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الفيديو الذي يتم تصويره من قبل الشهود العيان على أرض الحدث و من الناشطين في مجال حقوق اإلنسان 
يمكنه أن يكون وسيلة فعالة للفت االنتباه النتهاكات حقوق اإلنسان وتأييد النداءات التي تدعو لتغيير في 

السياسات ذات الصلة. ولكن عادة ما يرغب المصورون في أكثر من ذلك، فهم يريدون للفيديو خاصتهم أن 
يحقق المزيد )أن يكون تأثيره أكبر(، لذلك يأملون في أن تسهم األفالم التي تفضح انتهاكات حقوق اإلنسان 

في تحقيق العدالة في المحاكم، وبالفعل يمكنها ذلك.

في كثير من الحاالت، فإن الشهود العيان ونشطاء حقوق اإلنسان يتواجدون في أماكن تخّولهم من جمع األدلة 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل أفضل من المحققين المحترفين وذلك ألن المحققين عادة ما يصلون بعد 

الحادثة أي بعد توقف العنف وتلف األدلة أو فقدانها.

ومع ذلك، بينما يقدم فيديو المواطن أو المواطنة دلياًل على ما حدث ومن قد يكون مسؤواًل إال أن جودة 
الفيديوهات نادرًا ما تستوفي المعايير العليا المطلوبة الستخدامها كدليل في المحاكم. ولكن الخبر الجيد هو 

أنه: مع بعض التعديالت يصبح بإمكاننا استخدام الفيديوهات، التي يعّرض المواطنون والنشطاء في كثير من 
األحيان حياتهم للخطر من أجل التقاطها، كدليل في عمليات العدالة الجنائية والمدنية. 

استخدام الفيديو كدليل
الممارسات األساسية لتصوير وتخزين 

ومشاركة األفالم

مقدمة

فيديو في الشارع

صناعة أفالم حقوق اإلنسان ميكنها أن تكون محفوفة باملخاطر، فقد تعرضكم أنتم واألشخاص الذين تصورونهم 
واملجتمعات التي تم فيها التصوير للخطر، لذا يتوجب عليكم تقييم املخاطر بعناية قبل الضغط عىل زر 

التسجيل.

ابذلوا قصارى جهدكم لتنفيذ اإلرشادات أدناه ولكن عليكم استيعاب أن ال شئ مام سريد يف هذا الدليل مطلق ونهايئ. عليكم 
تعديل هذه املامرسات مبا يتناسب مع احتياجاتكم وظروفكم. احصلوا عىل دعم الخرباء املحليني إن تيّس ذلك، وحتى إن تعّذر 

فعليكم تطبيق كل هذه اإلرشادات إذ أن الفيديو خاصتكم اليزال يوفر معلومات قيمة قد تسهم يف توفري إجابات ملنظامت حقوق 
اإلنسان واملحامني، وهذا بدوره يعمل عىل حامية حقوق اإلنسان األساسية. 

إلى دليل في 
المحكمة
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الهدف

يهدف هذا الفصل إلى تعريفكم إلى بعض الممارسات األساسية والتي قد تساعدك على التأكد من أن 
الفيديو الذي قمتم بتصويره يمكن أن يتم استعماله لدعم عملية تقديم المجرمين للعدالة وإطالق سراح 

من تم اتهامهم زورًا. 

هذه الممارسات هي في المقام األول للشهود العيان والنشطاء الذين:

ـنهم من اختيار تصوير انتهاكات حقوق اإلنسان فور حدوثها، او في  . يجدون أنفسهم في وضع يمكـّ
أعقاب حدوثها مباشرة، و 

. يريدون مشاركة كميات محدودة من الفيديوهات مع المحققين والمحامين المخّولين باستخدامها 
في التحقيقات. إذا كنت قد جمعت عددا كبيرا من ملفات الفيديو التي تحتاج إلى تنظيم وإدارة، 

ولمعرفة المزيد عن طرق الحفاظ على أفالمك على المدى البعيد يمكنك مراجعة دليل الناشطين 
ألرشفة الفيديو الذي أعّدته منظمة ويتنس1

بعد اطالعكم على الممارسات األساسية هنا، نأمل أن يحفزكم ذلك على تعلم المزيد من الممارسات 
vae.witness.org المتقدمة. لتتمكنوا من ذلك تفضلوا بزيارة هذا الرابط

http://archiveguide.witness.org/ar :1- دليل الناشطين ألرشفة الفيديو

http://archiveguide.witness.org/ar
http://archiveguide.witness.org/ar
http://vae.witness.org
http://archiveguide.witness.org/ar
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إذا كنت تحتفظ مبلفاتك 

اإلعالمية الحساسة 

ومعلومات جهات اتصالك 

عىل جهاز الكمبيوتر.

تعلم املزيد عن حامية 

ملفاتك من هنا: عدة األمان: 

أدوات ومامرسات لألمان 

الرقمي

إذا كنت تستعمل نظام 

PGP لحامية بريدك 

اإلليكرتوين ميكنك استعامله 

أيضا لتشفري ملفاتك، حاول 

 GPG استخدام أدوات

 GPG4win لنظام ماك أو

لنظام ويندوز.

للمزيد من 
المعلومات 

إذا كنت تتعمد التوثيق وتخطط لتكون في وضع تتوقع أن تصور فيه حادثة انتهاكات لحقوق اإلنسان 
فافعل ما يلي:

. اعرف حقوقك قبل أن تضغط على زر التسجيل. تختلف الحقوق من بلد آلخر ومن مدينة ألخرى. 
حاول معرفة أكبر قدر ممكن حول ما يمكن وما ال يمكن تصويره من الناحية القانونية.

. احم جهات اتصالك ومعارفك. ان كنت تخطط ألن تكون في وضع يمكن فيه مصادرة جهاز التصوير 
خاصتك، امسح مقدمًا أو شّفر أسماء جهات االتصال في هاتفك، سجّل المكالمات و الصور 

وملفات الفيديو والصوت. فكر باستخدام جهاز ال يحتوي أي معلومات شخصية.
. تعلم المزيد. كلما زادت معرفتك عن تقنيات التصوير والحماية وتنظيم وإدارة الفيدوهات 

ومشاركتها، كلما سهل عليك أن تصور بأمان وفعالية وأخالقية. للمزيد من المعلومات تفضل 
.vae.witness.org :بزيارة

إذا كنت موثقًا عَرضيًا: 
إذا أصبحت شاهدًا عيانًا على نحو ٍمفاجئ وتمكنت من تصوير فيلم قّيم يوّثق انتهاكًا لحقوق اإلنسان 

وتتساءل ماذا ستفعل به، انتقل إلى الجزء الثالث: حماية فيلمك )في الصفحة 10(.

