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2011التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام   

 بيان صحفي تليفزيوني

2452 – لقطات غير منقحة   
إف إكس& سينك : 2مسارات مختلطة : 1مسار : ملحوظة المادة السمعية  

 

ات تملك منظمة العفو الدولية جميع محتويات هذا الشريط أو حصلت على اإلذن ببث جميع اللقط: 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–ة ببرنامج اإلعالم والمواد السمعي +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     - صورعلى مسار سمعي منفصل للسماح باستخدام ال( لقطات منقحة مع تعليق بالصوت(  

B-roll     -لقطات غير منقحة  

W/S    -لقطة عريضة  

M/S   -لقطة متوسطة  

C/U             -لقطة قريبة   

 IV مقابلة-                  
 

00:00 

 لقطات للمجلس 
  شتي، سليل  لمنظمة العفو الدوليةاألمين العام  00:05
 برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا   00:38
 أفريقيا برنامج   05:35
 برنامج األمريكيتين   10:33
  المحيط الهادئبرنامج آسيا و  15:09
 برنامج أوروبا وآسيا الوسطى   19:09
 التجارة باألسلحة برنامج معاهدة   22:51

 
00:05 

  شتي، سليل  لمنظمة العفو الدوليةاألمين العام
ي منطقة دون غيرها من مناطق العالم المختلفة؛ فلقد اتسم العام ال تقتصر رسالة منظمة العفو الدولية على مخاطبة قادة الدول ف"

المنصرم بإخفاقات على مستوى القيادات بحيث أصبحت ظاهرة عالمية، ونوجه هذه الرسالة إلى قادة حكومات الدول كافة، 
تضي تذكير تلك الدولتين وخصوصاً حكومات دول االقتصاديات الناشئة منها؛ ولست أعني هنا روسيا والصين فحسب، فالرسالة تق

تطالب شعوب تلك الدول بوضع حد للقمع، واحترام حقوقها، وإعطاء .  وغيرها من الدول بااللتزامات الدولية الملقاة على عاتقها
  ." ال تخذلوا تلك الشعوب رجاء، وإال فسوف تخاطرون حينها بإدانة الجميع لكم جراء ذلك.  األولوية للعدالة قبل تحقيق الربح
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00:38 

 برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 

00:41 

 فيليب لوثر 
 مدير برنامج الشرق أألوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية 

وغالباً ما تطغى التحالفات السياسية القائمة منذ أمد طويل على االعتبارات المتعلقة بحقوق اإلنسان؛ فلقد تقاعست القوى الغربية عن "
لى البحرين كي تضع حداً لألزمة، وكانت كل من روسيا والصين بمثابة الدرع الواقي الذي احتمى به النظام السوري الضعط ع

 ." أثناء ارتكابه لجرائم ضد اإلنسانية
 

01:01 

وبغض النظر عما سوف يحدث، .   نتائج االنتخابات الرئاسية في مصر ما سوف تتمخض عنهوتتجه األنظار في المنطقة إلى"
تقود إلى إلغاء حالة الطواريء كلياً، وإصالح جهاز أن يتعين على السلطات هناك أن تضمن اتخاذ خطوات حاسمة من شأنها ف

 ."وهذا أمر لطالما خلق مشكلة في المنطقة برمتها.  ، وأن تعمل على إنهاء التمييز ضد المرأة بكافة السبلالشرطة

 

01:25 

 في مجال حقوق اإلنسان إلى الصفوف الخلفية في ظل االنتفاضات التي نرى في منطقة لقد تراجعت األزمات القائمة منذ أمد"
وال تزال .  وأما في إيران والسعودية، فتستمر السلطات في خنق المعارضة الداخلية في البلدين.  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ال تزال عاكفة لى إطالة أمد األزمة اإلنسانية هناك، والسلطات في إسرائيل ماضية في حصارها لقطاع غزة، مما يؤدي بالتالي إ
توسعها في بناء المستوطنات في األجزاء الفلسطينية من الضفة الغربية، بينما ال تزال حركتا فتح وحماس تستهدفان عناصر على 

 ."بعضهما البعض ومناصريهما
 

02:01 

 ) بالعربية(دوحة، الباحث في منظمة العفو الدولية  بومسعيد

لقد توجهت إلى مجمع . بكل أسف، ال نرى أن الكثير من التغيير قد لحق بأوضاع حقوق اإلنسان في البحرين في الوقت الراهن"
 !"  ويا لهول ما رأيت هناك–السلمانية الطبي 

 
02:15 

 ."وحتى الساعة، فلم تجرِ محاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات العام الماضي أو محاسبتهم"

 

02:28 

 ر مص
عقب مضي أكثر من عام على تنحي الرئيس حسني مبارك من منصبه، وتولي المجلس األعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم : خلفية

 المحاكمة إلى من ُأحيلوا إجمالي عدد وهو عدد يفوق – ألف مدني أمام القضاء العسكري 12في مصر، قام هذا األخير بمحاكمة 
وال تزال الحكومة المؤقتة ترفض رفع حالة الطواريء وإلغاء .  ثالثين عاماًطيلة رة حكم مبارك  فتأثناءأمام القضاء العسكري 

 . وغيرها من أشكال اإلساءةحقوق اإلنسانقانونها، وهو الذي يعتبر أحد األدوات الرئيسية المسؤولة عن حدوث انتهاكات 
 

02:32 

  2012أيار /  مايو4القاهرة، مصر، 
 جات لقطة عريضة لالحتجا

  لمحتجين أثناء دفع قوات األمن لهم لمنعهم من التقدم متوسطةلقطة 
  لمحتجين وقد غطوا أنوفهم وسط غيوم من الدخان المنبعث من الغاز المسيل للدموع متوسطةلقطة 
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02:42 

 ) بالعربية(أحمد حرارة، ناشط حقوقي مصري 
كنت حينها متواجداً على كوبري قصر النيل، ورفعنا أيدينا ).  لغضبجمعة ايوم أو ( يناير 28لقد ُأصبت في عيني اليمنى يوم "  

.  وواجهتنا قوات األمن المركزي، حيث كانت هناك عربتان مصفحتان اعتالهما جنديان يحمالن بنادق!)  سلمية، سلمية: (مرددين
ن من ، فما كاجندي على وشك الخروج منهاوقفز أحد الشباب ممن كانوا برفقتنا واعتلى إحدى المركبتين، وأغلق الكوة التي كان ال

