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نقاط رئيسية  يجب تذكرها 
التي تم تصوير من قبل المواطنين  والنشطاء  أن  الفيديو  يمكن للقطات   •
العدالة  ٌمجريات  في  كأدلة  تستخدم  أن  الظلم،   أكبر في فضح  بدور  تقوم 

الجنائية والمدنية.
في الكثير من الحاالت يكون المواطنون ونشطاء حقوق اإلنسان والمحامين،    •
ممن هم في موقع الحدث في وضع أفضل لجمع األدلة  التي تخص انتهاكات 
يصل  ما  دائمًا  ألنه  وذلك  المختصين،  المحققين  من  أكثر  اإلنسان   حقوق 

المحققون في وقت متأخر أو بعد تردي حالة األدلة  أو زوالها.

يمكن لمقاطع الفيديو التي تم تصويرها من ِقبل المواطنين ونشطاء حقوق اإلنسان على أرض الواقع 
أن تكون مفيدة في جذب االنتباه الى االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان، ولكن يرغب العديد من 
المصّورين أن تؤدي مقاطع الفيديو الخاصة بهم دورًا أكبر؛ إذ أنهم يتوّقعون بشكل أساسي بأن تساعد 

اللقطات التي تفضح االنتهاكات في تحقيق العدالة، وبالفعل، يمكنها القيام بذلك.

يمكنها,ألنه في العديد من الحاالت، يكون المواطنون ونشطاء حقوق اإلنسان ممن في موقع الحدث 
المختّصين،  المحققين  أكثر من  اإلنسان  انتهاكات حقوق  التي تخص  األدلة  لجمع  أفضل  في موقع 
وذلك ألنه غالبًا ما يصل المحققين في وقت متأخر بعد ترّدي حال األدلة أو زوالها، غير أنه من النادر 
العليا  الدرجة  المواطنون بتصويرها  التي يقوم  الفيديو  والمحتويات األخرى  تتعّدى جودة مقاطع  أن 

المطلوبة لكي تستخدم كأدلة في المحكمة.

يعرض هذا الدليل الممارسات األساسية والمتطورة والتي يمكن للنشطاء استخدامها لزيادة إمكانية 
استخدام اللقطات التصويرية كدليل  و وسيلة إثبات في ُمجريات العدالة الجنائية والمدنية، يعد هذا 
حيث  اإلنسان،   حقوق  ونشطاء  المدنيين  من  العيان  للشهود  مرجعي  دليل  بمثابة  الميداني  الدليل 
أنهم ال يسعون فقط الستخدام الفيديو ألغراض توثيق االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان وإنما 

هم ظلمًا. لتحقيق األهداف النهائية بغية تقديم الجناة إلى العدالة وإطالق سراح كل من اتُّ
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ما ذلحاجة إلى لاذ ذل لوح ذلمو ذني؟ 
يهدف هذا الدليل الميداني لتقديم وسائل ومنهجيات يمكن للمصّورين اللجوء إليها للتعزيز من فاعلية 
استخدام مقاطع الفيديو كوسيلة مساندة لفضح االنتهاكات الواقعة على حقوق اإلنسان والمساهمة 
بشكل أوسع في تحقيق العدالة. ويأتي بدوره ليؤكد على أنه وكلما زاد عدد الكاميرات المتاحة لألشخاص 

للتصوير والتوثيق، كلما ساهم ذلك في فضح الظلم وتحقيق العدالة بشكل أكبر.

الصحفّيين بل  ِقبل  باستخدامها ليس فقط من  التصويرية ويأملون  اللقطات  ينتجون  الذين  النشطاء   
وكذلك من ِقبل المحققين وقاعات المحاكم،النظر في بعض المسائل الجوهرية: هل يعتبر مكان وزمان 
تصوير الفيديو واضحين؟ هل يمكن التأكد من صحة هذا الفيديو؟ هل تم العبث به أو تحريره؟ هل تعد 
اللقطات ذات صلة بإحدى الجرائم الواقعة على حقوق اإلنسان؟ هل يمكن إثبات سلسلة عهدة الفيديو؟ 

هل تفوق فائدة هذا الفيديو في احتمالية تحقيق العدالة أم أنه من الممكن أن يساهم في تقويضها؟

تلك هي مجرد بعض القضايا التي سوف نستعرضها في هذا الدليل في الوقت الذي سنقّدم كذلك 
إرشادات عملّية حول معالجتها.

لمن لاذ ذل لوح؟ 
جمهور الدليل الرئيسي هم  األشخاص العاملين في الميدان والقائمين _ أو من المحتمل أن 
يقوموا _  بتصوير انتهاكات واقعة على حقوق اإلنسان،  بما يشمل المواطنين الصحفّيين، 
إذا كنت عاماًل  المجتمع، والمحققين في مجال حقوق اإلنسان.  والنشطاء، والمراسلين في 
في مجال تصوير االنتهاكات، فحتمًا سيساعدك هذا الدليل على تعزيز القيمة اإلثباتية لمقاطع 
الفيديو التي تقوم بتصويرها. كذلك إن كنت عاماًل في مجال التحقيق بانتهاكات حقوق اإلنسان 
باستخدام الوسائل التقليدية، فسوف يساعدك هذا الدليل على إدراج الفيديو بشكل استراتيجي 

في تحقيقاتك المتعلقة في مجال حقوق اإلنسان لكي يعّزز من عملية جمع االستدالالت.

على ماذذ يحتيي ذل لوح؟ 
يشمل هذا الدليل على:

•  القانون : أين يتقاطع كل من الفيديو والقانون:المبادئ القانونية األساسية واإلجراءات. 
•  التصوير لغرض اإلثبات : ممارسات لتصوير الفيديو بطريقة تعّزز من قيمته اإلثباتية.

• مشاركة واستخدام مقاطع فيديو شاهد العيان ألغراض تقديم التقارير والمناصرة: إرشادات 
حول التحقق من صحة فيديو شاهد العيان وجمعه ومشاركته بطريقة آمنة وأخالقية.
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