الجزء األول: استعّدوا للتصوير 
الخطوة األولى

حدد دورك

األمان أوال. إذا كان الوضع غير آمن للتصوير، ال تصور. حتى وإن كنت تنوي تصوير حادثة انتهاك 
لحقوق اإلنسان أو وجدت نفسك فجأة في المكان الخطأ ولكن في الوقت المناسب، فاإلجابة حول 

إذا ما كانت الظروف آمنة للتصوير أم ال ستكون واضحة، وفي نهاية المطاف يعود قرار التصوير لك 
وحدك. إن قررت التصوير فحاول عندئٍذ أن تتبع الممارسات األساسية التالية، أو حدد كيف ستقوم 

بتعديلها بما يتناسب مع الوضع الذي تصور فيه.

الخطوة الثانية

قّيم الوضع األمني

PHYSICAL SECURITY
راجع دليل »تقييم 

واالستجابة للمخاطر« من 

لجنة حامية الصحفيني

 bit.ly/CPJ_Assess-
Risks.  

للمزيد من 
المعلومات 

األمان 
الحسي 

األمان 
الرقمي

https://securityinabox.org/ar/chapter_04
https://securityinabox.org/ar/chapter_04
https://securityinabox.org/ar/chapter_04
http://vae.witness.org
http://bit.ly/CPJ_AssessRisks
http://bit.ly/CPJ_AssessRisks
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لمحاسبة شخص ما على جريمة، على المحامين برهنة المعلومات اآلتية:

. ماهية الجريمة التي تم ارتكابها؛
. من الذي قام بارتكاب هذه الجريمة؛

. كيف ارتكب الجاني جريمته ) هل ارتكبها هو بنفسه، أم قام بالتخطيط وأعطى األمر بتنفيذها، الخ(.
عادة ما يتواجد المواطنون أو الناشطون في الموقع والمكان المناسب الذي يخّولهم من تصوير فيلم 

يوثق جريمة أثناء ارتكابها، ولكن الصعوبة تكمن في توثيق من الذي قام بارتكابها وكيف فعل ذلك. 
يقضي المحققون والمحامون معظم وقتهم في محاولة إثبات هذا الجزء، لذا فبالرغم من أهمية 
وقيمة الفيلم الذي يوثق ارتكاب الجرائم إال أن توثيق المعلومات حول من الذي ارتكبها وكيف ال 

يقّل أهمية في المدى البعيد لكونه يخدم أغراض العدالة والمحاسبة. وهذا ينطبق بشكل خاص على 
الحاالت التي ُترتكب فيها أعمال وحشية جماعية وانتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان.

الخطوة الثالثة

حدد ما سوف تصوره

CIRCLE DIAGRAM
?

?

كيف

من

. جريمة قتل
. تعذيب

. اغتصاب
. تخريب ممتلكات

. قوة مفرطة 
. إلخ.

ماذا?
. جريمة اعتداء شخصي
. جريمة اعتداء جماعي

. مؤامرة
. تواطؤ

. تحريض
. توجيه أوامر

. مسؤولية قيادية
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ُيسمى الفيديو الذي يوثق ارتكاب جريمة أو أعقابها بـأنه ضمن األدلة/البراهين المعنية بجريمة. ويوجد أدناه كثير من األمثلة 
التي يمكن استخدامها كنماذج على أدلة معنية بجريمة.  

فيديوهات توثق اآلتي:
. قيام القوات العسكرية بتعذيب مدني واإلصابات التي تحّملها بعد توقف التعذيب؛

. قيام جرافات بهدم المنازل بشكل غير قانوني وحجم الدمار الذي خلفته بعد ذهابها من المكان؛
. قيام الشرطة بإالقبض لى مشتبه به عن طريق اإلمساك به من عنقه أو خنقه بطريقة غير قانونية وُصور للشخص بعد 

وفاته جراء انقطاع تنفسه؛
. الضربات الجوية على المستشفيات وآثار الدمار التي تلتها بعد توقف الغارة؛

. األطفال في مخيمات عسكرية أثناء تدريبهم للحرب؛
. نصب منصات الحفر بشكل غير قانوني على أراضي السكان األصليين بهدف التنقيب عن النفط.

إن تصوير »ماذا حدث« شئ غريزي إلى حد ما. ترى شيئًا ما خطأ فتقوم بتصويب كاميرتك مباشرة إليه وتضغط على زر 
التسجيل. وهذا بدوره يفّسر وجود فيض من فيديوهات األدلة المعنية بجريمة. بينما تصوير »من« ارتكب الجريمة و »كيف« 

أقل بديهية ويصعب عمله. دعونا نلقي نظرة على بعض التقنيات التي تساعد على القيام بذلك.

األفالم التي تتضمن دلياًل على »من« ارتكب الجريمة و»كيف« قام بها يشار إليها عادة باسم »أدلة الربط«، 
وذلك ألن الدليل »يربط« الجاني بجريمته. في حين أنه قد يكون من المستحيل استخدام الفيديو لتحديد 

من الذي قام بارتكاب الجريمة وكيف، يقدم الفيديو أدلة مهمة يمكن للمحققين والمحامين مطابقتها مع 
مصادر األدلة األخرى – مثل الوثائق وشهادات الشهود – حتى يتمكنوا من معرفة من المسؤول حتى وإن 

كان المجرم بعيدًا عن مسرح الجريمة.

في بعض األحيان يكون من السهل تصوير »من« و»كيف« عن طريق الفيديو. وهنا مثال عما قد تصّوره:
. وجه أحد الجنود وهو يضرب مرارًا مدنيًا أو مدنية؛

. وجه مشغل الجرافة أثناء هدمه للمنازل؛
. رقم شارة ولوحة اسم الضابط الذي أحكم الخناق بشكل غير قانوني على المشتبه به مما أدى لوفاته.

توثيق »ماذا حدث«

تحديد »من« و»كيف«

راجع »تصوير أدلة الربط« 

عىل الرابط التايل:

bit.ly/WITNESSLi-
brary_VaE

للمزيد من 
المعلومات 

http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
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وأحيانا أخرى، قد يكون األمر صعبًا للغاية. هذه أمثلة لبعض التحديات:
تعجز الفيديوهات عن كشف هوية قائد الطائرة التي ُتسقط القنابل، أو هوية من وّجه الطيار 

الستهداف المستشفيات؛
قد نتمكن من رؤية وجوه الجنود األطفال في مخيمات التدريب ولكننا لن نرى مدربيهم أو قادتهم؛

لن نتمكن من معرفة من أعطى أوامره بوضع منصات الحفر بشكل غير قانوني على أراضي السكان 
األصليين ألننا سنرى المنصات فقط.

