليبين ،وسنغافوره ،وجزر سليمان ،وسري النكا ،وتايوان ،وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
األمريكيتان :األرجنتين ،وجزر البهاما ،وبيليز ،وبوليفيا ،والبرازيل ،وكندا ،وشيلي ،وكولومبيا ،وإكوادور ،وغويانا ،وهاييتي ،وهندوراس،
وجامايكا ،والمكسيك ،ونيكاراغوا ،وباراغواي ،وبيرو ،وسورينام ،وترينيداد وتوباغو ،والواليات المتحدة األمريكية ،وأورغواي ،وفنـزويال.
أوروبا وآسيا الوسطى :ألبانيا ،وأرمينيا ،والنمسا ،وأذربيجان ،وبيالروس ،وبلجيكا ،والبوسنة والهرسك ،وبلغاريا ،وكرواتيا ،وجمهورية
التشيك ،وأستونيا ،وفرنسا ،وجورجيا ،وألمانيا ،واليونان ،والمجر ،وإيرلندا ،وإيطاليا ،وكازاخستان ،وقرغيزستان ،والتفيا ،وليثوانيا،
ومقدونيا ،ومولدافيا ،وبولندا ،والبرتغال ،ورومانيا ،وروسيا االتحادية ،وصربيا والجبل األسود ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وأسبانيا ،والسويد،
وسويسرا ،وطاجيكستان ،وتركيا ،وتركمانستان ،وأوكرانيا ،وأوزبكستان
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،والبحرين ،ومصر ،وإيران ،والعراق ،وإسرائيل/األراضي المحتلة ،واألردن ،والكويت ،ولبنان،
وليبيا ،والمغرب/ا  ? 604صحراء الغربية ،ومناطق السلطة الفلسطينية ،وقطر ،والمملكة العربية السعودية ،وسوريا ،وتونس ،واإلمارات
العربية المتحدة ،واليمن
سجناء الرأي
اعتقل أشخاص واحتجزوا بصورة تعسفية من دون تهمة أو محاكمة في  42بلدا:
أفريقيا :بوروندي ،والكاميرون ،وتشاد ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وغينيا االستوائية ،وإريتريا ،وغينيا ،وليبيريا ،ورواندا ،وتوغو
آسيا :بوتان ،والصين ،ونيبال ،وإندونيسيا ،وجزر المالديف ،ومايانمار ،وتايلند ،وفيتنام ،وكويا الجنوبية وكوريا الشمالية
األمريكتان :كوبا ،وبيرو ،والمكسيك
أوروبا وآسيا الوسطى :أرمينيا ،وبيالروس ،وفنلندا ،وروسيا االتحادية ،وتركيا ،وتركمانستان ،وأوكرانيا
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،ومصر ،وإيران ،والعراق ،وإسرائيل/االراضي المحتلة ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا،
والمغرب/الصحراء الغربية ،والمملكة العربية السعودية ،وسوريا ،وتونس ،واليمن
االحتجاز من دون تهمة أو محاكمة
اعتقل أشخاص واحتجزوا على نحو تعسفي من دون تهمة أو محاكمة في  58بلدا:
أفريقيا :بوروندي ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وكوت ديفوار ،وإريتريا ،وإثيوبيا ،وغينيا -بيساو،
وكينيا ،ومدغشقر ،ومالوي ،وموريتانيا ،والنيجر ،ونيجيريا ،ورواندا ،والسنغال ،وسيراليون ،والصومال ،والسودان ،وسوازيالند ،وتنـزانيا،
وتوغو ،وأوغندا ،وزمبابوي
آسيا :أفغانستان ،وبنغالديش ،وبروناي دارالسالم ،والصين ،والهند ،وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ،وماليزيا ،وجز المالديف،
ومايانمار ،ونيبال ،وباكستان ،وبابوا غينيا الجديدة ،وسنغافورة ،وسري النكا ،وفيتنام
األمريكيتان :كولومبيا ،وكوبا ،وجامايكا ،والواليات المتحدة األمريكية
أوروبا وآسيا الوسطى :المملكة المتحدة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،ومصر ،وإيران ،والعراق ،وإسرائيل/األراضي المحتلة ،ولبنان ،وليبيا ،والمغرب /الصحراء
الغربية ،ومناطق السلطة الفلسطينية ،والمملكة العربية السعودية ،وسوريا ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن
عقوبة اإلعدام
حكم على أشخاص باإلعدام في  63بلدا:
أفريقيا :بوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكاميرون ،وتشاد ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،وغانا ،ومالوي ،ونيجيريا ،ورواندا،
والصومال ،والسودان ،وسوازيالند ،وتنـزانيا ،وأوغندا ،وزامبيا
آسيا :بنغالديش ،والصين ،والهند ،وإندونيسيا ،واليابان ،وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ،والوس ،وماليزيا ،ومايانمار ،وباكستان،
وبابوا غينيا الحديدة ،والفليبين ،وسنغافورة ،وسري النكا ،وتايوان ،وتايلند ،وفيتنام
األمريكتان :جزر البهاما ،وبيليز ،وكوبا ،وغواتيماال ،وغويانا ،وجامايكا ،والمكسيك ،وسنت لوتشيا ،وترينيداد وتوباغو ،والواليات المتحدة
األمريكية
أوروبا وآسيا الوسطى :أرمينيا ،وبيالروس ،وكازاخستان ،وقرغيزستان ،وقطر ،وساموا ،وطاجيكستان ،وأوزبكستان
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،ومصر ،وإيران ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،والمغرب/الصحراء الغربية ،ومناطق
السلطة الفلسطينية ،والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن
ونفذ حكم اإلعدام بأشخاص في  28بلدا:
أفريقيا :بوتسوانا ،وتشاد ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،والصومال ،والسودان ،وأوغندا ،وزمبابوي
آسيا :بنغالديش ،واليابان ،والصين ،وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ،ومنغوليا ،وباكستان ،وسنغافورة ،وتايوان ،وتايلند ،وفيتنام
األمريكتان :كوبا ،والواليات المتحدة األمريكية
أوروبا وآسيا الوسطى :بيالروس ،وكازاخستان ،وأوزبكستان
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :مصر ،وإيران ،والعراق ،واألردن ،والمملكة العربية السعودية ،واليمن
انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي جماعات المعارضة المسلحة
اقترفت جماعات المعارضة المسلحة انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ،من قبيل عمليات القتل المتعمد والتعسفي للمدنيين ،والتعذيب
واالختطاف أو أخذ الرهائن ،في  68بلدا:
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ارتكبت الجماعات المسلحة أعمال عنف وقتل في  34بلدا:
أفريقيا :أنغوال ،وبوروندي ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وكوت ديفوار ،وإثيوبيا ،وليبيريا ،والسنغال،
والصومال ،والسودان ،وأوغندا
آسيا :أفغانستان ،والهند ،وإندونيسيا ،والوس ،ونيبال ،وباكستان ،والفليبين ،وجزر سليمان ،وسري النكا
األمريكيتان :كولومبيا ،وهاييتي
أوروبا وآسيا الوسطى :مقدونيا ،وروسيا االتحادية ،وصربيا والجبل األسود ،وأسبانيا ،وتركيا ،والمملكة المتحدة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،والعراق ،وإسرائيل/األراضي المحتلة ،والمغرب/الصحراء الغربية ،والمملكة العربية السعودية،
ومناطق السلطة الفلسطينية
ومارست الجماعات المسلحة التعذيب وإساءة المعاملة في  18بلدا:
أفريقيا :أنغوال ،وبوروندي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وكوت ديفوار ،وليبيريا ،والسنغال ،والصومال ،والسودان ،وأوغندا
آسيا :أفغانستان ،والهند ،وإندونيسيا ،ونيبال ،وجزر سليمان ،وسري النكا
األمريكيتان :ال يوجد سجل
أوروبا وآسيا الوسطى :المملكة المتحدة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،والعراق
وارتكبت الجماعات المسلحة أخذ الرهائن وعمليات اختطاف في  16بلدا:
أفريقيا :بوروندي ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وليبيريا ،والسنغال ،والصومال ،والسودان ،وأوغندا
آسيا :أفغانستان ،وإندونيسيا ،ونيبال ،والفليبين ،وسري النكا
األمريكيتان :كولومبيا ،وبيرو
أوروبا وآسيا الوسطى :ال يوجد سجل
الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الجزائر ،والعراق
وثيقة للجمهور
**************************************
لالطالع على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن ،بالمملكة المتحدة ،على الهاتف44+ :
5566 7 413 20
.Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW
بريد إلكترونيhttp://www.amnesty.org :
ولالطالع على آخر أخبار حقوق اإلنسان ،زوروا الموقع********.http://news.amnesty.org :
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