واستقرت  وركضت باتجاهه فُأصبتُ،.   المسكينالشابة األخرى إال أن استدار ليطلق النار على بالجندي اآلخر على ظهر المرك
واحترقت شبكية عيني اليمنى جراء ذلك، وُأصبت بنزيف في .  رشقة خرطوش، وستة في عنقي وأربعة في صدري64في رأسي 

 ."  قلت بعدها إلى المستشفى، حيث دخلت في غيبوبة مدة ثالثة أيامنُتاي، ورئ

 

03:34 

 سوريا 
فبحسب تقارير األمم المتحدة بهذا الشأن، قُتل خمسة آالف شخص غالبيتهم .  يستمر العنف في سوريا يحصد األرواح: خلفية

.  المارة المسالمين في الشوارع، وجرح اآلالف أو اعتُقلواالعظمى من المدنيين المشاركين في االحتجاجات السلمية، أو حتى من 
شباط /  فبراير22وأشار الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بشؤون األطفال والنزاعات المسلحة في تقرير له بتاريخ 

 . سن العاشرة، واحتجازهم وتعذيبهم إلى مقتل مئات األطفال خالل االنتفاضة، عالوة على اعتقال أقران آخرين لهم دون 2012
 

03:37 

  2011آذار / درعا، سوريا، مارس
 YouTube ©لقطة متوسطة لمحتجين وهم يضربون أحد تماثيل حافظ األسد، الحقوق محفوظة لموقع 

 لقطات عامة لجرحى ينزفون وهم ينقلون بعيداً عن عين المكان 
  األمن بالضرب عناصريه ستة من لقطة متوسطة لرجل ممدد على األرض، وقد انهال عل

/  أبريل22وقد تُوفي الفتى بتاريخ .  2011نيسان /  أبريل23لمراسم دفن أحد الفتية في إزرع بالقرب من درعا بتاريخ لقطة قريبة 
 .2011نيسان 

  2011آذار /  مارس20لقطة عريضة لمواجهة بين المحتجين وقوات األمن من موقع مطل على المكان، 
 . 2011تموز / بهم أثناء احتجاز قوات األمن لهم، يوليوكوسطة ألشخاص وقد جثوا على رلقطة مت

 تافات ويلوحون باألعالم السورية منت مسيرة لألطفال وهم يرددون الهلقطة عريضة ألحد االحتجاجات التي تض
 ت غير معلوم تاريخ اللقطا–لقطة عريضة ألشخاص وقد انتابهم الذعر أثناء فرارهم من مرمى النيران 

 تاريخ اللقطة –لقطة متوسطة لرجل وهو يزحف على بطنه في الشارع باتجاه عدسة الكاميرا في محاولة منه لتفادي إطالق النار 
 غير معلوم

 

04:19 

 تونس 
زاع في أشخاص وقد انتهى بهم المطاف في مخيمات الالجئين على الحدود التونسية الليبية عقب محاولتهم الفرار من الن: خلفية

وتظهر اللقطات مخيم شوشة على الجانب التونسي من الحدود حيث الذ به الجئون من الصومال وغيرها من الدول طلباً .  ليبيا
 .لملجأ مؤقت

 

04:22 

  2011كانون األول / مخيم شوشة لالجئين، ديسمبر
 لقطات عامة لمخيمات الالجئين 

  وقد حصلوا على وجبات الطعام لقطات عامة لالجئين وهم يسيرون داخل المخيمات،
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04:45 

 البحرين 
/ ، السلمانية، فبراير وهم يحملون أحد الجرحى إلى بر األمان يشقون عباب دخان قنابل الغاز المسيل للدموع،لقطة عريضة لمحتجين

   2011شباط 
  اللقطة غير معلوم لقطة قريبة ألحد المحتجين ملقى على األرض ويتعرض للركل من أفراد قوات األمن، تاريخ

 لقطة متوسطة ألحد ضباط قوات األمن وهو يطلق قتبلة الغاز المسيل للدموع على مستوى ارتفاع الرأس، تاريخ اللقطة غير معلوم 

 لقطة متوسطة لضابط أمن وهو يرش إحدى المحتجات برذاذ الفلفل، تاريخ اللقطة غير معلوم 

 

05:07 

  2011شباط /  فبراير19عند نصب اللؤلؤة في العاصمة البحرينية، المنامة، يد، إحدى المحتجات، عياسمينة الس
 ."ال فرق بين كبير وصغير ، أو رجل وامرأة؛ نحن هنا جميعاً على قلب رجل واحد، ونأمل بأن تتغير األمور إلى األفضل"

 
 . بالبحرينلقطة متوسطة إلحدى الممحتجات وهي تضيء الشموع بالقرب من نصب اللؤلؤة في المنامة 

 
05:24 

 السعودية 
 لقطة قريبة ومقابلة مع إحدى السعوديات وهي تقود سيارتها في شوارع مدينة أبها 

 YouTube ©الحقوق محفوظة لموقع 
 

05:35 

 أفريقيا 
 هي ذات  من الجدير بالذكر أن معظم العوامل التي تسببت باالنتفاضات التي اجتاحت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:خلفية

ومن بين جملة األسباب تلك نجد الحكام المستبدين الذين أمضوا في سدة .  األسباب التي تعتمل في غير جزء من القارة السمراء
وتنضمن قائمة األسباب آنفة الذكر كل من الفقر .  يعتمدون على قوات األمن في قمع المعارضةوهم الحكم عقوداً من الزمن، 

ر، ناهيك عن غياب الحريات األساسية، لتجد فئات كبيرة من السكان أنها مهمشة واستُثنيت من الفئات والفساد واسعي االنتشا
 إلى 2011ويظهر القمع الذي واجهت السلطات به التظاهرات في دول مثل أوغندا والسنغال خالل عام .  الرئيسية المكونة للمجتمع

  . اء الدروس والعبر مما حل بنظرائهم في دول شمال القارةأي مدى أخفق القادة السياسيون في المنطقة في استق
 

05:37 

 ) باإلنكليزية(إيروين فان دير بورخت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية 
فلقد رأينا الطلبة والنقابيين .   الكثيرين في دول أخرى من دول القارة قد ألهمتأحداث منطقة شمال أفريقيامن المؤكد أن "

ل الحريات السياسية وحسب، ب ليس للمطالبة ب–حقوقهم الحصول على ن بيوالناشطين السياسيين ينزلون إلى الشوارع مطالب
وغلب على رد فعل .  تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية أيضا، ووضع حد الرتفاع تكاليف المعيشة في بعض الدوللو