أدلة الربط مهمة للغاية. وأنت بصفتك مواطنًا أو ناشطا حقوقيا على أرض الواقع فقد جاء بك القدر 
بطريقة فريدة ولموقع ممّيز، لتجمع أدلة الربط. بالرغم من أن تصوير أدلة الربط ليس صعبًا، إال أن 

فهم كيفية التصوير أكثر تعقيدًا من تصوير األدلة المعنية بجريمة. 

. تشكيالت الشرطة في أحد 
االحتجاجات و/ أو تحركات القوى
. أرقام الشارات واألزياء الرسمية 

. جوازات السفر أو أي وثائق تعريف 
رسمية.

. لوحات ترخيص المركبات الرسمية
. األجهزة العسكرية ) بما في ذلك 

األرقام المتسلسلة( 
. الخطابات

. نقاط التفتيش
. األجزاء الخارجية من المرافق المحتلة
. مخططات بناء لمرافق كانت ُمحتلة 

ومن ثم ُهجرت
. أجهزة اإلتصاالت – أطباق األقمار 

الصناعية، أجهزة الراديو، والخ.
. فيدوهات لوثائق ال يمكن أخذها 

نظرًا للمخاطر األمنية فيتم تصوير 
محتوياتها بداًل ذلك

. عمليات التعذيب الحاصلة 
. الوفيات

. اإلصابات
. أشخاص يتعرضون للضرب على أيدي 

المسؤولين
. ضرر أو تلف لممتلكات مدنية

. ضرر أو تلف آثار ثقافية
. أطفال يحملون األسلحة ويشاركون 

في نشاطات عسكرية
. خطابات الكراهية

ماذا حدث: احتماالت أدلة لجريمة مبنية على من وكيف: احتماالت أدلة للربط
البراهين 

انظر »وضع خطة لتجميع 

الفيديوهات« ملعرفة املزيد 

عن كيفية تصوير أفالم 

اسرتاتيجية ذات قيمة أعىل، 

تفضل بزيارة:

bit.ly/WITNESSLi-
brary_VaE

للمزيد من 
المعلومات 

http://library.witness.org/product-tag/video-as-evidence/
http://library.witness.org/product-tag/video-as-evidence/
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
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. تأكدي من أن تضبطي التاريخ الصحيح والوقت وخدمة تحديد المواقع GPS على الكاميرا لتضمني 
تسجيل البيانات الوصفية الرقمية. 

. سجلي صوتك وأنت تذكرين التاريخ والوقت والموقع
. إن كنت بحاجة للتصوير في سرية، اكتبي الوقت والتاريخ والمكان على ورقة وامسكي بها أمام 
الكاميرا لمدة عشر ثوان. يمكنك أيضًا أن تصوري أي شئ يظهر التاريخ والزمان والمكان، مثل 

ساعة حائط أو هاتف أو الصفحة األمامية إلحدى الصحف، وعالمات الشوارع والمعالم الرئيسية 
أو السمات الجغرافية.

الجزء الثاني: اضغطوا على زر 
»التسجيل«

الخطوة األولى

سجلي التاريخ، الزمان والمكان

استخدمي المايكروفون المثبت مع الكاميرا أو ورقة وقلم لتسجيل اسماء و طرق اإلتصال بـ:
. من التي تقوم بالتصوير؛

. األشخاص الذين تصورينهم؛
. األشخاص اآلخرين الذين ظهروا في الفيلم وقد تتوفر لديهم معلومات أخرى عما حدث.

الخطوة الثانية

وّثقي »من« 

عن البيانات الوصفية

ليس هناك تعريف قانوني موّحد للبيانات الرقمية )الوصفية(، لكن بشكل عام، يمكن تعريفها وببساطة على أنها 
»بيانات عن بيانات أخرى«. ألغراضنا هنا فإننا نعرف البيانات الوصفية على أنها معلومات عن ملف تم إنشاؤه 

بواسطة جهاز إليكتروني ويتم حفظه أتوماتيكيًا وعادة ال ُيرى بالعين المجردة. وهناك طريقة أخرى لتعريفها وهي 
البصمة الرقمية التي تتركها مثل هذه البيانات وراءها. وتشتمل هذه البصمة الخفية على معلومات كالتاريخ والزمان 

والمكان، ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وسجل عن التغييرات التي ُأجريت على الملف. 
البيانات الوصفية تسهل مهمة الباحثين والصحفيين والمحققين في التأكد أن الفيديو تم تصويره في الزمان والمكان 

الذين حددتهما المصّورة. للمزيد من المعلومات ُيرجى االطالع على »كيفية التحصل على بيانات وصفية وتوثيقات« 
هنا: 

archiveguide.witness.org/create/what-metadata-capture.
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من؟أين؟متى؟

فليكن هدفك أثناء التصوير أن ُتتيحي لمن يرى الفيديو تخّيل ما حدث أثناء التصوير، اسألي نفسك، »إن 
أعطيُت هذا الفيديو لشخص ال يعرف المكان، هل سيتمكن من تلخيص ما حدث ورسم خريطة دقيقة 

للمشهد ترتكز فقط على المعلومات الموجودة في الفيديو؟«

يجب أن تكوني قادرًة على اإلجابة »بنعم!«

كوني واعية ومدركًة وهادفة بخصوص ما تصورينه. عادة ما يقوم الناشطون والناشطات بتصوير »ماذا 
حدث« و يعجزون عن تصوير »من« الفاعل و»كيف«. فكري بملء استمارة »تخطيط جمع البيانات« 
لتساعدك على اتخاذ قرار استراتيجي بخصوص نوع الفيلم الذي ستحتاجين لتصويره وحتي تعطي 

المشاهدين صورة واضحة عن األحداث التي حصلت.

بما أن كل كل وضع يختلف عن اآلخر فال توجد قواعد ثابتة، ولكن أدناه توجد تقنيات التصوير األساسية 
التي ستساعدك على التأكد أن فيلمك مفهوم وغني بالمعلومات المفيدة.

الخطوة الثالثة 

صوري بطريقة استراتجية ومنطقية

عن قرب متوسطتصوير واسع

معَلم جغرافيأفقيا مع الشمس أو القمرمن األعلى

للمزيد من 
المعلومات 

الرجاء االطالع عىل 

»التخطيط لجمع البيانات«:

bit.ly/WITNESSLi-
brary_VaE

bit.ly/WITNESSLibrary_VaE 
bit.ly/WITNESSLibrary_VaE 
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للمزيد من 
المعلومات

انظر »كيف توثق وتلتقط 

املعلومات الوصفية 

والتوثيق«

bit.ly/WITNESSLi-
brary_VaE

من األفضل أن تقومي بتصوير المكان بشكل متصل. ولكن إن كانت الحادثة ضخمة جدًا، ومعقدة، وخطيرة يمكنك 
أن توقفي التسجيل بين كل مشهد لتفعلي ذلك. في هذه الحال حاولي أن تسجلي كل لقطة أو مشهد جديد بتوجيه 

الكاميرا صوب نفس المكان الذي كنت تصورين فيه عندما توقفت آخر مرة، أي صّوري لقطات متداخلة.

أدرجي اللقطات اآلتية:
. لقطة دائرية بدرجة 360 تظهر ما يحدث خلف الكواليس؛

. لقطات واسعة راسخة توفر نموذجًا يسهل فهمه عن مشهد الجريمة ولتساعد بتأكيد الزمان، والتاريخ والمكان؛
. لقطات متوسطة لتحدد موقع الدليل في مسرح الجريمة وعالقة كل قطع من األدلة باألخرى؛.

. لقطات مقربة تظهر التفاصيل الرئيسية وتحدد هويات األشخاص في المشهد؛
. إن استطعت قومي بتصوير اللقطات المدرجة أعاله من عدة جوانب لمشهد الحادثة؛

. حافظي على كل لقطة لمدة عشر ثوان. حركي الكاميرا ببطء عندما تغيرين موقعك أو عندما تقّربين وتباعدين 
اللقطات أثناء التصوير. تجنبي الحركات المفاجئة والمهتزة. إن أمكن، استعملي حامال أحادي/ثالثي األرجل أو 

سطحًا لتثبيت الكاميرا.

توثيق مكتوب

 التوثيق المكتوب مهم! حتى حين تقوم بتضمين المعلومات الرئيسية في تسجيل الفيديو، من 
المساِعد أن توفر أيضا تقريرا ملخصا مكتوبا للحادثة. هذا التوثيق اإلضافي سيجعل تسجيل الفيديو 

خاصتك متميزا وسط اآلالف من الفيديوهات التي يتم تصويرها وتوزيعها كل يوم بواسطة مواطنين 
وناشطين، إضافة إلى أنه سيعين باحثي ومحققي حقوق اإلنسان في عملية مراجعتهم للمواد لتقرير ما 

إذا كان تسجيلك سيساعدهم. باختصار، كلما جعلت مهمة البحث أسهل للمراجعين كلما زادت إمكانية 
مشاهدتك لتسجيلك.

نقطة مفتاحية

الخطوة الرابعة

إن لم تستطيعي إضافة معلومات أساسية إلى تسجيل الفيديو نفسه، حينها يجب عليك أن تجهزي وثيقة 
تلخصين فيها المعلومات األساسية عن الفيلم. تأكدي من أن تفعلي ذلك بينما ال تزال المعلومات حاضرة 
في ذهنك. حتى وإن كان ذلك يستغرق وقتًاإال أن توفير توثيق مكتوب شامل يمكنه أن يزيد بشكل ملحوظ 
من فرصة استخدام فيلمك كدليل. عادة ما ُيشار إلى المعلومات المختصرة هذه بـ »تقرير الكاميرا«، والذي 

يمكن كتابته يدويًا أو عن طريق الكمبيوتر وحفظه في مجلد مع الفيديو. احرصي دومًا على إدراج اآلتي:

. التاريخ والوقت الذي ُكِتب فيه الملخص؛
. تاريخ، وزمان وموقع التصوير؛

. أسماء ومعلومات اإلتصال الخاصة بـ:
. الشخص الذي يقوم بالتصوير؛

. األشخاص الذين يتم تصويرهم؛
. أشخاص آخرين قد تتوفر لديهم معلومات بشأن األحداث التي جرت.

. ملخص واقعي قصير عما يظهر في الفيديو، تجنبي اآلراء غير المدعومة، والمعلومات الخاطئة، والمبالغات؛
. أي معلومات بشأن السالمة أو القيود األمنية.

http://
http://
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الجزء الثالث: احموا تسجيالتكم
الخطوات أدناه موجهة إلى الشهود العيان ونشطاء حقوق اإلنسان مّمن في حوزتهم بعض المشاهد 

واللقطات التي يجب حمايتها لفترة زمنية قصيرة لحين تسليم هذه التسجيالت المصّورة الى 
الشخص أوالمنظمة المعنية الذي أو التي سيتوّلى )ستتوّلى( الحفاظ عليها على المدى البعيد أو 

لحين المباشرة بالتحقيق وعملية تقّصي الحقائق. أما إذا كان بحوزتكم أوبحوزة منظمتكم عدد أكبر 
من الفيديوهات الي تستدعي التنظيم واإلدارة أو الحماية في المستقبل القريب، عليكم مراجعة دليل 

.)archiveguide.witness.org( ويتنس للناشطين ألرشفة الفيديو

لماذا؟ إن حماية لقطات الفيديو الخاصة بكم أمٌر ضروري إن أردتم أن ُتستخدموا هذه المشاهد في 
اإلطار القضائي. وذلك أنه، لكي يتم استخدام فيديو في المحكمة، فعلى المحامي أو المحامية إثبات 
أن الملّف غير ممنتج أو منّقح وغير متالعب به. وفي بعض الحاالت، يتعّين على المحامين أن يظهروا 

كيف أن الفيديو كان في حوزة مصّور أو مصّورة فصار بين أيدي محقق فمحاٍم فالمحكمة. وُيسمى 
هذا من الناحية القانونية بـ»تسلسل العهدة«.

أما في حال أنكم لم تحِموا تسجيالتكم المصّورة بشكٍل جيد، فقد يتّم التشكيك بمصداقية هذه 
المشاهد. من شأن الخطوات الرئيسية التالية أن تساعدكم في الحفاظ على سالمة ملفكم األصلي 
وذلك عبر صونه من أن يتم تحريره والتالعب به رقميًا أوتلفه جراء تعطل المعدات أوعطل تقني، أو 

حتى وقوعه في أيدي من قد يسيؤون استخدامه أو يخّربونه.

