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  ااألررشفة  :  االتووثيیقق
  أأكمالل  تقرريیرر  االكاميیرراا  

 
 
 
  

توثيیق  ما  تم  تصويیرهه  وومن  ثم  أأررشفتهھ  هھھھو  ووسيیلة  تزيید  فرصص  بقاء  أأشرططة  االفيیديیو  االخاصة  بك  وو  االحفاظظ  على  قيیمتهھا  كدليیل  ألغرااضض  االعداالة    لماذذاا  ؟
 . جريیمةاالاالجاني  ااررتكب    أأننصلة  إلثباتت    إإذذاا  كانن  ذذوواالتوثيیق  بشكل  أأفضل  يیعطي  ثقال  أأكبر  للدليیل     .االجنائيیة

 االخيیاررااتت:  
•	 .قريیر  كاميیراا  أأددناههمن  االتصويیر  في  االميیداانن  ٬،  ااستكمل  ت  على  االكمبيیوتر:  في  أأقربب  ووقت  ممكن  عند  االعوددةة  
•	حتيیاجاتت  لتلبيیة  ااال  عدللكاميیراا  "  على  االكاميیراا  باتباعع  االسردد  أأددناهه  (  اال"تقريیر    قم  بإضافة  ٬،    فعاليیةقيیمة  وو  كانن  ذذوو  كاميیراا  :  إإذذاا  االعلى    سجل  

  )االمحدددةة  االخاصة  بك

 
 :تقريیر  كاميیراا  االفيیديیونقومم  باستكمالل  لماذذاا  
  ء  ووررقة  االعمل  على  االفورر  لذلك  قد  يیكونن  عمليیا  أأنن  تقومم  بالتسجيیل  علىلديیك  االوقت  لمل  قد  ال  يیكونن �

 . االفيیديیو  على  االفورر  حتى  ال  ننسى  االتفاصيیل  االرئيیسيیة
معقدةة  ووفي  بعض  تكونن  بعض  حاالتت  وقت  الستكمالل  ووثائق  على  االفورر  ٬،  حتى  إإذذاا  كانن  لديیك  اال �

وومن  ثم  تلخيیصهھا  في  على  االكاميیراا  تشمل  جميیع  االتفاصيیل  لفظيیا    ااألسرعع  أأننسهھل  وومن  ااألااألحيیانن  
 . تقريیر  مكتوبب

  بشكل  أأكثر  سهھولة  تقيیيیم  مصدااقيیتكرربما  االقضاةة  بتسمح  للمحققيین  وواالمحلليین  وو  االمحاميین  وو   �

  :  االتاليیةاالنقاطط    االسرردد  شمللفإنن  االسرردد  يی  ٬،  كاميیرراااالتقرريیرر    عمللب  تررغبب  كنتت  إإذذاا
  االمستعاررةة  ااألسماء  أأيي  ٬،االعائلة  ووااسمم  ااألوولل  ااالسمم

  االخ  عنوواانن٬،  منظظمة  .....٬،  عبرربي    ااالتصالل  يیمكنن  
 في:  االتقرريیرر  قمتت  بتصوويیرر  هھھھذذاا

 سنة  -  شهھرر  -  يیوومم  
 ووقتت  ووفي  
 االبلدد  االمدديینة٬،  في  
  محدددد  مووقع  ووفي  

 :هھھھمم  لقططاتتهھھھذذهه  اال  جمع  يیثبتوواا  وو  يیددعموواا    أأنن  يیمكنن  وواالذذيینن  معي  االمشهھدد  ضمنن  هھھھنا  هھھھمم  االذذيینن  ااآلخرريینن  االناسس
 ااالتصالل  وومعلووماتت  ااسمم  
 ااالتصالل  وومعلووماتت  ااسمم  
  .االخ  
  االتقططهھا  االتي  االلقططاتت  ننمووضووعي  ع  ووصفف    صووررتت  أأنا  االيیوومم

  
  أأضفف  :
 .ااالتصالليیمكن    ووكيیف  من  كاننإإذذاا  كانن  ااألمر  كذلك٬،  وو  مترجم  إإذذاا  تم  ااستخداامم -
االخطوااتت  االقاددمة  االمقترحة٬،  االمستفاددةة٬،  وو٬،  وواالدررووسس  االشهھودد  مصدااقيیة  من  االشخصيیة٬،  ووتقيیيیم  االسالمةقيیودد  ٬،  ووأأيي  شيء  تم  نقل  :  هھھھلجمع  ذذااتت  صلة  بال  مالحظاتت  أأيي -