وال .  من الوحشية، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرينالحكومات، وخاصة في الدول القمعية، الكثير 
امتدت لتشمل دوالً أخرى في أفريقيا نظراً لوجود نفس العوامل ينبغي أن يتفاجأ المرء إذا ما علم بأن األوضاع في شمال أفريقيا قد 

وجود الحكومات القمعية، واستخدام عناصر األمن لقمع الكامنة التي فجرت األمور في شمال القارة، وبخاصة عوامل من قبيل 
وتكمن المشكلة في عدم تعلم حكام الكثير من الدول األفريقية مما حل بنظرائهم .  الشعوب، والتهميش والتمييز، واتساع رقعة الفقر

ع األصوات الناقدة، والمعارضة، في دول شمال القارة؛ بل لقد اتسمت ردود أفعالهم تجاه حراك شعوبهم بنفس األسلوب المتمثل بقم
 .  2011 خالل عام الحل جزءاً من المشكلة وليس واوعليه فقد اتضح أن الكثير من قادة الدول األفريقية قد كان
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06:40 

 )بالفرنسية(إيروين فان دير بورخت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية 
فلقد رأينا الطلبة والنقابيين والناشطين السياسيين .  كثيرين في دول أخرى من دول القارةلقد ألهمت أحداث منطقة شمال أفريقيا ال"

 ليس للمطالبة بالحريات السياسية وحسب، بل وللتعبير عن المشاكل المتعلقة بتكاليف –ينزلون إلى الشوارع مطالبن بحقوقهم 
ألوضاع تتشابه فيما بينها في الكثير من دول ااجيء كون ف المألمرباوليس هذا .  المعيشة، وإدانة أوضاع الفقر التي يعيشها الناس

ترك الحيز لهم كي  حيث رزوح فئات كثيرة من السكان تحت وطأة الفقر، ومعاناتهم من التمييز ضدهم وتهميشهم، دون منأفريقيا 
 والتي لطالما اعتمدت على قوات ن وجهات نظرهم، وعليه فإن الحكومات التي أمضت في سدة الحكم عقوداً من الزمن،يعبروا ع

، حيث لجأت بعض  بعض األحيانع الكثير من التظاهرات، وبعنف فياليد السلطة في أيديها، قد لجأت إلى قممقاألمن كي تحتفظ ب
     ." إلى استخدام الذخيرة الحية في أحيان كثيرةاألمنقوات 

 
داتها في أفريقيا لم تتعلم من دروس وعبر ما حدث في منطقة الشرق ولقد خاب أملنا عندما رأينا أن المؤسسات السياسية وقيا"

وعليه فقد اتضح أن الكثير من قادة الدول األفريقية قد كانوا جزءاً من المشكلة وليس الحل خالل عام .  األوسط وشمال أفريقيا
2011." 

 
07:54 

 جنوب السودان 
خوفهم من فقدان حقهم في  جنوب السودان ل دولةالسودان متوجهين إلىالجنوب جمهورية  مواطني غادر عشرات اآلالف من: خلفية

وقد واجهوا في ذلك مصاعب جمة، وخصوصاً تعرضهم للمضايقات قبل .  عقب إعالن دولة جنوب السودان استقاللهاالجنسية 
 .  السودانرحلة العودة وخاللها، ناهيك عن الوضع اإلنساني البائس الذي وجدوه بانتظارهم لدى وصولهم جنوب

 

07:57 

  2012نيسان / مخيم ييدا لالجئين، جنوب السودان، أبريل

   عدسة الكاميرا في أحد مخيمات الالجئين مقبلة علىلقطة عريضة ألسر تمشي 
 "انطونوف"و" ميغ"الحتماء من قصف الطائرات من طراز  ل في األرضخندقلقطة متوسطة إلحدى األسر وهي بصدد حفر 

 .ئة ما بحوزتهم من حاوياتلي النوبة عند إحدى نقاط تجميع المياه من أجل القيام بتعبلقطة متوسطة ألها
 لقطة عامة أللكس نييف متحدثاً إلى بعض الالجئين من منطقة النوبة 

 لقطة عريضة لمخيم ييدا لالجئين 
 

08:32 

  فرع كندا – منظمة العفو الدولية لفرعألكس نييف، األمين 
وال السائدة هنا الطيف الواسع للتحديات التي يواجهها الالجئون في العديد من المجاالت لدى فرارهم تجاه تُبرز الظروف واألح"“

ويقع هذا المخيم في أحد أشد المواقع قسوة من الناحية المناخية والجغرافية؛ فالبلكاد يجد الالجئون .  أراضي دولة جنوب السودان
ناهيك بالطبع عن صعوبة الحصول على ما يكفي من .  هبة ودرجات الحرارة المرتفعةظالً يستظلون به، أو يقيهم حر الشمس الال

 ." المياه في هذه المنطقة
 

08:55 

 السنغال 
استخدمت قوات األمن الذخيرة الحية ضد المحتجين المناهضين للحكومة في داكار، عقب صدور حكم للمحكمة سمح بموجبه : خلفية

 . اهللا واد، بالترشح لفترة رئاسية أخرىللرئيس الطاعن في السن، عبد 
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08:58 

  2012كانون الثاني /  يناير31داكار، السنغال، 
 لقطة عريضة لالحتجاجات في شوارع العاصمة داكار 

 لقطة متوسطة لقوات الشرطة أثناء اشتباكها مع المحتجين 

 لقطة عريضة للمحتجين أثناء حملهم ألحد الجرحى باتجاه مأوى قريب 

 

09:14 

 دلتا نهر النيجر 
 أداء شركة شل العاملة في منطقة دلتا نهر النيجر بنيجيريا مثاالً على تقاعس الحكومات وإخفاقها في ضمان يمكن اعتبار: خلفية 

 في أنابيب تشغيلي عيب عن 2008ولقد نجم التسرب النفطي في عام .  احترام الشركات العاملة على أراضيها لحقوق اإلنسان
 بآالف ، ألف نسمة69 التي يقطنها حوالي ،لتابعة لشركة شل، مما أدى إلى تلوث األراضي والجداول المحيطة ببلدة بودوالنفط ا

  .البراميل من النفط
 

09:17 

 بودو في منطقة دلتا نهر النيجر 
  2008تشرين األول / ، أكتوبرالنفط يتسرب منهالقطات عامة للتسرب النفطي، وجرافات شركة شل و

  2011تشرين األول /ة قريبة للنفط المتجمع على يد أحد األشخاص، أكتوبرلقط
 . 2011تشرين األول / لقطة عريضة لشخص وهو يشق طريقه بين مخلفات الدمار الذي تسبب به النفط، أكتوبر

 
09:45 

  2011تشرين األول /  بودو، دلتا نهر النيجر، أكتوبر في بلدةالقس كريستيان
أفراد المجتمع المحلي، والعاملين الذين كانوا متواجدين في المنطقة، فجميعهم أصبح ال داعي لوجودهم هنا كونه لم  كافة فقدتُلقد "

فقت األسماك ومات معها النظام السمك في الماضي، وأما اآلن فقد نيعد بوسعهم الصيد هنا، فكما ترى فلقد كان المكان مليء ب
 ."اإليكولوجي برمته

 
10:00 

 أوغندا 
ولم يقم .   ازدادت األوضاع سوءاً فيما يتعلق بالتمييز ضد األشخاص على خلفية ميولهم الجنسية المفترضة أو الحقيقية:فيةخل

كانون / وفي يناير.  البرلمان األوغندي بمناقشة مشروع قانون مناهضة المثلية الجنسية، أو أنه جرى سحب المشروع من أساسه
 كاتو، المدافع البارز عن حقوق اإلنسان، والناشط البارز في مجال حقوق األشخاص ذوي الميول  ديفيدقُتل، 2011الثاني من عام 

  . الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين جنسياً
 

منددة بارتفاع " فلنذهب إلى العمل مشياً على األقدام"، اندلعت سلسلة من االحتجاجات ضمن إطار حملة 2011آذار / وفي مارس
 قادة المعارضة، كيزا بيسيغييه، وُأسندت إليه تهم القبض على أحدال؛ وُألقي خاللها مباقود والمواد الغذائية في العاصمة كأسعار الو

 . تتعلق بالتحريض على العنف لمشاركته في تلك االحتجاجات
 

10:03 

  2011آذار /  مارس18كيزا بيسيغييه، قائد المعارضة األوغندية، كمباال، أوغندا، 
 ". فالدولة تعيش حالة من الرعب بالفعل، غير أنه رعب من مواطنيها، وليس من مسيراتي: ء العامادع أصدق ما يقوله االأنا"
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10:15 

  2011آذار /  مارس17كمباال، أوغندا، 

 .  للحكومةالمعارضينلقطة عريضة للشرطة وهي تستخدم مدافع رش الماء لتفريق المحتجين 
  تلجأ إلى العنف لدى اعتقالها المحتجين لقطة متوسطة للشرطة وهي

 
10:33 

 األمريكيتين 
 محكمة العدل الخاصة باألمريكيتين، ومنظومةترددت أصداء المطالب الحقوقية في أرجاء المنطقة داخل أروقة المحاكم، : خلفية.

وغيرهم من المدافعين عن حقوق اإلنسان، وتنامى زخم الدعوات التي أطلقها األفراد لتحقيق العدالة، . وفي شوارع المدن المختلفة
ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات السكان األصليين، وذلك في إطار أنشطة متكررة جمعت بين الفئات المختلفة ووضعتها في 

تنمية وتركز جوهر هذه المواجهات على سياسيات ال.  مواجهة مباشرة مع المدافعين عن مصالح فئات معينة سياسياً واقتصادياً
 خطر التعرض في مواجهةاالقتصادية التي خلّفت وراءها الكثيرين، وبخاصة من يرزحون تحت وطأة الفقر والتجمعات المهمشة، 

   .ألشكال اإلساءة واالستغالل

 

10:36 

 خافيير زونيغا 
 مستشار خاص لمنظمة العفو الدولية 

ففي جانب .  والناشطون الحقوقيون، وإخفاقات الحكومات المختلفةالعدالة، : ثمة ثالث قضايا كبيرة في هذا اإلطار، أال وهي"
وأما الناشطون .  وصحيح أنه يمكن قتل القضاة، غير أنه ال يمكن اغتيال العدالة.   إحدى القاضيات في البرازيلتالعدالة، قُتل

ث بوسعنا اآلن أن نلمس حضوراً قوياً لممثلي الحقوقيون، فقد نزلوا إلى الشوارع، وتوجهوا إلى هيئات المحاكم، والحلبة الدولية، حي
زول إلى الشوارع، نفلقد انتهى عصر االنتظار، واضطُر الناشطون إلى ال.  مجموعات السكان األصليين في تلك المنابر والمحافل

 ." وتوجهوا إلى البرلمانات، وأحياناً اضطُروا إلى أخذ حقوقهم بأيديهم
 

11:18 

جديد، أخفقت الحكومات مرة أخرى، وبشكل ملفت للنظر، في حماية حقوق اإلنسان وصونها في مختلف وفي مواجهة هذا الواقع ال"
، واتسع فلقد رأينا بعض التقدم هنا وهناك، غير أن الحكومات ال تزال تتوجس خيفة من القيام بالمزيد من الخطوات.  تينأنحاء القار

 ."ى تييرا ديل فويغو جنوباًنطاق غياب العدالة ليشمل مناطق من كندا شماالً وحت
 

11:39 

 اإلكوادور 
 شخص من السكان األصليين في اإلكوادور ممن حرموا من حقوقهم في 1200تتألف أقلية ساراياكو من تجمع قوامه : خلفية

عن النفط، المشاورات المجدية، وإبداء الموافقة المسبقة بحرية والمسببة لدى قدوم إحدى شركات النفط إلى أراضيهم للتنقيب 
وعرضت قضيتهم على محكمة األمريكيتين الخاصة بحقوق اإلنسان، .  الئهم قسراً من مناطقهمخالي عرضة لخطر إوليصبحوا بالت

  .  غير أن الكثير من األقليات األخرى  ال تزال تواجه أخطاراً مشابهة
 

11:42 

  2011أيلول / نويمي غواليتغا، أحد أفراد أقلية ساراياكو، سبتمبر
ال يطالب أفراد أقلية ساراياكو إال بإحقاق الحق والعدل، فهذا هوما نطالب به في واقع األمر؛ العدالة واإلنصاف لمجتمع ساراياكو "

حيث عانى األطفال الكثير من ... ولقد كان كفاح هذه األقلية كفاحاً صعباً بالفعل .  جراء ما لقيه أفراده خالل ماضي الشهور
 بطريقة أو بأخرى، ليكون ونرجو منكم إحقاق العدل اآلن.  ي أفراد المجتمع من شيوخ ونساء ورجال وشباباألسى، وكذلك باق

  ."بذلك عبرة لغيرنا من التجمعات واألقليات التي لم تكن قادرة على إدانة ما يحدث طوال األيام الماضية
 



 8 

12:19 

  2011آب / لقطة عريضة ألطفال من ساراياكو وهم يقفزون من على جسر من الحبال، أغسطس
  2011آب / لقطة قريبة لفتاة من ساراياكو وقد طلت وجهها حسب التقاليد المتبعة لديهم، أغسطس

 األمريكيتين في كوستا ريكا، لقطة متوسطة ألفراد أقلية ساراياكو أثناء تنظيمهم الحتجاج خارج مقر محكمة حقوق اإلنسان في دول
  2011آب / أغسطس

 
12:42 

 هاييتي 
الء القسري لسكان المخيمات الواقعة في محيط خ في تنفيذ عمليات اإل2011استمرت السلطات في هاييتي خالل عام :  خلفية 

 وقد أدت هذه السياسة إلى .  في ظل ظروف بائسة هناكقطنون يالعاصمة بور أو برانس، حيث يقدر بأن حوالي نصف مليون نسمة
  .  بين براثن التشرد مرة أخرى2010 يناير 12وقوع المئات من ضحايا زلزال 

 

12:45 

  2011أيلول /  سبتمبر13بور أو برانس، 
 الء القسري خك أثناء احتجاجهم على عمليات اإللقطة متوسطة لسكان مخيم موزايي

 لقطة عامة للمخيمات 
 

13:13 

 بوليفيا 
منقطع النظير لشق طريق سريع بقطع أراضي المنتزه الوطني التي العلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، عن دعمه أ: خلفية

ويقول السكان األصليون الذين تقع منازلهم على مسار الطريق المزمع شقه بأنهم لم تجر .  سيكوري-يقطنها أفراد أقلية إيزيبورو
 . تور، وأنهم ال يوافقون بالتالي على شق الطريق بمساره الحاليمشاورتهم باألمر كما ينص على ذلك الدس

 

13:16 

  2011أيلول /  سبتمبر25تشاكارينا، بوليفيا، 

 .Getty©ة؛ الحقوق محفوظة لوكالة هم عبر أحد الحواجز التي أقامتها الشرطقمحتجون من هنود األمازون يشقون طري
 

13:28 

  )ينيكيةالجمهورية الدوم (جمهورية الدومينيكان
وكما يظهر في اللقطات .  الء القسري في جمهورية الدومينيكانخ ظل آالف األشخاص يواجهون خطر التعرض لعمليات اإل:خلفية

الء القسري دون مراعاة اإلجراءات حسب األصول لدى التعامل مع التجمعات خرة، فيجري تنفيذ معظم عمليات اإلالمصو
الء قسري خالل خملية إعنظمات غير الحكومية المحلية، فلقد جرى تنفيذ ما اليقل من مائة وبحسب ما أفادت به الم.  المتضررة

مع ورود أنباء عن وقوع قتلى  ، وفي مواقع مختلفة،2011أيلول من عام / كانون الثاني وسبتمبر/ الفترة الواقعة بين يناير
  . الء تلكخوإصابات برصاص القوات المسلحة أثناء تنفيذ عمليات اإل

 
13:31 

  2011تشرين األول /  أكتوبر15سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان، 

  منهامقتنياتهملقطات عامة لمنازل أثناء تعرضها للهدم، وقيام أشخاص بجلب 
 . لقطة عريضة المرأة تجلس على األرض بجوار منزلها
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14:08 

 نيكاراغوا 
ابية للنساء والفتيات منتشرة في نيكاراغوا، األمر الذي يعود بنتائج بائسة على حياة ال تزال انتهاكات الحقوق الجنسية واإلنج: خلفية

لواتي حملن واستمر الحظر المفروض على عمليات اإلجهاض رغم كل شيء، ليشمل النساء والفتيات ال.  واليافعاتأولئك النسوة 
ويواجه من يسعى وراء الحصول . استمرار الحملجراء تعرضهن لالغتصاب، أو اللواتي يواجهن حدوث مضاعفات خطيرة جراء 

 .  الحبس لمدة طويلة عقوبة على عملية إجهاض أو توفيرها لمن يطلبها
 

14:11 

 صوت مارتا ماريا بالندون، مديرة منظمة إيباس، أمريكا الوسطى 
، حيث أنها تحرم النساء من فرص تكمن المشكلة الرئيسية في تجريم عملية اإلجهاض لغايات عالجية في انتهاكها لحقوق اإلنسان

، لألسفو.  البقاء على قيد الحياة عندما يقتضي حظهن السيء أن يواجهن مضاعفات أثناء فترة الحمل جراء حالة مرضية معينة
قيرات من فالف.  ُتحرم النساء من هذا الحق إن كن من بين من يعتمدن اعتماداً كامالً على الخدمات الصحية التي يوفرها القطاع العام

النساء اللواتي يعانين سوء التغذية أيضاً ال يملكن المال الكافي لدفع أجور خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، ويضطررن 
، وال يتمكنون بالتالي من اء العاملين فيها أيديهم مكبلة في بعض الحاالتبإلى االعتماد على المستشفيات وحسب، حيث يجد األط

 ."ؤدي إلى وفاة الحامل وجنينها أيضاًالتدخل مما ي

 
14:57 

  2011أيلول /  سبتمبر28نيكاراغوا، 
 لقطة عريضة لتظاهرات ضد فرض الحظر الشامل على اإلجهاض في نيكاراغوا 

 

15:09 

 منطقة آسيا والباسيفيكي 
 

15:12 

 دونا غيست، نائبة مدير برنامج آسيا والباسيفيكي في منظمة العفو الدولية 
 قمعاً لحرية الرأي، إضافة إلى ارتكاب أشكاٍل من اإلساءة في سياق النزاعات والمحيط الهادئرأينا في مختلف دول منطقة آسيا لقد "

فعلى سبيل المثال، تخوض .  المسلحة، ناهيك عن التمييز ضد المرأة واألقليات القومية والدينية في معظم دول المنطقة أيضاً
وبرزت الصين من حيث قيامها بأكبر عملية قمع سياسي .  غمار معارك قانونية ضد شركات التعدينالتجمعات القبلية في الهند 

 ."نمان في ميدان تيان1989شهدتها البالد منذ احتجاجات عام 

 

15:48 

ال صالحات، ولكن ال يز من السجناء السياسيين، وغير ذلك من اإل650وفي ميانمار، حدث تقدم ملحوظ من خالل اإلفراج عن "
عون خلف القضبان، ومع اندالع القتال في شمال البالد، ارتكب الجيش انتهاكات بحق المدنيين من أفراد أقلية طائفة المئات يقب

 .  ألف شخص70الكاتشين، مما تسبب بنزوح حوالي 

  
16:11 

 ميانمار 
 سجين سياسي خالل العام، 300ثر من قامت السلطات في ميانمار باتخاذ قرارت هامة كان من أبرزها إطالق سراح أك: خلفية

والسماح ألونغ سان سو كي بالترشح لالنتخابات البرلمانية، لتكون بذلك أحد أبرز مجاالت التقدم فيما يخص أوضاع حقوق اإلنسان 
ل غير أن السلطات استمرت ماضية في مضايقة بعض ناشطي المعارضة واحتجازهم، مما خلق بواعث قلق حيا.  في تلك المنطقة

الهدف الحقيقي للسلطات من وراء تلك القرارات، أال وهو تخفيف وطأة العقوبات الدولية المفروضة على البالد، عوضاً من أن 
 . يكون ذلك عالمة على حدوث تغيير حقيقي
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16:16 

  صوت بورما الديمقراطية ةإلذاعلقطات عامة إلطالق سراح السجناء؛ الحقوق محفوظة 
 

16:20 

 ي أونغ سان سو كي

الحقوق ." فال يمكن للحرية والخروج من السجن أن يقدرا بثمن.  أرحب بكل من ُأطلق سراحه، فلكل واحد منهم قيمة ال تُقدر بثمن"
  صوت بورما الديمقراطية إلذاغةمحفوظة 

 

16:39 

 كوريا الشمالية 
عقب أن خلف كيم جونغ أون والده في سدة لم تظهر بوادر تحسن في كوريا الشمالية فيما يتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان : خلفية
ويستمر النظام في قمعه الوحشي لصوت شعبه، وينتهك حقه في التعبير عن الرأي بحرية، واالستماع إلى اآلراء األخرى .  الحكم
ودوك، حيث  يحيد عن الخط األيديولوجي الرسمي للنظام خطر إرساله إلى معسكر المعتقلين السياسيين في يويواجه كل من.  بحرية

 . يتعرضون للحجز التعسفي، واألشغال الشاقة، واإلعدام في مكان عام، والتعذيب وغيره من ضروب اإلساءة
  

16:42 

 بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 
  AFP/Getty©لقطة عامة لتمثال كيم إيل سونغ؛ الحقوق محفوظة لوكالتي األنباء الفرنسية وغيتي

 قبل أن يبدأوا بالمسير باستعراض عسكري؛ الحقوق محفوظة لوكالتي األنياء الفرنسية لقطة عامة لرجال ونساء مصطفين
  AFP/Getty©وغيتي

 AFP/Getty©؛ الحقوق محفوظة لوكالتي األنباء الفرنسية وغيتي ة لمدخل إحدى محطات قطار األنفاقلقطة عام
 AFP/Getty©  نسية وغيتيلقطة عامة لمراقب حركة المرور؛ الحقوق محفوظة لوكالتي األنباء الفر

 

17:03 

نيسان /  أبريل23، سيؤول، 2003 وحتى عام 2000جيونغ كيونغ إيل، أحد السجناء السابقين في يودوك خالل الفترة من عام 

 ) بالكورية (2011

فلقد ُأجبرت على .  كُسرت خالل التعذيب الذي تعرضت له لدى قدومي إلى كوريا الجنوبية بعد أن  فكي األسفلُأزيلت أسنانلقد "
حيث قيدت يداي باألصفاد خلف ظهري، وأنا معلق من السقف، وهو أمر عادة ما استمر مدة " الحمامة"اتخاذ ما يعرف بوضعية 

لقد مررت بألم رهيب، وُأضطررت إلى .  وبالطبع فال يمكنك النوم، وتُصاب بآالم مستمرة في منطقة الصدر.  يومين أو ثالثة
 ."ة كاذباتاإلدالء باعتراف

 
17:38 
 الصين 
فقد .  1989حتجاجات ميدان تيانانمن عام  ا أسوأ موجة من القمع السياسي منذ2012شباط من عام / حدثت في فبراير: خلفية

وتظهر هذه اللقطات .  قامت السلطات الصينية باحتجاز العشرات من المحامين، والناقدين، والناشطين والمعارضين ومضايقتهم
حامية ني يوالن التي احتُجزت وتعرضت للتعذيب على أيدي الشرطة عقب قبولها الترافع في قضايا المتضررين من المصورة الم

 . 2008الء القسري التي تلت األلعاب األوليمبية في بكين خالل عام خعمليات اإل
 

17:41 

  2010كانون األول / بكين، الصين، ديسمبر
 .  لى كرسيها المتحركلقطة عامة لني يوالن أثناء رفعها من ع

 لقطة متوسطة لني يوالن في كرسيها المتحرك وهي تنظف أسنانها على قارعة الطريق 
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 عكازين مستعينةً بلقطة متوسطة لني يوالن وهي تسير 
 

18:03 

  2010كانون األول / مقابلة مع ني يوالن، المحامية في مجال حقوق اإلنسان، بكين، الصين، ديسمبر

لى قسم الشرطة، بدأوا بسحبي من سيارة الشرطة إلى مبنى للمكاتب مكون من طابق واحد في الجانب اآلخر من لدى وصولنا إ"
ولقد سمعت حينها .   وشدوا وثاقي ومن ثم قاموا بسحب الحبل إلى أعلىأرضاً،عي ألسقط ومن ثم قاموا بدف.  باحة الخارجيةال

 ."ذلكصوت أضالعي وهي تنكسر ألشعر بألم لم أطيقه جراء 
 

18:33 

  2010كانون األول / بكين، الصين، ديسمبر
 لقطة عامة لسيارات الشرطة 

 قطة عامة ألشخاص واقفين في صف واحد تحت المطر أمام مركز األمن ل
 لقطة عامة لضباط الشرطة وهم يقومون بتصوير الواقفين في الصف 

 

18:52 

 التيبت 
، وذلك عقب ) عاما35ً(لينغ في تاو شرقي التيبت، وتُدعى بالدن تشوي تسو بوذية من دير غيدين تشو راهبة توفيت : خلفية

 .  2011تشرين الثاني /  نوفمبر3أضرامها النار بنفسها يوم 
 

18:55 

  2011تشرين الثاني /  نوفمبر3سيشوان، الصين، 
  . تضحي بنفسها عاماً من العمر، وهي 35لقطة عامة لراهبة بوذية يعتقد بأنها بالدن تشو تسو البالغة 

 

19:09 
 أوروبا وآسيا الوسطى 

 

19:11 
 جون دالهويزن 

 مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية 
 بالعام الجيد بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي في كافة جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق؛ فلقد رأينا استمرار 2011لم يكن عام "

طات أذربيجان االحتجاجات وفرضت حظراً عليها، ورافق ذلك اعتقال ل، وقمعت س2010ا البيضاء منذ نهاية عام القمع في روسي
وأما روسيا فتمثل صورة .  المحتجين واحتجازهم؛ وأما في أوزبكستان وتركمنستان فقد بقيتا على انغالقهما كما كانتا على الدوام

 لتكون بذلك من أكبر أعداد المتظاهرين –اس بالنزول بأعداد كبيرة إلى الشوارع مختلفة بتفاصبلها بعض الشيء، حيث سمح للن
 غير أن االحتجاجات األضغر حجماً قد تعرضت للقمع، وجرى التالعب بوسائل اإلعالم كي –الذين تجمعوا منذ انهيار الشيوعية 

 ."    للحكومةالمؤيدةالرسالة تمرر 
 

19:50 

ولقد تكاثرت .  ه، كما هي الحال في ماضي السنوات في روسيا، استمرار قمع االحتجاجات الصغيرةولقد شهدنا خالل العام بأكمل"
هذه االحتجاجات عقب االنتخابات البرلمانية وسط بواعث قلق حيال احتمال وجود تالعب بنتائج االنتخابات، ولتصبح احتجاجات 

حط ترحيب بالطبع؛ ولكن ما رأيناه من إقبال على النزول إلى  ما تطوريعتبرأكبر حجماً سمحت السلطات بتنظيمها، وهو ما 
 إن هو إال مجموعة متنامية من اآلمال المعقودة على الدور الذي يفترض بالقيادة الشوارع في موسكو وباقي مناطق روسيا االتحادية

الروس العاديين، وأنه قد أصبح لزاماً بالتالي الروسية أن تلعبه، وتعالياً لألصوات المطالبة باحترام الحقوق االعتيادية للمواطنين 



 12 

وبالنظر إلى النفوذ الذي تمتع به روسيا على الساحة الدولية، .  على القيادة الروسية أن تحترم مثل هذه المطالب وأن تستجيب لها
منادين بالتغيير واحترام والمسؤوليات المتناسبة مع ذلك النفوذ، فيتعين على روسيا أن تضمن اختيارها االنضمام إلى معسكر ال

 ." الحقوق، ال أن تختار الوقوف إلى جانب األنظمة التي تحاول جاهدة قمع تلك األصوات والمطالب
  

20:45 
 أذربيجان 

فقد .  ة لها هذه المرةالمعارضيستمر قمع حرية التعبير عن الرأي في أذربيجان، وذلك من خالل حظر الحكومة للمظاهرات : خلفية
نيسان احتجاجاً على الفساد، والمطالبة بالمزيد من / آذار وأبريل/ طات المظاهرات التي كانت مزمعة خالل مارسحظرت السل

وقد تأثر .  الحريات السياسية والمدنية، ومن ثم لجأت الحكومة إلى العنف لدى تفريقها للمشاركين في تلك التظاهرات السلمية الطابع
فقد أغلقت السلطات خمس من المنظمات غير : ة والمراسلين الصحفيين بهذه اإلجراءاتالعاملون في المنظمات غير الحكومي

واستمرت . الع االحتجاجات مباشرةدالحكومية، وأبلغ العديد من الصحفيين عن تعرضهم للترهيب والمضايقة واالعتقال عقب ان
 .  غنية األوروبية فيهاالسلطات في قمعها لحرية التعبير عن الرأي دون هوادة قبل إجراء مسابقة األ

 
20:48 

  2012آذار /  مارس12باكو، أذربيجان، 
 مناهضالمعارض وقد تجمعوا في ميدان النافورة بوسط العاصمة باكو خالل احتجاج " مساواة"لقطات عامة لمائتي عضو من حزب 

 .عان ما قامت بتفريق الجمعللحكومة مستلهماً األحداث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، غير أن الشرطة سر
 . خران، ويظهر المصورون وهم يلتقطون الصور في األثناءلقطات عامة لرجل يقتاده اثنان آ

 .لقطات عامة لرجل يقتاده رجال الشرطة وقد وضعوا أيديهم على فيه، والمصورون يلتقطون الصور في األثناء
 . لقطات عامة لرجال األمن وهم يهرولون في صف واحد

 .ة متوسطة لرجل أثناء إجباره على دخول صندوق إحدى مركبات الشرطةلقط
 

21:15 
 إيطاليا 
قام  آالف الالجئين والمهاجرين بركوب قوارب مكتظة وغير صالحة لإلبحار في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا سعياً : خلفية

 خالل تلك ، بينهم نساء حوامل وأطفال، قد قضوا غرقاً شخص1500 اليقل عن ماويعتقد بأن .  وراء السالمة والمستقبل اآلمن
 . وتمثل رد الدول األوروبية في تركيزها على حفظ أمن حدودها، وكبح جماح تدفق المهاجرين.  الرحالت

 
وه وتُظهر اللقطات المصورة ما تعرض له اآلالف من معاناة عقب نجاحهم  في الوصول إلى جزيرة المبيدوزا اإليطالية، وما الق

 .  جراء الظروف المروعة لدى استقبالهم هناك
 

21:18 

  2011نيسان / المبيدوزا، إيطاليا، أبريل
 لقطة عامة لالجئين 

 لقطات عامة لخيام مؤقتة نُصبت على عجل 
 لقطة عامة لجدار اسمنتي بالقرب من ساحل البحر حيث ينام الالجئون 

 

21:38 

  2011نيسان / الجيء تونسي، أبريل
لقد اضطُر الجميع إلى التوجه إلى الريف، ولكن أنى يفي ذلك .  يموتون من الجوع، وال يتوفر المكان على دورات مياهنهم إ"

ال يوجد شيء البتة، وعالوة على ذلك، يشعر الجميع بالبرد )  هل تناولت الطعام؟.  (بالغرض؟  حتى أماكن االستحمام معدومة
 ." لطريق؛ نعم إنهم ينامون على الطريقخالل الليل، حيث يفترش الجميع قارعة ا
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22:00 
 إسبانيا 
 األمر أربعة يتكرر، ومن الممكن أن )ليس إسبانياً(يمكن للشرطة اإلسبانية أن تستوقف أي شخص يبدو من مالمحه أنه : خلفية

راد األقليات العرقية أن يثبتوا فيتعين على أف.  مرات في اليوم الواحد، ال بتهمة السرقة، والسلوك العنيف، بل كي يثبتوا هويتهم
سالمة وضعهم وإقامتهم داخل إسبانيا، في أي وقت من األوقات، ليالً أم نهاراً، وبغض النظر عن أماكن تواجدهم، سواء أكان ذلك 

 .في العمل، أو لدى توجههم إلى المدارس الصطحاب أطفالهم، أو لدى تجوالهم  في المدينة
 

22:03 

  2011تشرين الثاني / برنوفممدريد، إسبانيا، 
 للشرطة المتواجدين على جانب الطريق لقطة عامة 
 في أوراق أحد األشخاص على جانب الطريق وهم يدققون لشرطة  لرجال القطة عامة

  لقطة عامة لمركبات الشرطة 
 لقطات عامة لرجال الشرطة وهم يدققون أوراق شخص على جانب الطريق 

 ) المترو(شرة السمراء بالقرب من محطة الحافالت، ومدخل محطة قطار األنفاق لقطة عامة لرجل من أصحاب الب
 

22:29 
   2011حزيران /  يونيو29أثينا، اليونان، 

 لقطات عامة للشرطة وهم محاطين بدخان الغاز المسيل للدموع 
 لشرطة يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع للقطات عامة 

 Getty©الحقوق محفوظة لوكالة 
 

22:41 
 روسيا 

 المظاهرات التي شهدتها روسيا منذ انهيار االتحاد السوفييتي، وذلك احتجاجاً على أكبركانون األول / حدثت في ديسمبر: خلفية
وجرى تفريق التظاهرات على نحو روتيني، وهي التظاهرات التي اندلعت خالل األيام القليلة .  التزوير في االنتخابات البرلمانية

 قصيرة أو لمددت أحكام بالسجن ر؛ وقد صدروسيا االنتخابات بشكل عفوي ومتفرق باديء األمر في كافة أنحاء التي أعقبت
 على أيدي مسؤولي الحكومة، وال يزال المدافعون عن اإلساءةوتستمر الحلقة المفرغة من أشكال .  الغرامة بحق المئات جراء ذلك

 .  اإلساءةرهيب والضرب جراء فضحهم ألشكال حقوق اإلنسان والصحفيين عرضة للمضايقات والت
 

22:44 

  2011كانون األول /  ديسمبر7موسكو وسان بطرسبورغ، روسيا، 
 لقطات عامة للشرطة وقد أصطفوا مع التقاط المراسلين للصور واللقطات المصورة في األثناء 

 لقطة عامة لرجال الشرطة متكدسين داخل إحدى الحافالت 
 حتجاجات الجماهيرية لقطة عامة ألحد اال

 لقطة عامة لمنصة في أحد االحتجاجات 
  ُألقي القبض عليهم في ثالث ليالي االحتجاجات التي أعقبت انتخاب فالديمير بوتين  لقطة عامة لمئات األشخاص الذين

 Getty©الحقوق محفوظة لوكالة 
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22:51 
 تجارة األسلحة 

 

22:53 

 ويدني براون 
 ج القانون والسياسات العامة في منظمة العفو الدولية برنامل العاممدير ال
 آالف سوري على أيدي حكومتهم، هو عدم مقدرة مجلس األمن على 9ما نجده خالل األشهر األخيرة، مع مقتل ما يقرب من "

 اللتين الدائمين نيوسبب انعدام الكفاءة ذاك مناطه الدور الذي تقوم به كل من روسيا والصين، العضو.  العمل بفعالية وكفاءة
ن صوتتا ضد مشروع القرار الذي طُرح على المجلس، ولو أنه لم يكن بالقرار القوي والرصين ياللتو، )الفيتو(تمتلكان حق النقض 

أصالً؛ ولكن يبرهن ذلك كله على حرص هاتين الدولتين في هذه الحال على مصالحهما بوصفهما بين أكبر ست دول تتاجر 
م، حيث لربما حرصتا على استغالل وضعهما في المجلس العتبارات الكسب المادي، وليس الحس بالمسؤولية باألسلحة في العال

 ."تجاه تحقيق السلم العالمي، واألمن، ومصلحة السوريين على وجه الخصوص
 

23:39 

إلى معاهدة لتجارة األسلحة المزمع وتضع منظمة العفو الدولية تحدياً أمام هذا الدول البارزة، وذلك مع انعقاد مؤتمر حول التوصل "
تموز القادم، وهي المعاهدة التي دأبت منظمة العفو الدولية على المناداة إلى التوصل إليها طوال سنين، ولكونها / انعقاده في يوليو

افة أرجاء المعمورة  تدفق األسلحة في كبأن على مزاياها القيادية من خالل اإلقرار  من خاللهامعاهدة يمكن لتلك الدول أن تبرهن
 أن ولو تسنى لتلك الدول.  يعود باألذى على البشر، وأنه يتعين عليهم بالتالي أن يضعوا اعتبار تحقيق أمن الشعوب فوق كل اعتبار

فإن ذلك  االنتهاكات الحقوقية، تفاقمتتبنى معاهدة لتجارة األسلحة، وقاموا بالفعل بالحيلولة دون تدفق األسلحة التي سوف تُستعمل في 
 ."من شأنه أن يكون عالمة على قيام تلك الدول أخيراً بالتوصل إلى فهم حقيقي لما تعنيه مفاهيم القيادة

 

24:17 

 Getty ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2012نيسان /  أبريل16لقطات عامة ألحد معارض األسلحة في بغداد،  العراق، 
 Getty ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2011نيسان / ، أبريلاحل العاجسلقطة قريبة ألحد مخابيء األسلحة في أبيدجان، 

 ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2011تموز /  يوليو11زنتان، ليبيا، الفي لحظة إطالقها لقطة عريضة لعبوة الغاز المسيل للدموع 

Getty 

؛ الحقوق محفوظة 2011أيار / ايو م11لقطة متوسطة الجتماع بين الرئيس السوري بشار األسد ونظيره الروسي ميدفيدييف، 
 Getty ©لوكالة 

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

؛ الحقوق 2011تموز /  يوليو11بالقرب من زنتان، لقطة قريبة للثوار الليبيين في أحد مستودعات األسلحة التابعة للحكومة 
 Getty © محفوظة لوكالة

 Getty ©؛ الحقوق محفوظة لوكالة 2010آب /  أغسطس18لقطة قريبة ألسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
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 : للمزيد من االستفسارات
 منظمة العفو الدولية 

 والمسموعة نتاج المواد اإلعالمية المرئية قسم إ
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