من الكاميرا

إلى المنظمة 
غير الحكومية

إلى المحامين 
والمحققين

إلى المحكمة

 توصيف الصورة: من الجهة القانونية، فإن عملية توثيق 
انتقال تسجيالت الفيديو من ملكية شخص آلخر، ُتسمى 

بـ »تسلسل العهدة«. 
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عليكم بوضع خطة للحفاظ على بطاقة الذاكرة الخاصة بكم من األضرار المادية وكيما تتحاشوا أن تقع 
البطاقة بين أيدي من قد يصادرون الفيلم. عليه فأثناء تواجدكم في الميدان وفي قلب الحدث احرصوا على 

اتباع ما يلي:

. بّدلوا البطاقة المستخدمة والتي تحتوي على التسجيالت بأخرى فارغة مع تخبئة األولى؛
. اعملوا حااًل على االحتفاظ بنسخة احتياطية على قرص تحملونه معكم؛

. حّملوا المشاهد فورًا على خادم الكتروني )سيرفر( أو موقع آمن؛
. احفظوا بطاقات الذاكرة في علبة متينة وواقية من الغبار، في حال عدم استخدامها.

عليكم بوضع خطة لحماية مشاهدكم بعد العودة من الميدان. احرصوا على اتباع ما يلي:

. فّعلوا خاصية الحماية ضد الكتابة على بطاقة الذاكرة قبل نقل المواد اإلعالمية التي تم تسجيلها في 
الميدان؛

. احفظوا الملّف األصلي بنقله من بطاقة الذاكرة الى قرص صلب مع تفادي تعديله بأي شكل من 
األشكال. ال تشّغلوه عن طريق برنامج معّين وال تغّيروا صيغة الملّف أوحتى اسمه وهيكله األصلي؛

. احتفظ بنسخة احتياطية من الملّف، على األقل، وبنسختين إن أمكن. بعد االنتهاء من النسخ، من 
المهم جدا أن ال تعّدلوا الملّف األصلي بأي شكٍل من األشكال؛

. احتفظوا بالنسخ االحتياطية على أجهزة منفصلة وفي مكان يختلف عن مكان المواد األصلية
. حافظوا على سالمة نسخكم بالحّد من الوصول اّليها سواء فعليًا أم رقميًا، إال لمن يحتاجون هذه 

المواد اإلعالمية.

إن رغبتم بتنظيم الفيديوهات المنقولة من كاميراتكم فعليكم بترتيبها بحسب تاريخ التصوير وبحسب 
صاحب هذه المشاهد. وهنا نكرر تحذيرنا من تعديل صيغة الملّف أوحتى اسمه وهيكله. أطلقوا 

تسمية موّحدة على ملفاتكم كيما تفرزوها وتعّينوها وتحددوها بسهولة. فعلى سبيل المثال باإلمكان 
تسمية الملفات بالشكل التالي: السنة – الشهر- اليوم_ إسم المصّور _ وصف الحدث

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

احموا مادتكم اإلعالمية أثناء تواجدكم في الميدان

احموا مادتكم اإلعالمية في المنزل أو مقر عملكم

نّظموا فيديوهاتكم

للمزيد من 
المعلومات

الرجاء مراجعة »الحفاظ عىل 

سالمة امللفات« )وإثبات 

ذلك!( عىل الرابط التايل: 

archiveguide.
witness.org/trans-
fer/keeping-files-

intact

http://archiveguide.witness.org/ar/transfer/keeping-files-intact
http://archiveguide.witness.org/ar/transfer/keeping-files-intact
http://archiveguide.witness.org/ar/transfer/keeping-files-intact
http://archiveguide.witness.org/ar/transfer/keeping-files-intact
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استخدموا جداول أو قاعدة بيانات تسجّلون عليها أين خّزنتم تسجيالتكم المصّورة ومع من شاركتموها. 
والستخدام هذه المشاهد في عملية التحقيق عليكم بإعطائها لمحققين أو باحثين في مجال حقوق 

اإلنسان ممن هم أهل ثقة ومصداقية. عندما تسّلمون هذه اللقطات إلى شخص آخر آو منظمة أخرى، 
قد يطلبون منك التوقيع على وثيقة تفيد بعملية التسليم والتسّلم. أي أن هذه الورقة من الناحية 

القانونية توثق ما أشرنا إليه مسبقا بـ»تسلسل العهدة«. قد تختلف المعلومات المطلوبة ولكن على 
األغلب أنه سيتوجب عليكم التثبيت أنكم سّجلتم الفيديو وأنكم لم تعّدلوا فيه.التوقيع:......................

الخطوة 4

تعّقبوا فيديوهاتكم

حددوا 
أولوياتكم

تستلزم جميع املحاكم أن يثبت املحامون أن 

الفيديو يظهر ما يّدعي املحامي بأنه يظهره. 

ولكن بعضها فقط يفرض عىل املحامي إثبات 

»تسلسل العهدة«. لذلك إن كان عليكم االختيار 

فركّزوا عىل الحفاظ عىل نزاهة الفيديو بدالً من 

الرتكيز عىل تتبع مسار الفيديو. لكن األفضل 

ضامن االثنني معا.

تستلزم جميع املحاكم أن يثبت املحامون أن 

الفيديو يظهر ما يّدعي املحامي بأنه يظهره. 

ولكن بعضها فقط يفرض عىل املحامي إثبات 

»تسلسل العهدة«. لذلك إن كان عليكم االختيار 

فركّزوا عىل الحفاظ عىل نزاهة الفيديو بدالً من 

الرتكيز عىل تتبع مسار الفيديو. لكن األفضل 

ضامن االثنني معا.
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هل من اآلمان مشاركة فيديوهاتك، ومع من؟

القرار #1: هل من اآلمان مشاركة تسجيالتك المصّورة؟
يجب أن تتم عملية تقييم المخاطر قبل وبعد تصوير حادثة انتهاك لحقوق اإلنسان. بعد 

التصوير، راجع المشاهد لتحديد إذا ما كانت تعّرض من يظهرون فيها للخطر أم ال لو اطلع أحد 
على اللقطات. هل سيضعك هذا في دائرة الخطر لو اتضح أنك أنت من صّور الحادثة)أو من 

صّور المشاهد إن لم تكن أنت(؟ هل ستكون في خطر إذا تم الكشف عن مشاركتك في توزيع 
الفيديو؟ هنا أيضًا القرار يعود لك وحدك.

القرار #2: هل تشاركها علنيًا أم بشكٍل خاص وسري؟ إذا كانت مشاركة الفيديو 
تنطوي على أي مخاطر، فكر فقط بمشاركته مع أفراد ومنظمات موثوق بها كمنظمات حقوق 

اإلنسان الحليفة والمحققين أو المحامين. أما إن لم تكن هناك أية مخاطرمتوقعة وترغب بإتاحته 
ألكبر عدد ممكن من الناس، فعليك باتباع الخطوات التالية لنشره بشكل فّعال على منّصة 

فيديوهات على اإلنترنت كيوتيوب.

نقاط قرار رئيسية 

الجزء الرابع: شاركوا فيديوهاتكم

المشاركة العلنية

إن ارتأيت أنه ما من خطورة ال بل من االستراتيجي مشاركة الفيديو على اإلنترنت، فعليك باعتماد 
الممارسات التالية وذلك كيما:

. يتمكن صحافي أو باحث أو محقق من البحث والعثور وفهم والتحقق من فيديوهاتك، و
. تفهم المنصة التي نشرت عليها هذه المادة المصّورة أن التسجيل يتضمن معلومات قّيمة مما 

يقلل من فرص حذف الفيديو من قبل القّيمين على المنصة.

أهدافها
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حين رفع فيديو إلى منصة إلكترونية على الشبكة، أضف عنوانًا قصيرًا، تذكر فيه تاريخ الفيديو وتحدد فيه موقع 
التصوير والمدينة فالبلد وبعض المفاتيح ذات الداللة، عالوًة على بعض الكلمات التوصيفية عن محتوى الفيديو.

الخطوة 1

العنوان

أضف سردًا وقائعيًا يكرر الزمن والتاريخ فموقع التصوير والمدينة والبلد باإلضافة لموجز لما يظهر 
في الفيديو. من المستحسن أن تضع أحداث الفيديو في إطارها، لكي تساعد المشاهدين على فهم 

الفيديو، أي ما حدث مباشرًة قبل أو بعد التسجيل. تجنب اآلراء غير المعززة بإثباتات والمعلومات 
الخاطئة والمضللة والمبالغات. وأخيرًا، إن كان ذلك ال يشكل خطرًا فاذكر إسم المصّور وبيانات 

االتصال به واسم المنظمة التابع لها.

الخطوة 2

الوصف

توصيف: »مشاهد قاسية عن حقوق اإلنسان: إشتباكات دامية بين المحتجين والسلطات في القاهرة، مصر في 
11 كانون الثاني – يناير 2015«

»اشتباك بين السلطات والمتظاهرين أثناء تجمع آالف المصريين في ميدان التحرير، القاهرة، مصر، 
للتظاهر ضد نظام الرئيس حسني مبارك. تم التصوير يم الثالثاء، يناير 25، 2011، ابتداًء من الساعة 

التاسعة والربع صباحا.
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نذكرك مرة أخرى بضرورة تكرار التاريخ والزمن وتحديد موقع التصوير والمدينة والبلد. بعدها، أضف 
كلمات تشير إلى ماهية المحتوى، على سبيل المثال: »حقوق اإلنسان«، »إخالء«، »طرد«، »اعتقال«، »قوة 

مفرطة«، »عنف مفرط«، »قصف«، »احتجاج«، »تظاهرة«، »خطاب«، »جنود أطفال«، »نقاط تفتيش«، 
»أزياء رسمية«، »تسّربات نفطية«، »تعذيب«، »الجئ« وغيرها. ولكن على التصنيفات أو الوسومات أن 

تتسم بالوقائعية وعدم االنحياز.

ُتعد المنصات اإللكترونية مثل يوتيوب أداة رائعة لمشاركة ونشر الفيديو الخاص بك، ولكن ال يجب عليك 
بأي شكل من األشكال أن تحتفظ فيها بالنسخة األصلية لشريطك وذلك لعدة أسباب، أبرزها:

. أن الفيديوهات التي يتم تحميلها على منصات كيوتيوب يتّم تعديلها بأفضل شكل للبث على 
اإلنترنت أي أنه يتم ضغط الفيديو وتقليص حجمه وحذف معلومات قيمة كالميتاداتا أو البيانات 

الوصفية المضّمنه في الملف؛ و
. لن تتمكن من استعادة الفيديو أو الملف األصلي من مواقع كيوتيوب بعد أن ترفعها على المنصة، 

ألنك ستجد فقط النسخة المعدلة التي تصلح للبث الرقمي؛ و
. بإمكان يوتيوب وغيره من المواقع المماثلة حذف مشاهدك من دون سابق إنذار ومن دون طلب إذنك.

الخطوة 3

الخطوة 4

التصنيفات والوسومات

احتفظ بالمّلف األصلي

الدقة هي األساس

إن أردت لفيديوهاتك أن تستخدم كأدلة وبراهين فعليك بعدم ذكر تواريخ أومواقع أو تصنيفات 
زائفة، فقط لتعزيز فرص ظهور شريطك المصّور في نتائج البحث أو ألي سبب آخر.

نقطة رئيسية
للمزيد من 
المعلومات

إطلع عىل مدونة يوتيوب 

 Context Is« بعنوان

 King: Share Your
Story« وما معناه »اإلطار 

العام هو األساس: شارك 

قصتك« وذلك عىل الرابط 

التايل:

http://youtube-
global.blogspot.

com/2013/02/con-
text-is-king-share-

your-story.html

اذكر أن الفيديو يتضمن مشاهد تتعلق بحقوق اإلنسان
إن كانت الصور مروعة، فعليك بإدراج ذلك في العنوان »مشاهد قاسية عن حقوق اإلنسان«. فذلك 

من شأنه:

. تحذير المشاهدين أن الفيديو قد يكون ذا طابع عنيف أو مزعج؛ و
. تحذير القائمين على المنصة التي ستنشر بها هذه اللقطات أن ما صّورته قد يكون ذا أهمية 

بالنسبة لموضوع حقوق اإلنسان. فمن دون هذا اإلنذار قد يعمد القائمون على موقع يوتيوب 
وغيره من المنصات إلى إزالة الفيديو لخرقه شروطهم والتي تمنع المستخدمين من نشر مواد 

ذات محتوى صادم ومثير وخادش للحياء، ال يحمل أي قيمة للعامة.

نقطة رئيسية

http://youtube-global.blogspot.com/2013/02/context-is-king-share-your-story.html
http://youtube-global.blogspot.com/2013/02/context-is-king-share-your-story.html
http://youtube-global.blogspot.com/2013/02/context-is-king-share-your-story.html
http://youtube-global.blogspot.com/2013/02/context-is-king-share-your-story.html
http://youtube-global.blogspot.com/2013/02/context-is-king-share-your-story.html
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مشاركة تسجيالت الفيديو والمعلومات ذات الصلة مع منظمات حقوق اإلنسان والمحققين 
وعناصر تنفيذ القانون والمحاكم لها قواعدها وتترتب عليها حقوق ومسؤوليات. تختلف هذه الحقوق 

والمسؤوليات بحسب من تتشاركين وإياهم هذه المعلومات. لذلك قبل إيداع شريطك في أيدي 
وسيط لالحتفاظ به احرصي على أن يقع اختيارك على أشخاص:

. تثقين بهم؛
. يتمتعون بالكفاءة والمهارات والموارد الالزمة واألساسيات التي تهيئهم للحفاظ على مصداقية 

شريطك ونزاهته ولحفظه في مكان آمن؛ 
. يتعهدون - بتعهد خطي/مكتوب إن اقتضى األمر - باحترام الهدف المحدد من استخدام الفيديو 

خاصة وإن كان الفيديو يشكل خطرًا أمنيًاعليك أو على من يظهرون في التسجيل أو حتى 
المجتمع الذي قمت بالتصوير فيه.

سّلمي حلفائك المقّربين والموثوقين الفيديو األصلي الذي لم يخضع البتة ألي تعديل كان. في حال كان 
من ستشاركينهم شريطك، من أشخاص أو منظمة، على مقربة منك أو سهل عليك الوصول إليهم، 

فإن الوسيلة األكثر ضمانًا وأمانًا تكمن في تسليم الفيديو عن طريق اليد باليد أي بتوجهك أنت شخصيًا 
)أو بإرسال شخص مقّرب( ونقل الفيديو من كمبيوترك وقرصك الصلب إلى ذلك الخاص بالمستلم من 

أفراد ومنظمات.

ولكن غالبًا ما تفرض علينا الظروف عكس ذلك وال يكون أمامنا سوى إرسال الفيديو عن طريق اإلنترنت. 
في حال كنت في ظروف على درجة عالية من الخطورة حيث رفع ملف على اإلنترنت مباشرة قد يكون 

محفوفًا بالمخاطر، فهناك بعض الخيارات اآلمنة المتاحة أمامك لنقل التسجيل المصور )راجعي النصائح 
أدناه عن كيفية »استخدام التكنولوجيا لحماية فيديوهاتك والحفاظ عليها«(. ويجري تطوير أساليب جديدة 

طوال الوقت تتعّلق بنقل الملفات، لذلك فمن األفضل أن تتشاورين مع حلفائك حول المخاطر المرتقبة 
من هذه العملية وذلك قبل اعتماد الخدمة أو الطريقة.

حاولي كلما أمكن أن توفري موجزًا مطبوعًا أو إلكترونيًا عن: 

. الوقت والتاريخ والمكان المحددين حيث جرى تصوير الفيديو؛
. ملخص وقائعي دقيق عن ما يظهر في الفيديو؛

. أسماء وبيانات التواصل ومصّور الفيديو أو األشخاص الذين يظهرون في الفيديو أو غيرهم 
ممن قد يتمتعون بمعلومات قيمة حول الحادثة ويرغبون بالحديث إلى منظمة أو إلى محقق؛

. أي معلومة أمنية تطلع حلفائك على أن هذه المعلومات سرية وما يمكن مشاركته مع اآلخرين.

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

تعّلمي

قرري كيف ستسّلمين الملّف األصلي

اذكري معلومات إضافية

للمزيد من 
المعلومات

للمزيد من 
المعلومات

ملزيد من املعلومات عن 

خيارات نقل امللفات رقمياً 

بشكٍل آمن، انقر عىل الرابط 

التايل:

bit.ly/WITNESS-
Blog_Tech

تعرّف عىل كيفية انتقاء 

ارشيف تشارك من عليه 

الفيديو الخاص بك وذلك 

عىل الرابط التايل:

archiveguide.wit-
ness.org/preserve/

working-archive 

المشاركة مع أفراد ومنظمات موثوق بها

file:///%20Queen%20of%20Macs/%20Freelance/witness%20feb%202015/new%20batch%20march/Attachments_201536/archiveguide.witness.org/preserve/working-archive
file:///%20Queen%20of%20Macs/%20Freelance/witness%20feb%202015/new%20batch%20march/Attachments_201536/archiveguide.witness.org/preserve/working-archive
file:///%20Queen%20of%20Macs/%20Freelance/witness%20feb%202015/new%20batch%20march/Attachments_201536/archiveguide.witness.org/preserve/working-archive
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 خطوات اختيارية

التكنولوجيا كوسيلة لحماية والحفاظ على فيديوهاتكم

في حين أنه ليس لزامًا عليكم أن تستعملوا الوسائل التكنولوجية للتعزيز من القيمة االستداللية أو 
اإلثباتية للفيديو الخاص بكم، إال أن هنالك أدوات جديدة ومفيدة يتم تطويرها كل يوم لهذه الغاية. 

من شأن هذه الوسائل، إن اقترنت بمهاراتكم العملية، أن تعززمن مصداقية الفيديو.
إليكم ببعض الخيارات المتاحة:

تصوير المشاهد: التصوير وإضافة إطار أو معلومات ذات صلة عن الفيديو وانت في الميدان 
. Storymaker أو صانع القصص: برمجية أندرويد تتضمن على قوالب وتدريب لمساعدتك على 

