ُيحظر النشر قبل الساعة  00.01بتوقيت بريطانيا الصيفي من يوم الجمعة  13مايو/أيار 2011
تصرح بأن التغيير
تقرير منظمة العفو الدولية للعام  :2011منظمة العفو الدولية في عامها الخمسين
ِّ
التاريخي ما زال محفوفاً بالمخاطر

(لندن) قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تنامي المطالبة بالحرية والعدالة في مختلف أنحاء الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،فضالً عن تزايد دور شبكات التواصل االجتماعي ،يوفران فرصةً غير مسبوقة
إلحداث تغيير في مجال حقوق اإلنسان .وجاء هذا التصريح مع صدور التقرير السنوي للمنظمة عن

أحوال حقوق اإلنسان في العالم ،عشية احتفال المنظمة بمرور  50عاماً على تأسيسها.
مر خمسون عاماً منذ أن بدأت شمعة منظمة
وقال األمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شطي" :لقد َّ
العفو الدولية تسلِّط األضواء على القمع ،وها هي ثورة حقوق اإلنسان تقف اليوم على أعتاب تغيِّر
تاريخي".

وأضاف األمين العام للمنظمة قائالً "إن الناس ينفضون عنهم الخوف ،وهاهم أناس شجعان ،يقودهم
الشباب في الغالب األعم ،يقفون ببسالة ويجاهرون بآرائهم في مواجهة الطلقات النارية ،واله اروات وقنابل

الغاز المسيل للدموع والدبابات .وهذه الشجاعة ،فضالً عن التقنيات الجديدة التي تساعد النشطاء على

فضح ما تقوم به الحكومات من قمع لحرية التعبير والتظاهر السلمي ،تنطوي على رسالة موجهة
للحكومات القمعية ومؤداها أن أيامها قد أصبحت معدودة".

واستدرك سليل شتي قائالً" :إن ثمة معركة مضادة ضارية من جانب قوى القمع .ويتعين على المجتمع
الدولي أن ينتهز فرصة التغيير وأن يضمن أال يكون عام  2011بمثابة فجر كاذب لحقوق اإلنسان".

وهناك معركة أخرى مهمة تدور حالياً حول السيطرة على سبل الحصول على المعلومات ووسائل االتصال
وتقنيات الشبكات ،حيث ساعدت شبكات التواصل االجتماعي على تحفيز أنشطة جديدة تسعى الحكومات

إلى السيطرة عليها .والمالحظ ،كما ظهر في حالتي تونس ومصر ،أن محاوالت الحكومات إلعاقة
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االتصال باإلنترنت أو لقطع االتصال بشبكات الهاتف المحمول قد تأتي بنتائج عكسية ،إال إن الحكومات

تسعى جاهدةً الستعادة زمام المبادرة أو الستخدام هذه التقنيات ضد النشطاء.

ويذكر أن االحتجاجات التي اجتاحت عدة بلدان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وشارك فيها مواطنون
ُ
يطالبون بإنهاء القمع والفساد ،تسلط الضوء على تعطش هؤالء المواطنين للتحرر من الخوف والفاقة ،كما
تُبرز مطالب من ال صوت لهم.
وأدى النجاح في اإلطاحة بالحكام المستبدين في تونس ومصر إلى بث الحيوية في مختلف أنحاء العالم.

ويمكن أن تُسمع اآلن همسات االستياء في بلدان شتى من أذربيجان إلى زمبابوي.

ولكن بالرغم من التصميم على مواجهة الطغيان ،وبالرغم من أن النضال في سبيل حقوق اإلنسان قد

انتقل إلى جبهة جديدة بفضل التقنيات الرقمية ،فما زال الحق في حرية التعبير ،الذي ُيعد عنص اًر جوهرياً
في حد ذاته كما أنه ضروري للمطالبة بالحقوق األخرى ،يتعرض لالعتداء في مختلف أنحاء العالم.
وقد أثبتت الحكومات في ليبيا وسوريا والبحرين واليمن أنها على استعداد لضرب المتظاهرين السلميين أو
التمثيل بهم أو قتلهم من أجل البقاء في السلطة .وحتى في الحاالت التي سقط فيها حكام مستبدون ،فما
زالت هناك ضرورة لحل المؤسسات التي كانت تدعمهم ،ومن ثم فما زال هناك الكثير الذي يتعين على

النشطاء القيام به .وتحاول بعض الحكومات القمعية ،مثل حكومات أذربيجان والصين وايران ،إجهاض
أية ثورات مماثلة في بلدانها.

ويوثِّق تقرير منظمة العفو الدولية للعام  2011حاالت محددة من القيود التي فُرضت على حرية التعبير
فيما ال يقل عن  89بلداً ،كما يسلِّط الضوء على حاالت سجناء الرأي فيما ال يقل عن  48بلداً ،ويوثِّق
حاالت التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة فيما ال يقل عن  98بلداً ،ويورد حاالت المحاكمات
الجائرة فيما ال يقل عن  54بلداً.

وبعيداً عن األحداث التي تصدرت العناوين الرئيسية في العالم ،فقد تعرض آالف من المدافعين عن حقوق
اإلنسان للتهديد والسجن والتعذيب والقتل في بلدان عدة ،من بينها أفغانستان وأنغوال والب ارزيل والصين

والمكسيك وروسيا االتحادية و مينامار وتركيا وأوزبكستان وفيتنام وزمبابوي.
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وكثي اًر ما كان أولئك النشطاء يجاهرون بالحديث عن قضايا حقوق اإلنسان ،بما في ذلك الفقر وتهميش
مجتمعات بأكملها ،وحقوق المرأة ،والفساد ،والوحشية والقمع .وقد أظهرت األحداث في جميع مناطق العالم

أهمية الدور الحيوي الذي ينهضون به ومدى الحاجة إلى التضامن العالمي معهم.
كما يسلِّط التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الضوء على:
 تدهور األوضاع في بعض البلدان ،بما في ذلك الصورة القاتمة للنشطاء في أوكرانيا وبيالروس
وقرغيزستان؛ ودوامة العنف في نيجيريا؛ وتفاقم األزمة الناجمة عن عمليات التمرد المسلح التي
يقودها المايون في وسط وشمال شرقي الهند.

 بعض االتجاهات اإلقليمية ،بما في ذلك التهديدات المتزايدة لشعوب السكان األصليين في
األمريكتين؛ وتدهور الوضع القانوني للنساء والفتيات الالتي يخترن ارتداء النقاب في أوروبا؛
واالستعداد المتنامي لدى بعض الدول األوروبية ألعادة أشخاص إلى مناطق قد يتعرضون فيها

لالضطهاد.

 النزاعات التي تسببت في نشر الخراب في جمهورية إفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وكولومبيا،

وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،والعراق ،واسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة ،ومنطقة القوقاز
في شمال روسيا ،وسري لنكا ،والسودان ،والصومال ،حيث يكون المدنيون في كثير من األحيان

هدفاً لهجمات الجماعات المسلحة والقوات الحكومية.

 دالئل التقدم ،بما في ذلك التراجع المتواصل الستخدام عقوبة اإلعدام؛ وبعض التحسينات في
الرعاية الصحية لألمهات في بلدان عدة ،من بينها إندونيسيا وسيراليون؛ واحالة بعض المسؤولين
عن جرائم حقوق اإلنسان ،التي وقعت في الماضي في ظل النظم العسكرية في بعض دول أمريكا

الالتينية ،إلى ساحة العدالة.

وقال األمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي إنه يتعين على الحكومات القوية ،التي قللت من أهمية
الرغبة الحارقة لدى الكثيرين في مختلف أنحاء العالم لنيل الحرية وتحقيق العدالة ،أن تعمل اآلن على

دعم اإلصالح بدالً من االنزالق إلى تقديم الدعم السياسي الضار للقمع .وسوف يكون االختبار الحقيقي
لمدى نزاهة هذه الحكومات واستقامتها هو مدى ما تقدمه من مساعدة في إعادة بناء الدول التي تعزز

حقوق اإلنسان ولكنها قد ال تكون حليفةً لتلك الحكومات ،وكذلك مدى استعدادها ،كما هو الحال مع ليبيا،
في إحالة مرتكبي أسوأ االنتهاكات إلى "المحكمة الجنائية الدولية" عندما تخفق جميع سبل العدالة األخرى.
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أما الحاجة إلى أن يتبنى مجلس األمن الدولي سياسة متسقة بعدم التسامح مع الجرائم ضد اإلنسانية ،فقد

دللت عليها عمليات القمع الوحشي في سوريا ،والتي أسفرت عن مقتل مئات األشخاص منذ مارس/آذار،
وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء متسق رداً على قمع االحتجاجات السلمية في اليمن والبحرين.

ويجب على الحكومات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن تتحلى بالشجاعة للسماح باإلصالح وسط
مناخ يتسم بالتغير السريع في مجال حقوق اإلنسان .ويتعين على هذه الحكومات أن تعزز الحق في

التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعيات ،وأن تكفل المساواة للجميع ،والسيما بإزالة العقبات التي تعترض
مشاركة المرأة بشكل كامل في المجتمع .وينبغي كبح جماح الشرطة السرية وقوات األمن ،ووقف األعمال

الوحشية وأعمال القتل ،وضمان المحاسبة الكاملة عن االنتهاكات حتى يتسنى للضحايا نيل العدالة
واإلنصاف بعدما ظلوا لفترات طويلة محرومين منهما.

وينبغي أن تحظى حقوق اإلنسان باالحترام من جانب الشركات التي توفر خدمات اإلنترنت ،وخدمات
االتصال عبر الهواتف النقالة ،وشبكات التواصل االجتماعي ،والتي تدعم وسائل اإلعالم واالتصال

الرقمية .ويجب على هذه الشركات أال تصبح مجرد أداة تحركها الحكومات القمعية ،وأال تتجه إلى التواطؤ

مع هذه الحكومات التي تسعى إلى خنق حرية التعبير والتجسس على مواطنيها.

وأضاف سليل شتي قائالً" :لم يحدث منذ انتهاء الحرب الباردة أن واجه هذا العدد الكبير من الحكومات

القمعية مثل هذه التحديات التي تهدد سيطرتها على مقاليد السلطة .وتُعد المطالبة بالحقوق السياسية
واالقتصادية ،والتي تنتشر في شتى أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،دليالً صارخاً على أن جميع
الحقوق متساوية في أهميتها وتشكل مطلباً عالمياً".

واختتم األمين العام لمنظمة العفو الدولية تصريحه قائالً" :لقد كانت هناك ثورة في مجاال حقوق اإلنسان

على مدى الخمسين عاماً الماضية منذ أن ُولدت منظمة العفو الدولية لحماية حقوق من ُيعتقلون بسبب
تعبيرهم السلمي عن آرائهم .وهكذا ،غدت الدعوة إلى العدالة والحرية والكرامة مطلباً عالمياً يكتسب زخماً
جديداً كل يوم .لقد خرج المارد من القُمقُم ،ولم يعد بوسع قوى القمع أن تعيده إلى محبسه مرةً أخرى".

تنويه إلى المحررين
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 .1تقرير منظمة العفو الدولية للعام  :2011حالة حقوق اإلنسان في العالم ،يغطي الفترة من
يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول .2010

 .2للحصول على مزيد من التفاصيل عن الحقائق واألرقام والمواد السمعية والبصرية ،باإلضافة إلى
معلومات عن األحداث اإلعالميةُ ،يرجى الكتابة إلى العنوان التالي:

press@amnesty.org

 .3للحصول على مزيد من المعلومات ،أو لترتيب مقابلة مع أحد المتحدثين باسم منظمة العفو
الدولية ،أو الذين شاركوا في النضال من أجل حقوق اإلنسان خالل العام الماضيُ ،يرجى
االتصال بالمكتب الصحفي على الرقم التالي+ 44 (0) 20 7413 5566 :

press@amnesty.orgأو الكتابة إلى العنوان التالي:

