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ليعترف المحققون والمحللون والمحامون بفيلمك ويقتنعون به دلياًل عليك أن تبرز المعلومات التالية:
. متى )الزمن(: تاريخ ووقت التصوير

. أين )المكان(: الموقع 
. ماذا )المضمون(: ما الذي يتضمنه الفيديو فعليًا ؟ ما الذي يدعي بأنه يتضمنه ؟ و 

. هل تشّكل هذه المشاهد خطورة أو هل الشريط آمن؟ 
. من )المصور(: الشخص الذي التقط المشاهد بواسطة الكاميرا

إن إضافة هذه المعلومات للفيديو سيسّهل على المراجعين الذين لم يشهدوا حادثة انتهاك حقوق 
اإلنسان، أن يتحققوا مما ورد في الشريط المصّور. ما يعني أن هناك فرصة أكبر لهذا الفيديو أن يسهم 

في تحقيق العدالة. باتباعك التعليمات والنموذج أدناه وتطويعها بما يتناسب مع ظروفك والقيود 
األمنية المحيطة بك يمكنك أن تعزز من القيمة اإلثباتية للفيديو الذي خاطرت بنفسك و وبوقتك 

للحصول عليه. 

إضافة معلومات أساسية 
عند تصوير الفيديوهات

مقدمة

للمزيد من 
المعلومات 

يف حال اضطررت للتصوير 

بدون اسم لرضورات األمن 

و السالمة، أنظر إىل القسم 

املتعلّق بتقنيات التصوير 

يف رسية.

السالمة
يمكن لصناعة أفالم حقوق اإلنسان أن تكون محفوفة بالمخاطر. لذا فإن سالمتك وسالمة 

األشخاص والمجتمعات التي تصور فيها وتعمل من أجل حمايتها تظل دائمًا أهم من التصوير. 
لذلك قبل أن تبدأ تأكد أن تأخذ النقاط التالية بعين االعتبار:

. هل الفيلم أداة توثيق مناسبة أم ال؟
. إذا أجبت بنعم، إسأل نفسك إذا ما كان هناك خطورة من الكشف عن هويتك 

وهوية من تصّورهم، أم أنه يتوجب عليك التصوير في سرية وإخفاء هويات من تقوم 
بتصويرهم؟

إن قررت بأنه من أنه ال ضرر من التصوير ومن الكشف عن هويتك وهويات ممن يظهرون في 
الشريط، إليك ببعض النصائح إلضافة معلومات أساسية للفيديو وذلك باستخدام السرد أو 

إدراج تسجيالت مكتوبة متضمنة أصاًل في إعدادات الكاميرا.

نقطة حاسمة
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خطوة اختيارية: الخطوة الثالثة:

الخطوة األولى

الخطوة الثانية

من، متى، أين: معلومات تمهيدية 

كيف: استعرض لمشاهديك كيف ستصّور 

ماذا: اعرض وصفًا واقعيًا لما تقوم بتوثيقه

الخطوة الرابعة: االنتهاء من التصوير 

اختتم بذكر الوقت الذي أنجزت فيه التصوير

إن ارتأيت أنه ما من خطورة في إدراج معلومات أساسية على الفيديو، استعملوا 
إذا الميكروفون أو ورقة إلضافة المعطيات اآلتية:

ابدأ )باشر( بتسجيل اسمك وطرق االتصال بك، ثم تاريخ وزمان وموقع الفيديو 
إضافة إلى أسماء وطرق االتصال بأي أفراد آخرين ممن قد تتوفر لديهم 

معلومات عن الحادثة.

أثناء التصوير وّضحي جليا كيف تصورين المشهد – من الشمال إلى الجنوب، من 
األعلى، الخ.

حاول إن كان يتوافق مع وضعك أن يشتمل التسجيل على وصٍف واقعي 
وموجز لمحتوى حقوق اإلنسان الذي سيراه المشاهد.

. طّوع وعّدل بما يتالءم وظروفك. 
. اكتف بسرد الوقائع. 

. تجاهلوا اآلراء اغير المدعومة والغير غير مثبتة
. إن اضطررت للتصوير بدون الكشف عن هويتك، ننصحك بمراجعة القسم 

المخصص لتقنيات التصوير في سرية

نقاط ضرورية
باختصار: أربع خطوات
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إبدأ مبا ييل:

من؟
]أي اسم مستعار[.

 --------------------------------------------------
]االسم بالكامل[. يعرفونني باسم 

 --------------------------------------------------
اسمي 

]اذكر منظمة ميكن التواصل معك من خاللها إن كنت تنتمي إىل أي منها 
 -------------------------------------------------

ميكنكم التواصل معي عن طريق 
واذكر كافة بيانات التواصل مع هذه املنظمة هذه أو معك شخصياً [.

متى و أين؟
]السنة[ 

 --------------------------------------
]شهر[، 

 -------------------------------------------------
]اليوم [، 

 -------------------------------------------------
تم تصوير هذا الفيلم يف 

----------------
]حدد املكان[ يف 

 -------------------------------------------------------
]الوقت[ ]صباحا ً/مساءا ً[ يف 

 -------------------------------------------------------
عند الساعة 

]البلد[
 -------------------------------------------------------

]الوالية/املقاطعة[ 
 -------------------------------------------------------

]املدينة[ 
 ---------------------------------------

أربع خطوات: بالتفاصيل

الخطوة األولى 

إن لم تكن هناك خطورة في تسجيل صوتك و تدوين سبل التواصل معك، اتبع 
السيناريو التالي بما يتناسب مع وضعك األمني

من، متى، وأين: أضف معلومات تمهيدية

من كان هناك أيضا ً؟

أشخاص آخرون تواجدوا معي يف مرسح األحداث وقد تتوفر لديهم معلومات هامة ومفيدة تتعلق بالحادثة وهم:
]معلومات االتصال كاملة[

 -------------------------------------------------------
]االسم كامل[ 

 -------------------------------------------------------
 

]معلومات االتصال كاملة[
 -------------------------------------------------------

]االسم كامل[ 
 -------------------------------------------------------

 
وغريهم...

متىأينمن
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الخطوة الثانية

كيف: استعرض لمشاهديك كيف ستصّوروا

أّما إذا كنت تصور أثناء و/أو إثر حادثة انتهاك حقوق اإلنسان أضف ما ييل:

]صف االنتهاكات التي يحتمل حدوثها وما 
 -------------------------------------------------------

»إن املشاهد املصّورة ههنا توثق ما يزعم بأنه 
سرناه يف الفيلم[.«

أمثلة 
»إن املشاهد املصّورة ههنا تّوثق ما يزعم بأنه ...

... لجوء الرشطة إىل القوة املفرطة«
... حرق ميليشيا لقرية«

... اعتقاالت عند نقاط التفتيش العسكرية«
... أوضاع غري صحية يف مخيم للالجئني«

أثناء التصوير أضف اآليت:

]قدم وصفاً مسهباً لطريقة التصوير التي ستتبعها وذلك قبل مبارشتك بالتصوير 
 -------------------------------------------------------

سأقوم بتصوير 
أو أثناء ذلك[

أمثلة
»لقد بدأت بالتصوير ...

... من شامل رشق املربع وسأتحرك يف اتجاه عقارب الساعة حول املكان«
... مبحاذاة الضفة الغربية من النهر ومن ثم سأميش باتجاه الجنوب عيل طول الضفة«

... عند املدخل الرئييس للمستشفى الواقع عىل الجهة الجنوبية للمبنى يف الشارع الرئييس«

المدرسة بعد التفجيرالمدرسة قبل التفجير
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التوقيت
من المستحسن إضافة المعلومات المذكورة أعاله في أول الفيديو كيف يعلم المعنيون 

ما الذي سيشاهدونه. ولكن إن تعذر عليك ذلك، فبوسعك أن تذكر في البداية أنك 
ستضيف هذه المعلومات في نهاية الفيلم وهكذا سيعرف المشاهدون أن هذه 

المعلومات متوفرة وأين يجدونها.

نقطة أساسية:

الخطوة الثانية

إذا كنت رغم تقديرك لكل إيجابيات وسلبيات إجراء مقابلة مصّورة ألغراض التوثيق القانوين )أو ألغراض إثباتية قانونية( 
خلصت إىل أن الفيديو هو الخيار األمثل لتسجيل شهادة، عّدل إذاً ما ييل مبا يتناسب مع املوقف.

يتبع

اطلع عىل القسم  بإجراء 

املقابالت ألغراض التوثيق 

القانوين )أو ألغراض إثباتية 

قانونية(

للمزيد من 
المعلومات

 -------------------------------------------------------
]االسم كامال[ بخصوص 

 -------------------------------------------------------
سوف أجري مقابلة مع 

]قدم وصفاً واقعياً عن الحادثة التي أنت بصدد مناقشتها مع الشاهد[.

]صف دور 
 -------------------------------------------------------

أنا اآلن أتحدث مع ]االسم كامال يف حال مل توجد خطورة[ حيث أنه/أنها 
الشاهد بسؤاله ما إذا كان قد تعرض لجرح خالل الحادثة؟ هل يعرف شخصاً ُجرح أو قُتل؟ هل يتمتع أو تتمتع بالخربة 

الطبية الالزمة ذات الصلة بالحادثة؟ أم هل تتوفر لديه خربة عسكرية؟ هل ميلك العقار الذي ترضر جراء الحادثة؟[

أمثلة
»أصيب الشاهد عندما جرّته الرشطة العسكرية من سيارته عند إحدى نقاط التفتيش.«

»الطفل الذي لقي حتفه يف اإلعتداء هو ابن الشاهد.«
»الشاهد هنا طبيبة متخصصة يف توثيق حاالت اإلعتداء الجنيس وقد فحصت العرشات من من الضحايا.«

»الشاهد انتسب يف املايض إىل الجيش األمرييك و قد خدم مرّتني يف الرشق األوسط.«
»أحد املنازل التي تم هدمها بالبلدوزر تعود للشاهد.«
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اختم فيلمك بما يلي:

]الزمن[.
 -------------------------------------------------------

انتهيت من التصوير يف 

خطوة اختيارية: الخطوة الثالثة 

ماذا: قدمو وصفًا واقعياً  لما يوثقه الفيديو

إذا قررت أن تصف محتوى الفيديو، أضف إذا أمكن املعلومات التالية عند بداية الفيديو

إذا كنت تصور ما يتوقع أنها حادثة النتهاك حقوق اإلنسان، أضف اآليت.

]صف ما سرياه املشاهد يف الفيديو[
 -------------------------------------------------------

إن املشاهد املصّورة ههنا توثق 

أمثلة 
»إن املشاهد املصّورة ههنا توثق 

... كل املدارس يف حمص سوريا املتوقع أن تشهد غارات جوية«
... الشوراع ا املتتوقع أن تشهد غداً احتجاجاً«

... املجتمع )أهايل( يف الرجو دو تانك قبل بداية اإلخالءات القرسية«
... الرشيط الساحيل لوالية أالباما األمريكية قبل أن يغمره النفط املترّسب«

الخطوة الرابعة: االنتهاء من التصوير 

صوير
ت
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إذا قررت إدراج معلومات وقائعية )ميدانية( هامة من شأنها أن تساعد المشاهدين على فهم الفيلم 
)أنظر أعاله(، فإن التقديرات التقريبية والتخمينات العلمية ال ضير منها ولكن تفادى الجزم في آرائك 

وال تعط استنتاجات قاطعة، أو آراء غير مدعومة بأدلة، أومبالغات أو معلومات مضللة.

من الصعب جدا التغافل عن اآلراء الفردية عند توثيق حوادث انتهاكات حقوق اإلنسان وذلك ألن 
األوضاع التي توثقها عادة ما تكون مفجعة ولكن مع ذلك حاول. حاول ألن اآلراء غير المدعومة قد 

تصبغ الفيديو اإلجحاف واإلساءة واالنحياز العاطفي الذي يجرح مصداقية الشهادة، مما قد يؤول إلى 
منع استخدامه كدليل في المحكمة.

نقطة أساسية

اكتف بسرد الوقائع. تجاهل اآلراء غير المدعومة والغير مثبتة.

. إن هذا الفيلم يوثق هجوما مزعوما بالقرب 
من مركز للجيش

 ومدرسة ابتدائية شرق كابول.وقد أفاد شهود أن 
شيوخ القبائل

 كانوا مجتمعين في المركز في هذه األثناء.
. القصف المزعوم حدث حوالي الساعة الثالثة 

عصرًا في 27 كانون األول - ديسمبر 2008.
وأخبرنا الشهود بأن التالميذ كانوا متجمعين 

فيقاعات الدراسة للحصول على شهادة 
نهايةلعام عندما وقع االنفجار.

. أفاد الشهود أن االنفجار ارتكبه انتحاري.
. ال أعرف ماذا حدث بالضبط ولكن يبدو أن 
هناك ما بين 10 - 15 طفال لقوا حتفهم. 

تترواح أعمار هؤالء الضحايا الصغار ما بين 
8 – 10 عام. وهذا ٌ منطقي معقول حيث أن 
التفجير طال مدرسة ابتدائية. كما يبدو أيضًا 

أن هناك  زهاء 50 جريحًا.
. سأقوم اآلن بالتقاط صور قريبة ُتظهر كتبًا 

وأحذية من موقع اإلنفجار.

. هذا الفيلم عن إحدى مدارسنا، كما ترون فقد 
فّجرها أعداؤنا في عمل إرهابي بنية قتل 

األطفال األبرياء.
. هاجمنا أعداؤنا في اللحظة التي كان األطفال 

يتسّلمون فيها شهادات نهاية العام.
. إرتكب أعداؤنا هذا الهجوم المروع عندما فّجر 
انتحاري نفسه بقنبلة في استهداٍف مباشر 

لألطفال. 
. تّوفي العديد من األطفال وأصيب الكثير أيضًا 

في هذا
 الهجوم الوحشيالذي يعد من أخطر الضربات منذ 

شهور. 
. كما ترون من خالل الفيديو فإن كتب األطفال 
و أحذيتهم تمأل األرض، مضرجة بالدماء جراء 

هذا العمل الوحشي السافر الذي ال يكترث 
لحياة اإلنسان. 

ال تقل قل

 ملزيد من املعلومات حول 

»اإلجحاف« راجع القسم 

املتعلّق باألدلة. ولكن 

باختصار إذا أُعترب الفيديو 

ُمجحفا فهذا يعني بأنه 

متحيز وبالتايل لن يتم 

أخذه بعني االعتبار يف قاعة 

املحكمة.

للمزيد من 
المعلومات 

صوير
ت
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بعد أن االنتهاء من اإلطالع 

عىل هذا الدليل، مترن 

باختالقك مرسح جرمية ومن 

ثم باستخدامك للميكروفون 

املثبت عىل الكامريا سجل 

نفسك وأنت توثق املشهد. 

أقلب هذه الصفحة ملعرفة 

ما يجب أن تنتبه له عندما 

تقوم مبراجعة املشاهد التي 

صّورتها. 

اختبروا 
مهاراتكم

مثال
اسمي مورجان ويلز،. أعمل في منظمة EVIDENCE )إفيدينس( و يمكنكم التواصل معي عبر البريد 

اإلليكتروني: morgan@xxxxx.com ، أوعلى رقم الهاتف التالي  111.222.3333 1+ وقد تم التقاط 
هذه المشاهد في 25 كانون الثاني/يناير 2015 عند الساعة الساعة 10:08 صباحًا في شارع وول 

ستريت 800 في نيو يورك في الواليات المتحدة.

األشخاص اآلخرين ممن ظهروا معي في الفيلم وممن لديهم معلومات تتعلق باالعتقال الذي حدث 
عند ملقى شارعي وول ستريت و بيرل ستريت بنيويورك هم: 

. جون سميث، 800 وول ستريت، الطابق الخامس، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،
john@xxxxx.com , +1 111.222.3333؛

. جاين ويليامز، 800 وول ستريت، الدور الطابق ،نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية،
 jane@xxxxx.com , +1 111.222.3333؛

تم تصوير الفيلم من نافذة بالدور الخامس تقع في الجانب الشرقي للمبنى. ومن على هذه الشرفة، 
أنا أصّور بتصويب الكاميرا إلى أسفل الشارع عند ملتقي شارعي وول ستريت وبيرل ستريت. وهذه 

النقطة الوحيدة التي تمكنت من التصوير منها.

اختياري: الفيديو الذي تم تصويره يوثق استخداما مزعومًا للقوة المفرطة من قبل شرطة نيويورك 
تجاه رجل أمريكيمن أصل أفريقي يظهر أنه في بداية لعشرينات، لم تكن هناك أية إحتجاجات آنذاك  و 

ال أعرف ما الذي أثار الحادثة.

انتهيت من تصوير الحادثة عند الساعة 11:30 صباحًا.

صوير
ت
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إن كنت تفضلن عدم تسجيل صوتك ألسباب أمنية، يمكنكم اللجوء إلى لوح أو ورقة تحملها أمام 
الكاميرا عندما تبدأ التصوير وتسّجل عليها المعلومات التي كان من المفترض أن تسّجلها بصوتكم. 

أما إن لم توجد خطورة فهذا مثال يمكنك طباعته واستخدامه أو بتعديله.

بعد أن تكمل التمرين يف 

الصفحة السابقة استعرض 

الفيديو مرة ثانية وانتبه إن 

كانت املعلومات التي ذكرتها 

موضوعية أم خالف ذلك )أي 

كانت آراء غري مدعومة(. إن 

كانت معلوماتك مستقاة من 

أرض الواقع فهذا يعني أن 

مهاراتك قوية. أما إن تبنّي 

لك أن اآلراء التي أدرجتها 

غري مدعومة فحاول مرة 

ثانية.

اختبروا 
مهاراتكم

سيناريو قابل للتعديل

إن لم تكن تحمل ورقة كن مبدعا وقم بتصوير أي شئ يحتوي علي تاريخ موثوق مثل:
. الصفحة األولى ألحدى الصحف

. شاشة هاتفك النقال
. ساعتك 

بعدها قم بالتقاط صور ألشياء مرئية لتؤكد موقعك مثل:
. الفتات الشوارع

. معلم رئيسي
. األفق إن كان يتّميز بسمات تّسهل من عمليه تحديده مثل الجبال

التاريخ/الزمنالحادثة

موقع المكان تحديدا )بنظام تحديد المواقع الجغرافية GPS إن أمكن(

دّون ووّثق فقط المعلومات التي يمكنك تضمينها بأمان

اسم مصّور الفيديو، وبيانات االتصال به

اسم المحقق، وبيانات االتصال به

تعليقات تتضمن أسماء ومعلومات اتصال آلخرين وأخريات قد يملكون معلومات إضافية عن الحادثة