.storymaker.cc - تصوير الفيديو بشكل آمن وفّعال وأنت في الميدان
. InformaCam: برمجية أخرى تعمل على نظام أندرويد والهدف منها إنشاء فيديوهات آمنة 
وممكن التحقق منها من خالل بيانات مضّمنة لضمان أن المشاهد المصّورة ذات قيمة 

guardianproject.info/informa - استداللية عالية
. Eyewitness أو شاهد عيان: كاميرا أندرويد تسّجل وتضمن الميتاداتا أو البيانات الوصفية 

eyewitnessproject.org لتسهيل عملية التحقق من المشاهد واستخدامها من قبل المحاكم
. Taggly: برمجية تعمل على كال أجهزة أبل وأندرويد من شأنها دمغ موادك بالعالمة المائية أو 

tagg.ly - واترمارك خاصة بالبيانات الوصفية المضّمنة
. Anker Astro: تزيد من عمر بطاريتك لبعض الوقت مما يسمح لك بإبقاء جهازك شغااًل لفترة 

goo.gl/pyYsDM - أطول وأنت في الميدان

خّزنوا: احفظوا موادكم اإلعالمية في مكان آمن وبشكل منّظم
. Seagate Wireless Plus: قرص صلب محمول مزّود ببطارية ومن الممكن تشغيل الواي فاي 

goo.gl/lXwOsZ - عليه، يمنحكم مساحة تخزين إضافية وأنت في الميدان
. SyncMe: برمجية مزامنة فورية لملفاتكم. اعتمدها مع Seagate لنسخ موادكم اإلعالمية 

goo.gl/kf3sqY - باستمرار أثناء تواجدكم في الميدان
. Adobe Bridge: أداة تصّفح تتيح لكم ترتيب فيدوهات وإضافة الوسومات، إضافة إلى مشاهدة 

creative.adobe.com/products/bridge - وتحرير البيانات الوصفية
. Activists’ Guide to Archiving Video أو دليل الناشطين ألرشفة الفيديو: دليل معّد من قبل 

archiveguide. - ويتنس يحدد لكم أفضل األدوات والوسائل لحفظ وفهرسة فيديوهاتك
witness.org

شاركوا: احرصوا على أن تكون ملفاتكم آمنة وغير علنية عندما تتشاركونها مع آخرين
. Bittorrent Sync: تتيح نقل ملفات مباشر من جهاز إلى آخر وهذا خيار جيد لمشاركة آمنة خاصة 

getsync.com إن كانت سرعة اإلنترنت بطئية
. SpiderOak: غيمة تخزين سهلة االستخدام مع ميزة التشفير المتالصق أو من مستخدم إلى آخر 

spideroak.com - مما يجعل عملية تبادل أو تشارك الملفات أكثر أمانًا
. BoxCryptor: خدمة مجانية تشّفر ملفاتك قبل أن ترفعها على دروب بوكس أو غيرها من 

boxcryptor.com منصات التخزين

مالحظة: إن هذه القائمة قابلة دومًا للتعديل والتوسيع. تعّرف على أحدث األدوات على:
/blog.witness.org/tag/technology

http://blog.witness.org/tag/technology/
http://blog.witness.org/tag/technology/
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إن صادفت فيديو على اإلنترنت وشعرت أنه جدير أن يحظى بانتشار أوسع عبر إدراجه في تقرير أو 
مقالة أو قائمة تشغيل أو غيره، في هذه الحالة من الضروري أن:

. تتحقق من محتوى الفيديو. فالعديد من الفيديوهات معّدة أو مفبركة أو تم التعديل 
والتالعب فيها أو حتى نشرها تحت معلومات خاطئة للتحريض على الكراهية أو العنف أو 

حتى للمساس بمصداقية فيديوهات أخرى؛
. تقّيم من المخاطر الناجمة عن نشر الفيديو. لعّل الشخص الذي رفع الفيديو على اإلنترنت 

ّقيم هذه المخاطر أو ال، أم لعله لم يرغب بمشاركة الفيديو على نطاٍق واسع. لذلك 
فإذا كانت المشاهد قد تعّرض بعض األفراد إلى الخطر فمن األفضل أن تلجأ لمحرر أو 

 bit.ly/ :ممنتج فيديو أو حتى لخاصية يوتيوب لتمويه الوجوه إلخفاء هوية هؤالء األفراد
 YouTubeFaceBlur

. أدرج معلومات أساسية: إن تزويدك لرابط إلى الملف األصلي المرفوع سيعزز من ثقة 
المحققين في صحة وأصالة شريطك المصور كما سيحافظ على البيانات الوصفية 

المضمنة فيه. ولكن في حال قررت االحتفاظ بنسخة من الفيديو وإعادة رفع النسخة 
الجديدة على اإلنترنت فعليك بإدراج رابط للملف األصلي وذلك في المساحة المخصصة 

للوصف. وهو ما سيتيح للباحثين في مجال حقوق اإلنسان أو للمحققين التواصل مع من 
قام برفع الفيديو باألصالة. أما إذا لم تدرج هذا الرابط، أضف أي معلومات عن الفيديو، ال 

ضير من مشاركتها باإلضافة لشرح تبرر فيه لماذا تعتقد أن الفيديو أصلي أو حقيقي.
. اتبع الممارسات األساسية. اتبع الخطوات المذكورة أعاله والمتعّلقة بإضافة عنوان، 

توصيف وتصنيفات أو وسومات.
. وّضح نواياك. أضف موجزًا تلّخص فيه لماذا تعتقد أنه من المهم أن يحظى الفيديو 

بانتشار أوسع.
. احتفظ بنسخة عن الفيديو. قد يقوم صاحب الفيديوهات أو من رفعها على اإلنترنت أو 
حتى منصات االستضافة ذاتها بإزالة الفيديوهات. لذلك فإن كانت المشاهد ذات قيمة 

فمن المستحسن أن تحّملها وتحتفظ بنسخة في أرشيفك وأخرى احتياطية.

بعض المعلومات عن الجمع والتنقيح بغية 
إعادة نشرها

للمزيد من 
المعلومات

تعرّف عن كثب عىل كيفية 

التحقق وجمع وتنقيح 

فيديوهات عن حقوق 

اإلنسان عىل الرابط التايل:

hrc.witness.org/
resources

http://bit.ly/YouTubeFaceBlur
http://bit.ly/YouTubeFaceBlur
http://bit.ly/YouTubeFaceBlur
http://hrc.witness.org/resources/
http://hrc.witness.org/resources/
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الجزء الخامس: تعّلموا المزيد
اآلن وقد تعّرفت على أساسيات لتعزيز القيمة االستداللية لشريطك المصّور، نأمل أن ذلك سيحفزك على 

تعّلم ممارسات أكثر تقدمًا في مجال: 

. االستعداد لجمع الفيديوكدليل إثبات؛
. تصوير الفيديو ليصبح الفيديو خاصتك ذا قيمة استداللية؛

. حماية وإدارة وتنظيم فيديوهاتك؛
. مشاركة فيديوهاتك

. التحقق من الفيديوهات المصّورة من قبل اآلخرين
. استخدام أدوات التكنولوجيا لتعزيزالقيمة االستداللية لشريطك في كل مرحلة من العملية.

لمزيد من المعلومات حول هذه المواضيع، الرجاء زيارة
.vae.witness.org أو bit.ly/WITNESSLibrary_VaE

http://vae.witness.org
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE

