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2011التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام   
 بيان صحفي تليفزيوني
  435   –لقطات منقحة مع تعليق بالصوت 

إف إكس& سينك : 2مسارات مختلطة : 1مسار : ملحوظة المادة السمعية  
 

بث جميع اللقطات تملك منظمة العفو الدولية جميع محتويات هذا الشريط أو حصلت على اإلذن ب: تنويه بشأن حقوق البث
المستخدمة من مصادرها. والشريط بأكمله مجاني وال قيود على بثه في جميع أنحاء العالم أو استخدامه ألغراض غير البث حتى 
24 يونيو/حزيران 2011. وهو ليس لالستخدام في المكتبات.  وللحصول على إذن باستخدامه خارج هذه الفترة؛ يرجى االتصال 

:  البصرية في منظمة العفو الدولية على الهاتف–المواد السمعية ببرنامج اإلعالم و +44 (0) 207 413 5566 
 

2012أيار / مايو23 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم 00.01يحظر، البث قبل الساعة   
 

  المختصرات

V/O    -سرد/يق صوتيعل ت 

A-Roll     - ح باستخدام الصورعلى مسار سمعي منفصل للسما( لقطات منقحة مع تعليق بالصوت(  

B-roll     -لقطات غير منقحة  

W/S    -لقطة عريضة  

M/S   -لقطة متوسطة  

C/U             -لقطة قريبة   

 IV مقابلة-                  
 

  )معاد ترتيبها( ممنتجة لقطات  00:02
 YouTube ©وقع يوتيوب ؛ الحقوق محفوظة لم2011نيسان /سوريا، أبريل، حشود من المحتجين في درعالقطة عريضة ل

 طفال ضمن نفس الحشود لقطة متوسطة أل
 YouTube ©الحقوق محفوظة لموقع يوتيوب وقد تسلقوا على أحد التماثيل في درعا، سوريا؛  لمحتجين لقطة متوسطة

 
  ) بالعربية(تعليق بصوت رجل سوري   00:11

ومع ذلك، فالعالم يشاهد ما .  ة تلك المشاهد على شاشة التلفاز هذه الثورة أمانة في أعناقنا؛  فنحن نشارك بها؛ ويحزننا رؤي"
 "يحصل دون أن يحرك ساكناً

 
  لقطات ممنتجة   00:16

 .2011نيسان / أحد األشخاص الذين أطلقت قوات األمن النار عليه، وهو يسحب في أحد الشوارع بمدينة درعا السورية في أبريل
  2011نيسان / محتجون في درعا، أبريل

عناصر قوات األمن وهم منهمكين في ضرب رجلين على األرض في درعا السورية، وقد التُقطت هذه اللقطات من نافذة أحد 
 . 2011نيسان / المنازل القريبة، أبريل

 . 2011نيسان /  أبريل28تشييع أحد األطفال الذين قُتلوا جراء أعمال العنف في إزرع بسوريا، 
  APTN©؛ الحقوق محفوظة لشبكة 2012آذار /  مارس12 في تركيا بتاريخ لقطة عريضة ألحد االحتجاجات

  لقطة قريبة لمشاهد نفس االحتجاج أعاله
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 ) بالعربية(تعليق بصوت رجل سوري   00:27
 ."ال تُجدي الخطابات وال الكلمات نفعاً؛ فنحن بحاجة إلى شيء ملموس"

 
 لقطات ممنتجة   00:32

  2011آذار / رية، مارسحشد من المحتجين في درعا السو
  2011شباط /  بالبحرين، فبرايرمحتجون في الديه

 
 ) باإلنكليزية(تعليق يصوت أحدى المحتجات البحرينيات   00:37

 ." ال فرق بين كبير وصغير ، أو رجل وامرأة؛ نحن هنا جميعاً على قلب رجل واحد، ونأمل بأن تتغير األمور إلى األفضل"
 

 ) معاد ترتيبها (لقطات ممنتجة  00:42
  2011شباط /  بالبحرين، فبرايرالديهمحتجون في 

 APTN©؛ حقوق النشر محفوظة لشبكة 2011شباط / دوار اللؤلؤة، المنامة، البحرين، فبراير
   2011أيلول /  سبتمبر23 البحرين، –احتجاجات ليلية، المنامة 

 YouTube ©منامة، البحرين، الحقوق محفوظة لموقع يوتيوب عناصر قوات األمن وهم يضربون أحد المحتجين ويركلونه في ال
 

 00:55 Said  بالعربية(صوت سعيد بومدوحة، باحث في الشرون البحرينية في منظمة العفو الدولية ( 
 ."بكل أسف، ال نرى أن الكثير من التغيير قد لحق بأوضاع حقوق اإلنسان في البحرين في الوقت الراهن"

 
  2011شباط /  فبراير– مجمع السلمانية الطبي، البحرين –تجة لقطات مممن 01:03 

 ITN©لقطة متوسطة لجرحى يجري نقلهم على أسرة متحركة في أروقة المستشفى، الحقوق محفوظة لشبكة 
 

 )بالعربية(صوت سعيد بومدوحة، باحث في الشرون البحرينية في منظمة العفو الدولية   01:11
  " ! ويا لهول ما رأيت هناك–انية الطبي لقد توجهت إلى مجمع السلم"

 
 ) باإلنكليزية( السلمانية الطبي، والذي تعرض للتعذيب، البحرين عأحد الجراحين العاملين في مجم  01:14

 .وجدت رجال الشرطة وقد أحاطوا بي، وأحكموا قيد يداي خلف ظهري، من ثم أوسعوني ضرباً"
 

 لقطات ممنتجة  01:26 
اكات وقنابل تب أحد المحتجين الجرحى وقد ساعده آخرون على االبتعاد عن االش– 2011شباط /  فبراير14رين، ، البحالديهقرية 

 الغاز المسيل للدموع 
  2011شباط /  في البحرين، فبرايرالديهلقطة متوسطة لقوات األمن وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في شوارع قرية 

  2011شباط /  في البحرين، فبرايرالديهترش رذاذ الفلفل بوجه إحدى المحتجات في لقطة متوسطة لقوة األمن وهي 
 

 ون البحرينية في منظمة العفو الدولية ؤدوحة، باحث في الشصوت سعيد بوم  01:35
  ."وحتى الساعة، فلم تجرِ محاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات العام الماضي أو محاسبتهم"

 
  لقطات ممنتجة  01:43

 وتنتهي بالتركيز على جثة أحد األشخاص الذي قُتل – 2011نيسان / شوارع درعا السورية في أبريلتستعرض لقطة متوسطة 
  .الرأسبرصاصة في 

 
 



 3 

 تعليق بصوت فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية   01:50
.  احتمال اإلطاحة بالكثير من الحكام الذين مضى وقت طويل على وجودهم في سدة الحكمانتعشت خالل العام الماضي اآلمال ب"

 اعتراني االحباط جراء بطء وتيرة التغيير، وعدم ترجمة المكاسب قصيرة األجل – حالي في ذلك حال الكثيرين غيري –غير أنني
 مساءلة مرتكبي أفظع أشكال القمع واالضطهاد في التي تحققت إلى واقع ملموس على مستوى التغييرات المؤسسية التي تقتضي

 ."الماضي وضمان عدم تكرارها
 

 لقطات ممنتجة   01:57
  Getty ©، الحقوق محفوظة لوكالة 2012أيار /  مايو5 حشد يلوح باألعالم المصرية، –مصر 
تشرين الثاني /  نوفمبر22لدموع،  صدامات بين المحتجين وقوات األمن وسط الدخان المنبعث من قنابل الغاز المسيل ل–مصر 
  Getty ©، صور 2011
  Getty ©، الحقوق محفوظة لوكالة 2012أيار /  مايو5 صدامات بين قوات األمن والمحتجين، –مصر 

  . لقطة عريضة لصدامات في شوارع درعا، حيث احتشدت قوات األمن إلى اليمين، فيما وقف المحتجون إلى اليسار
 غم من أنه فاقد للوعي ر قوات األمن تنهمك في ضرب رجل وسحب جسده بعيداً على ال–ى لقطة قريبة من األعل

  2011تموز / لقطة متوسطة ألشخاص راكعين أثناء احتجازهم على أيدي قوات األمن في سوريا، يوليو
  غير معلوملقطات  تاريخ ال–لقطة متوسطة ألشخاص وقد انتابهم الذعر أثناء فرارهم من مرمى إطالق النار في سوريا 

  تاريخ اللقطة غير معلوم –لقطة قريبة لحشد من الناس وهم يحملون جثة أحدهم في سوريا 
 تاريخ –لقطة متوسطة لرجل وهو يزحف على بطنه في الشارع باتجاه عدسة الكاميرا في محاولة منه لتفادي إطالق النار، سوريا 

 اللقطة غير معلوم 
 

  والسياسات في منظمة العفو الدولية يةالقانونالشؤون برنامج ل  العاميردلماصوت ويدني براون،   02:18
يعتبر الشعب السوري إخفاق مجلس األمن في اتخاذ تدابير قوية لحمايته خالل االثني عشر شهراً الماضية يأتي بمثابة عالمة تشي "

 ."بالفشل الذريع لقيادات المجتمع الدولي
 

 تعليق بصوت فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية  02:29
سية القائمة منذ أمد طويل على االعتبارات المتعلقة بحقوق اإلنسان؛ فلقد تقاعست القوى الغربية عن ايوغالباً ما تطغى التحالفات الس"

 من روسيا والصين بمثابة الدرع الواقي الذي احتمى به النظام السوري ط على البحرين كي تضع حداً لألزمة، وكانت كلغالض
 ." أثناء ارتكابه لجرائم ضد اإلنسانية

 
 لقطات ممنتجة   02:42

 .  المتحدةبالوالياتلقطة قريبة ألعالم الدول خارج مبنى األمم المتحدة في نيويورك 
 لقطة عريضة ألعالمٍ ومبنى األمم المتحدة 

 
فيرة نيجيريا إلى األمم المتحدة، جوي أوغوو، خالل ترأسها لجلسة مجلس األمن حول اتخاذ قرار بشأن سوريا صوت س  02:50
 )  باإلنكليزية (2011تشرين األول /  أكتوبر5بتاريخ 

 ."لم يقم المجلس بتبني مسودة القرار... ومن هم ضد القرار؛ ... الموافقون على مسودة القرار؛ : برفع األيدي"
 
 

 لقطات ممنتجة   02:52
  القرار الخاص بسوريا لدى التصويت على) الفيتو(حق النقض يستخدمان لقطة عريضة تظهر مندوبي روسيا والصين وهما 
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  والسياسات في منظمة العفو الدوليةيةالقانونالشؤون برنامج المدير العام لصوت ويدني براون،   03:15
ح في العالم، واللتان هما من بين الدول الخمس دائمة الفي مصاف أكبر ستة موردين للسيبدو أن اثنتين من الدول التي تأتي "

 ".العضوية في مجلس األمن، قد أصبحتا تصوتان حسب ما تملي عليهما جيوبهما
 

نظيم تبلغ قيمة التعامالت في قطاع االتجار باألسلحة إلى حوالي مليار دوالر، وهو قطاع غير خاضع ألي شكل من أشكال الت"
تموز مؤتمر حول التوصل إلى معاهدة لتجارة األسلحة، وسوف يكون ذلك المؤتمر بمثابة فرصة / وسوف يعقد في يوليو.  تقريباً

، إلى إعطاء األولوية  أرباحاً طائلة من تجارة األسلحةسانحة كي تبادر حكومات الدول، وبخاصة دائمة العضوية منها التي تجني
 ."   المجال للقيادة كي تبرز، وتسمو فوق اعتبارات تحقيق الربحلحقوق اإلنسان، وإفساح

 
وتُعد هذه بمثابة الخطوة األولى على طريق إظهار القيادة بالشكل الذي يفترض بالدول الخمس دائمة العضوية أن تكون عليه، وإال "

 ."السلم واألمن الدوليينفلن يعدو األمر كونه مجرد مهزلة واستهزاء بدور تلك الدول التي تزعم أنها ترعى 
 

 لقطات ممنتجة   03:21
  Getty ©، جميع الحقوق محفوظة لوكالة 2012نيسان /  أبريل16لقطة عامة لمعرض األسلحة في بغداد، العراق بتاريخ 

  Getty ©؛ جميع الحقوق محفوظة لوكالة 2011نيسان / لقطة قريبة ألحد مخابيء األسلحة في أبيدجان بساحل العاج، أبريل
؛ جميع الحقوق 2011تموز /  يوليو11ن، ليبيا، ازنتال لحظة إطالقها، لقطة عريضة إلحدى عبوات قنابل الغاز المسيل للدموع

  Getty ©محفوظة لوكالة 
 الحقوق ع؛ جمي2011أيار /  مايو11ظيره الروسي، ميدفيدييف، بتاريخ نلقطة متوسطة لالجتماع بين الرئيس السوري األسد و

  Getty © لوكالة محفوظة
؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2011نيسان /  أبريل19لقطة قريبة تثبت استخدام القوات الحكومية القنابل العنقودية في مصراته بليبيا، 

© Getty 
ت  داونينغ ستري10لقطة متوسطة للقاء ديفيد كاميرون بوزير الدفاع السعودي، األمير سلمان، في مقر الحكومة البريطانية في 

  Getty ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2012نيسان /  أبريل3بتاريخ 
؛ الحقوق 2011تموز /  يوليو11زنتان، اللقطة قريبة للثوار الليبيين في أحد مستودعات األسلحة التابعة للحكومة بالقرب من 

 Getty ©محفوظة لوكالة 
؛ 2011كانون الثاني /  يناير19نتاو، في واشنطن بتاريخ لقطة متوسطة للرئيس األمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني، خو ج

 Getty ©الحقوق محفوظة لوكالة 
 Getty ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2010آب /  أغسطس18لقطة قريبة ألسلحة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

 
   شتياألمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل   03:52

مة العفو الدولية على مخاطبة قادة الدول في منطقة دون غيرها من مناطق العالم المختلفة؛ فلقد اتسم العام ال تقتصر رسالة منظ"
المنصرم بإخفاقات على مستوى القيادات بحيث أصبحت ظاهرة عالمية، ونوجه هذه الرسالة إلى قادة حكومات الدول كافة، 

 أعني هنا روسيا والصين فحسب، فالرسالة تقتضي تذكير تلك الدولتين وخصوصاً حكومات دول االقتصاديات الناشئة منها؛ ولست
  ." وغيرها من الدول بااللتزامات الدولية الملقاة على عاتقها

 
 لقطات ممنتجة   04:02

 تشرين/  أكتوبر18 وجهه أثناء اقتيادهم له في كمباال، بأوغندا، فيلقطة متوسطة لرجال الشرطة وهم يدفعون أحد المتظاهرين 
 Reuters ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2011األول 

وسكو سان بطرسبورغ،  ملقطات عامة ألشخاص اعتُقلوا خالل ثالث ليلة من االحتجاجات التي أعقبت انتخاب فالديمير بوتين في
   Getty© لوكالة ؛ الحقوق محفوظة2011كانون األول /  ديسمبر7

 .2010نيسان /  أبريل22كتب العدلي التابع لبلدية بكين، لقطة عريضة للمتظاهرين والشرطة أمام مبنى الم
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لقطة عريضة إلحدى الراهبات البوذيات من التيبت، قيل أن اسمها بالدن تشوتسو، وهي تضرم النار في نفسها لتقضي نحبها بعد 
 YouTube ©؛ الحقوق محفوظة لموقع 2011تشرين الثاني /  نوفمبر3ذلك، مقاطعة سيشوان بجنوب غرب الصين، 

 من ناشطي المعارضة المتواجدين في ميدان النافورة بوسط العاصمة 50لقطات عامة للشرطة في أذربيجان التي قامت باحتجاز 
 . 2011آذار /  مارس12ية باكو، يوم السبت راألذ

نتاج الطاقة لقطات عامة للسكان األصليين أثناء احتجاجهم في البرازيل على بناء ديل مونتي، وهو ثالث أكبر معمل ال
 Getty ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2011آب /  أغسطس21الهيدوكهربائية في العالم، في ساو باولو، 

كاتشارينا، .   للشرطة في شمال شرق بوليفيااًلقطة عريضة لمحتجين من الهنود سكان منطقة األمازون، وهم يقتحمون حاجز
  Getty ©وكالة ب؛ الحقوق محفوظة 2011أيلول /  سبتمبر25بوليفيا، 

؛ الحقوق 2011تشرين األول /  أكتوبر18من وهم يوجهون مدافعهم المائية لتفريق المحتجين، لقطة عريضة لمجموعة من رجال األ
 Reuters ©محفوظة لوكالة 

/ يونيو 29لقطة متوسطة للصدامات بين المحتجين والشرطة التي أخذت تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في أثينا باليونان، 
 Getty ©؛ الحقوق محفوظة 2011حزيران 

الء القسري في كامب موزاييك ببلدية ديلماس، في خة، وعمليات اإلر األحوال المعيشيتدهوالمنددة بلقطة متوسطة ألحد االحتجاجات 
 .2011أيلول /  سبتمبر13عاصمة هاييتي، بور أو برانس، 

 
  شتييل األمين العام لمنظمة العفو الدولية، سل  04:16

ال تخذلوا تلك الشعوب .  طالب شعوب تلك الدول بوضع حد للقمع، واحترام حقوقها، وإعطاء األولوية للعدالة قبل تحقيق الربحت"
 ." رجاء، وإال فسوف تخاطرون حينها بإدانة الجميع لكم جراء ذلك

 
 النهاية   04:35


