حقائ ق وأرقا م -تقري ر العا م  : 6002حال ة حقو ق اإلنسا ن ف ي العالم
مالحظة  :األرقام كما هي في  32مايو/أيار  ، 3002ما لم تتم اإلشارة إلى غير ذلك.
األمل
أظهر التقدم الملحوظ المحقق على طريق إلغاء عقوبة اإلعدام قدرة الضغط الذي يمارسه الرأي العام على إحداث تغيير.
عقوبة اإلعدام
بحلول  ، 3002ألغت  233دولة عقوبة اإلعدام في القانون والممارسة.
في العام  ،2711وهو السنة التي استأنفت فيها الواليات المتحدة األمريكية استخدام عقوبة اإلعدام ودعت فيها منظمة العفو الدولية إلى عقد
مؤتمر دولي حول عقوبة اإلعدام حقق إنجازا كبيرا ،كانت هناك  22دولة فقط قد ألغت عقوبة اإلعدام.
على حد علم منظمة العفو الدولية كانت هناك دولة  ...واحدة ما زالت تُعدم المذنبين األطفال في العام . 3002
النفاق
في العام  ، 3002اعترفت اإلدارة األمريكية باستخدام عمليات "الترحيل السري" .وهي ممارسة نقل أشخاص قسرا وبدون اتباع
اإلجراءات القانونية من دولة إلى أخرى يتعرضون فيها لخطر االستجواب تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة .وعمليات الترحيل السري
غير قانونية بموجب المعاهدات الدولية التي تشكل جميع الحكومات األوروبية أطرافا فيها.
 ... 3002هو العام الذي ُكشفت فيه أدلة تورط الحكومات األوروبية في عمليات الترحيل التي تقودها الواليات المتحدة.
 ... 2000هو تقريبا عدد الرحالت الجوية السرية المرتبطة مباشرة بالسي آي إيه والتي استخدمت األجواء األوروبية بين العامين
 3002و ، 3002والتي ربما كان بعضها ينقل سجناء.
المئات  ...هو العدد التقديري لألشخاص الذين ربما تعرضوا لعمليات ترحيل سري حول العالم.
 ...2هو عدد الدول األوروبية الضالعة في ترحيل سري لـ  21شخصا إلى دول تعرضوا فيها للتعذيب.
 ... 2هو عدد الدول األوروبية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق موظفين في السي آي إيه اشتُبه بإقدامهم على خطف سجناء لترحيلهم سرا.
االزدواجية
ناصرت الحكومات حقوق اإلنسان من ناحية وأضعفتها من ناحية أخرى.
التعذيب
هناك  ... 212دولة طرف في اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
هناك  ... 201دول من أصل  220دولة ورد اسمها في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام  3002مارست التعذيب
أو سوء المعاملة ضد أشخاص.
شلل المجتمع الدولي
ُوصف النـزاع الدائر في دارفور بأنه رهيب في نطاقه ومروع في طبيعته .وثمة حاجة إلجراءات عاجلة من جانب األمم المتحدة واالتحاد
األفريقي لحماية المدنيين في دارفور.
النـزاعات المسلحة
 3, 3مليون هو عدد الالجئين واألشخاص المهجرين بفعل النـزاع.
 ... 302, 000هو العدد التقديري للذين ماتوا من الجوع أو المرض أو القتل في دارفور منذ العام 3002.
 ... 1 000هو عدد مراقبي االتحاد األفريقي المنتشرين في دارفور.
 ... 22هو عدد القرارات التي اعتمدها مجلس األمن الدولي بشأن دارفور.
صفر  ...هو عدد أفراد قوة حفظ السالم التابعين لألمم المتحدة في دارفور.
الوعود التي لم يتم الوفاء بها
في قمة األلفية التي عُقدت في العام  ، 3000وضع زعماء العالم أهدافا واضحة لتسوية بعض من أكثر المشاكل االجتماعية الشائكة في
العالم .لكنهم ،تقاعسوا عن ترجمة وعودهم إلى أداء فعلي .وقد وعدت الحكومات بتحقيق التعليم االبتدائي الشامل بحلول العام .3022
أكثر من  200مليون ...هو عدد األطفال الذين يظلون خارج المدارس.
 ... 200, 000هو العدد التقديري للجنود األطفال.
 ... % 12هي نسبة الفتيات في الدول األكثر فقرا في العالم اللواتي ال يحصلن على تعليم ابتدائي.
التعذيب واإلرهاب
اعتُقل آالف األشخاص بدون تهمة أو محاكمة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة باسم محاربة اإلرهاب.
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 ... 2273هو عدد األيام التي مضت على فتح معسكر السجن في خليج غوانتنامو من جانب الواليات المتحدة الحتجاز المتهمين باإلرهاب
في  22يناير/كانون الثاني 3003.
 ...127هو العدد اإلجمالي لألشخاص الذين اعتُقلوا في خليج غوانتنامو.
 ... 22كان عمر محمد إسماعيل آغا عندما احتجزته الواليات المتحدة في أفغانستان في أواخر العام  3003قبل نقله إلى
غوانتنامو.هو عدد المعتقلين في خليج غوانتنامو الذين أُدينوا بارتكاب جرم جنائي.
صفر ...
العنف ضد المرأة
من المهد إلى اللحد وفي أوقات السالم والحرب ،تواجه النساء التمييز والعنف على يد الدولة والمجتمع والعائلة.
مليونا فتاة  ...معرضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية كل عام .ولدى  7دول فقط تشريعات محددة تحظر تشويه األعضاء
التناسلية األنثوية.
 ... % 32من النساء يواجهن األذى الجنسي من جانب شريك حميم في حياتهن .وليس لدى  17دولة أي تشريع ضد العنف المنـزلي.
 ... %2,2من حوادث االغتصاب المبلَّغ عنها في إنجلترا وويلز في العام  3002أدت إلى إدانة.
غير معروف  :العدد اإلجمالي للنساء الالتي يغتصبن في النـزاعات .ويشيع استخدام االغتصاب كسالح في الحرب .ومن الصعب معرفة
األرقام الدقيقة بسبب انعدام األمن والوضع اللوجستي والخوف من وصمة العار وخطر االنتقام من النساء اللواتي يبلِّغن عن االغتصاب.
الحد من األسلحة
يغذي انتشار األسلحة الصغيرة النـزاعات والفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان في العالم.
رصاصتان ...لكل شخص على وجه األرض وقطعة سالح واحدة لكل عشرة.
 ... 2000هو متوسط عدد األشخاص الذين يُقتلون كل يوم باألسلحة الصغيرة.
 2إلى  ... 20مقابل كل دوالر ينفق على مساعدات التنمية يُنفق  20دوالرات على الميزانيات العسكرية.
 ... % 00هي نسبة صادرات األسلحة التقليدية المعلنة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن  :الصين وفرنسا وروسيا
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
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