   االفيیديیوهھا  على  االتقاطط  يیمكن  ال  ذذااتت  االصلة  أأيي  مالحظاتت - ووما  إإلى  ذذلك
  

 :قم  بانهھاء  كل  هھھھذاا  بب
 

وواالمعلوماتت    معرفتي  من٬،  ألفضل  تصف  بدقة  االفيیديیو  ووصفاالتي  وو  هھھھذاا  االتقريیر  بالتفصيیل  في  االفيیديیو  لقطاتت  سجلت  شخصيیا  أأنني  أأؤؤكد
 .ما  ررأأيیتااالعتقادد  وو
 بلدكك  في  االمحدددةة  االمتطلباتت  االقانونيیة  لتلبيیة  هھھھذهه  االلغة  قم  بتعديیل  



االميیدداانن  في  إلكمالل
االكاميیرراا  تقرريیرر

  االتسجيیلل  تارريیخ

  االتسجيیلل  ووثتت

االمحدددد  االمكانن

االبلدد,    االمدديینة

  االمصوورر

  ااالتصالل  معلووماتت

  االكاميیرراا  نووعع

االمحتووىى  ملخصص  
  في  لألحددااثث  ووصفف  تقدديیمم  يیررجى

  في  بما  صووررتهھا٬،  االتي  االلقططاتت
    االسيیاقق٬،  أأوو  االخلفيیة  ذذلكك

وواالناسس  ااألحددااثث٬،

  االتررجمة  تمتتااللغة
ال  ☐                  نعم☐

  كتابتهھا  نمم
ال  ☐                    نعمم☐

االمتررجمم

  االخاصة  ااالتصالل  معلووماتت
بالمتررجمم
  االجمع  مالحظظاتت

  قيیوودد  ٬،  شيء  أأيي  تحرربكك  تمم(
)االخ  االسالمة٬،

  االبصمة  

  بشكلل  االززمنيیة  االمددةةاالملفف  ااسمم
تقرريیبي

MD5 Hash (if possible)  ااألمنيیة  االفيیوودداالووصفف

                              

ووااألررشفة  ااإلددااررةة  عمليیة  أأثناء  لإلكمالل

  عنهھا  ووصفف  أأوو  االقضيیة  ررقمم

  

  ٬،)االكاملل  ااالسمم(    أأنا
    أأنهھ  ااؤؤكدد  االمسؤؤووليیة٬،  ططائلة  تحتت

  )مستقلل  تصوويیرر  ااذذاا"  االفرردد  االمووااططنن"  أأوو  ووجدد  إإنن  االمنظظمة    عنوواانن(
  أأنن  أأؤؤكدد  كما.  االتقرريیرر  هھھھذذاا  في  بالتفصيیلل  االفيیدديیوو  لقططاتت  سجلتت  شخصيیا  أأنني  أأؤؤكدد.  أأعالهه  مووضح  هھھھوو  كما  وواالمكانن  وواالتارريیخ  االووقتت  في  تسجيیلهھا  تمم  االفيیدديیوو  هھھھذذاا  أأنن

  أأيي  تحرريیرر  أأوو  بتعدديیلل  أأقمم  لمم  أأددناهه  االمددررجة  االخامم    االفيیدديیوو  االملفاتت  أأنن  أأؤؤكدد  أأخيیرراا٬،.  ررأأيیتت  ما  ووااالعتقادد  وواالمعلووماتت  معررفتي  منن  ألفضلل  بددقة٬،  تصفف  االفيیدديیوو  ااألووصافف
.آآخرر  شخصص  اايي  أأوو  أأنا  منهھا

________________________________________________________________________________:ااالسمم

___________________________________________________________________________________:االتووقيیغ

________________________________________________________________________________________:  االتارريیخ
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  بشكلل  االززمنيیة  االمددةةاالملفف  ااسمم
تقرريیبي

MD5 Hash (if possible)  ااألمنيیة  االفيیوودداالووصفف

  االيیصمة/    االتووقيیع  االمسؤؤوولل  االشخصصاالتارريیخ االمنفذذ  االعملل  أأوو  االووصايیة  تغيیيیرر

  االفعلل/    االووصايیة  سجلل
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