
  تصوويیرر  حالة  لحقووقق  ااالنسانن
      خططووااتت  تصوويیرر  مووقع  مؤؤمنن  لحاددثة

االتصوويیرر  منن  أأجلل  حقووقق  ااالنسانن  قدد  يیكوونن  خططررااً:  كنن  آآمناً.  كنن  أأخالقيیاً.  كنن  فعاالً.
  

للفيیدديیوو  قيیمة  عاليیة  لعررضض  اامحة  عامة  عنن  مسررحح  االجرريیمة  وويیجبب  ااستخدداامهھ  في  االقضايیا  االهھامة  النهھ  يیووفرر    قيیمة  االفيیدديیوو:
ووسيیلة  مررئيیة  سهھلة  االفهھمم  تظظهھرر  شكلل  مسررحح  االجرريیمة  وومووقع  ااالددلة.  مع  ذذلكك,  ال  يیجبب  اانن  يیستبددلل  االتصوويیرر  بالفيیدديیوو  االتصوويیرر  

هھا.  يیجبب  ,  بددال ً منن  ذذلكك,  اانن  يیستخددمم  كأددااةة  ااستقصائيیة  ووبيیانيیة  االفووتووغرراافي  (االصوورر  االثابتة)  أأوو  أأنن  تكوونن  لهھ  ااالسبقيیة  عليی
  (اايیضاحيیة)  ااضافيیة.

منن  تصوورر  االمشهھدد  ,  كما  يیررااهه  االمصوورر  للمررةة    –االمحققوونن,  االمحللوونن  ,  االمحاموونن  وورربما  االقضاةة    –تمكيینن  ااآلخرريینن    االهھددفف:
  ااالوولى.  يیجبب  اانن  يیعططي  االمشاهھھھدديینن  ااحساسا ً ووكأنهھمم  كانوواا  هھھھناكك.

  االمووضووعيیة  االررئيیسيیة:ااالررشاددااتت  

  ااظظهھررهه  كما  ووجددتهھ.  –ال  تعدد  بناء  االمشهھدد   �
  ااحذذرر  منن  تخرريیبب  ااالددلة  خاللل  االتصوويیرر. �
شاهھھھدد  ااددناهه  االووااحح  االكاميیرراا  ,  عنن  رروواايیة  االكاميیرراا  ,  ووتقارريیرر    [االحقق  االفيیدديیوو  بب  "متى"  ,  "اايینن"  ,  "منن"  ,  وو  "  ماذذاا"   �

  .]االكاميیررااتت  
  االخرراائطط  ,  وواالررسووماتت  االمررسوومة  يیددوويیاً,  االخ.  االصوورر  االثابتة,  -االحقق  االفيیدديیوو  بالصوورر  ااالخررىى     �

  ااالررشاددااتت  االفنيیة  االررئيیسيیة

  لمكانن  االحاددثة.  حتى  تكوونن  االفيیدديیووهھھھاتت  ددقيیقة  يیجبب  اانن:االفيیدديیووهھھھاتت  (وواالصوورر)  يیجبب  اانن  تكوونن  تمثيیال ً ددقيیقا ً 

ليیكوونن    اانن  تكوونن  مووجززةة  قددرر  ااالمكانن.  مع  اانن  مددةة  االفيیدديیوو  ستعتمدد  على  مددىى  تعقيیدد  االمشهھدد  ,  ال  بدد  منن  بذذلل  جهھدد �
  مقصوودداا ً قددرر  ااالمكانن.

  تاكدد  اانن  كلل  حرركاتت  االكاميیرراا  ,  بما  فيیهھا  االددوورراانن  ,  االتكبيیرر  وواالتصغيیرر  ,  وواالميیالنن  يیجبب  أأنن  تكوونن  سلسة  وومقصووددةة. �
  اانن  يیكوونن  ااالنكشافف  (االتعررضض)  صحيیح. �
  أأنن  يیحصلل  على  ااقصى  عمقق  في  االميیدداانن. �
  اانن  يیكوونن  خاليیا ً منن  االتشوويیشش. �
  أأنن  يیكوونن  االترركيیزز  شدديیددااً. �

ليیستت  ممكنة  دداائمة  لمستخددمي  االكاميیررااتت  االجدددد.  ال  تددعع  مهھاررااتكك  االتقنيیة  تووقفكك  عنن  االتقاطط  االلقططاتت.  كووررةة  ااعالهه  ااالموورر  االمذذ
  فقطط  اابذذلل  قصاررىى  جهھددكك  ضمنن  حددوودد  ااالمنن  وواالسالمة.

  

  تسع  خططووااتت:  للتكيیفف  مع  االظظررووفف  االتي  تصوورر  فيیهھا
  جهھزز  نفسكك  االخططووةة  ااالوولى:

  االمعددااتت  تعملل  بشكلل  صحيیح.قبلل  االووصوولل  االى  االمووقع,  تأكدد  اانن  جميیع  

  تاكدد  أأنن  االمووقع  آآمنن  االخططووةة  االثانيیة:



اانن  سالمتكك  تأتت  أأووالً.  اانن  ااصبتت,  لنن  يیكوونن  هھھھناكك  جمع  للمعلووماتت.  مثالً,  ال  تحرركك  االجثثث  اانن  كانن  هھھھناكك  اايي  ااحتمالل  لووجوودد  
اانتقالل  متفجررااتت  ززررعتت  بشكلل  ااررتجالي  في  االجثثث  أأوو  عنددما  ال  يیكوونن  االتعاملل  مع  ااالشخاصص  محميیا ً يیشكلل  كافف  منن  

  ااالمررااضض.

  ضع  خططة  االخططووةة  االثالثة:

  تعررفف  على  االمصوورر �
اانن  كنتت  مع  محققق  محتررفف,  فيیجبب  على  االمصوورر  وواالمحققق  اانن  يیسيیرروواا  في  االمووقع  وواانن  يیخططططوواا  لكيیفيیة  تصوويیرر   �

ووعلى  االمصوورر  اانن  يیعدد  االخططة    االمووقع  (فيیدديیوو  ووثابتت).  في  االعدديیدد,  وورربما  ااغلبب  ,  حاالتت  االنززااعع,  هھھھذذاا  غيیرر  ممكنن
 بنفسهھ.

  قمم  بتعبئة  االمعلووماتت  ااالووليیة  في  "تقرريیرر  االكاميیرراا"    االرراابعة:  االخططووةة

  ااسمم  االمصوورر  /  معلووماتت  ااالتصالل  (ضمنن  حددوودد  ااالمنن  وواالسالمة). �
  االووقتت �
  االتارريیخ �
  اانن  تووفررتت.  GPSاالمكانن  االمحدددد,  بما  في  ذذلكك  ااحددثيیاتت  االل   �
  ططرراازز  االكاميیرراا. �

  رروواايیة  االمشهھدد"  في  صفحة  االمررااجع.  *اايیضا ً ااضفف  االمالحظظاتت  االتاليیة  في  االرروواايیة  على  االكاميیرراا.  اانظظرر:  "

  

  

  صوورر  لقططة  عامة  االخططووةة  االخامسة:

  االلقططاتت  ااالفتتاحيیة �
x   بتسجيیلل  صووتي  يیذذكرر  نفسس  ااالشيیاء  االسابقة    أأوواابدداا  ااما  بلووحة  تحتوويي  على  االتارريیخ,  االووقتت,  االمووقع  ووااسمم  االمصوورر

  مع  صووررةة  للمصوورر  (ضمنن  حددوودد  ااالمنن  وواالسالمة).
x .حاوولل  االحصوولل  على  مشهھدد  علوويي  للمووقع  اانن  اامكنن  
x   .هھھھذذاا  سيیمكنن  االمحلليینن  منن  االتاكدد  منن  االتارريیخ    [ااضفف  لقططة  للسماء  وواالتي  تظظهھرر  ززااوويیة  االشمسس  أأوو  االقمرر  في  ااالفقق

  .]وواالووقتت
x   10اانن  اامكنن  صوورر  معلما ً ما    مثلل  جبلل  ,  نهھرر  ,  الفتة  شاررعع  ,  االخ.  في  اايي  ززااوويیة  ممكنة.  ثبتت  هھھھذذهه  االلقططة  لل  

  ثوواانن.

  :  صوورر  لقططاتت  ووااسعة.االساددسة  االخططووةة**  قدد  تتمكنن  منن  ااضافة  هھھھذذهه  االلقططاتت  االى  

  

اانتت  ااآلنن  جاهھھھزز  لبددء  االتسجيیلل.  منن  االصعبب  تسجيیلل  مووقع  حاددثة  في  لقططة  ووااحددةة,  خاصة  لوو  كانتت  معقددةة  لذذاا  اانتبهھ    نقططة  أأساسيیة:
 تت  تتددااخلل.االى  اانن  االتسجيیلل  قدد  يیتمم  اايیقافهھ  ووااعاددتهھ  وولكنن  اانن  اامكنن  ,  اابدداا  االتسجيیلل  االتالي  منن  حيیثث  تووقفتت.  بمعنى  آآخرر  ,  ااجعلل  االلقططا

  جعلتتأأوو  ااططفائهھ  سووفف  يیعتمدد  على  االووضع.  قدد  تقرررر  عددمم  ااستخدداامم  االصووتت  في  حالل  اانن  قرراارركك  بتفعيیلل  االصووتت  :  نقططة  ااساسيیة  للقرراارر
قدد  ترريیدد  اابقاء  االصووتت  منن  االفيیدديیوو  ااكثرر  تحفيیززاا ً لالحكامم  االمسبقة  منهھ  كاثباتت.  في  حاالتت  ااخررىى,    يیةاالمحاددثاتت  االغيیرر  ضرروورريیة  في  االخلف

وواالتي  قدد  تتضمنن  االمووقفف  للمحققيینن  وواالمحلليینن,  مثالً,  اانن  كانتت  هھھھناكك  ااططالقق  نارر  ووقصفف    مسمووعيینن  مشغال ً اللتقاتت  ااالصووااتت  في  االخلفيیة  
اانن  تسنى  لكك  ااالختيیارر  بيینن  تشغيیلل  االصووتت  ااوو  ااططفائهھ,  ااخترر  االططرريیقة  االتي  تحافظظ  بشكلل  اافضلل  على  نززااهھھھة  االقصة    –في  االخلفيیة.  ااالساسس  

     كاملة.



  

  

  صوورر  لقططاتت  ووااسعة  االخططووةة  االساددسة:

  االمشاهھھھدد  االخاررجيیة: �
x   .ًااذذكرر  مووقعكك  .  ]هھھھذذاا  ااختيیارريي  وولكنهھ  مماررسة  جيیددةة  اانن  اامكنن  [اانن  اامكنن  ااخترر  مكانا ً للبدداايیة  يیكوونن  ااتجاهھھھا ً ررئيیسيیا

  منن  االمووقع  على  االكاميیرراا  (في  االتسجيیلل).  شماال ً ,  جنووباً,  شررقاً,  أأوو  غررباً  
x ددررجة  منن  مووقع  االبدداايیة.  360معررفة  مووقع  االبدداايیة,  قمم  بددوورراانن  ثابتت  ووبططيء  لل    بعدد  
x   منن  مووقع  االبدداايیة,  ثبتت  االلقططة  ااالوولى  لمددةة  عشرر  ثووااني.  ثمم  تحرركك  باتجاهه  عقارربب  االساعة  مثبتا ً االلقططة  في  كلل  ااتجاهه

  ررئيیسي  عشرر  ثووااني  ووحتى  تكملل  دداائررةة  كاملة.
  

  االمشاهھھھدد  االددااخليیة: �

  االددااخلل  بحيیثث  تظظهھرر  ااالشيیاء  االتي  يیمكنن  أأنن  تظظهھرر  كلل  منن  يیمشي  في  االمووقع.خطططط  للصوورر  االتي  تستعررضض  

x #  ثووااني.  10:  اابدداا  بمشهھدد  للمددخلل.  ووثبتت  لل1االلقططة  
x #  ثووااني.  10:  االغررفة  كما  تظظهھرر  عندد  بدداايیة  االددخوولل  االيیهھا.  ثبتت  لل2االلقططة  
x #  ثووااني.  10:  لقططة  منن  كلل  ززااوويیة.  ثبتت  لل6#  -  3االلقططة  
x يیع  تصوويیررهھھھا  منن  االززوواايیا  ااالرربع.لقططاتت  ااضافيیة:  اليي  مناططقق  التستطط  
x .ااستمرر  بعملل  نفسس  االشيء  للغررفف  االنتصلة  بمووقع  االحاددثة  

  
  مشهھدد  ددااخلي  /  خاررجي  مشترركك  للحاددثة �

  ووثقق  االمذذكوورر  ااعالهه  للمشاهھھھدد  االددااخليیة  /  االخاررجيیة  باالضافة:

x .لقططة  تستعررضض  ااالبوواابب  ,  االنوواافذذ  ,  وومددااخلل  /  مخاررجج  االمبنى  ااالخررىى  

  صوورر  لقططاتت  متووسططة  االمددىى  االخططووةة  االسابعة:

  االغررضض  منن  تصوويیرر  لقططاتت  متووسططة  االمددىى  هھھھوو  اايیجادد  مووقع  ااالددلة  وواالعالقة  بيینن  ااالددلة  في  مسررحح  االجرريیمة.

  ااررجع  االى  مووقع  االبدداايیة  ااالصلي. �
  ااقترربب  منن  مرركزز  االمووقع. �
عندد  كلل  ااتجاهه  منن  مووقع  االبدداايیة,  ثبتت  لقططتكك  ااالوولى  لعشرر  ثووااني.  ثمم  تحرركك  باتجاهه  عقارربب  االساعة  مثبتا ً االلقططة   �

  ثووااني  حتى  تكملل  دداائررةة  كاملة.  10ررئيیسي  لمددةة  

  صوورر  لقططاتت  عنن  قرربب  االخططووةة  االثامنة:

  االغررضض  منن  ااخذذ  االلقططاتت  عنن  قرربب  هھھھوو  لررؤؤيیة  االتفاصيیلل  في  االمووقع.

  ااررجع  االى  مووقع  االبدداايیة  ااالصلي. �
ثووااني.  خذذ  لقططة  ثانيیة  مع  شيء  يیظظهھرر    10تحرركك  باتجاهه  عقارربب  االساعة,  وورركزز  على  االددليیلل  ااالوولل.  ثبتت  االلقططة  لل   �

,  ضع  هھھھاتفا ً خلوويیا ً بجانبب  االغررضض  االذذيي  ترريیدد  تصوويیررهه  حتى  يیستططيیع  االمحللوونن  ااستنتاجج  االحجمم.  ثمم  االمقيیاسس.  مثال ً 
عتقدد  اانهھا  مهھمة  ,  ثبتت  لعشرر  ثووااني  مررتيینن  ,  تتحرركك  باتجاهه  عقارربب  االساعة  ,  ووخذذ  صووررةة  مقرربة  للتفاصيیلل  االتي  

  مع  ووبددوونن  االشيء  االذذيي  يیظظهھرر  االمقيیاسس.
  ).Parallel Planeخذذ  صوورر  مقرربة  متبعا ً قانوونن  "االططائررةة  االمتووااززيیة"  (  نقططة  ااساسيیة: �

 



  ااكملل  تقرريیرر  االكاميیرراا  االخططووةة  االتاسعة:

,  ووعلى  تقرريیرر  االكاميیرراا  يیسمح  للمحققيینن  وواالمحلليینن  بانن  يیقرررروواا  بسررعة  اانن  كانن  االفيیدديیوو  ذذوو  عالقة  وومساعدداا ً على  االتووثيیقق  
  .  باختصارر,  اانهھ  يیعزززز  ووبشكلل  كبيیرر  قيیمة  االفيیدديیوو.  لقططاتتاا  عمليیاتت  حفظظ  سلسلة  وواالحفاظظ  على٬،  االتحققق

  االشخصص  االذذيي  يیقوومم  بالتصوويیرر  هھھھوو  االشخصص  االذذيي  يیجبب  أأنن  يیعدد  االتقرريیرر. �
  تاكدد  منن  االتنوويیهھ  في  االتقرريیرر  اانن  كانن  اايي  شيء  في  االمووقع  قدد  تمم  تحرريیكهھ. �
اانن  كانن  ذذلكك  مناسباً,  االحقق  لقططاتت  االفيیدديیوو  وومالحظظاتت  االكاميیرراا  مع  االووثائقق  ااالخررىى.  مثالً,  خرريیططة  مررسوومة  باليیدد   �

  أأوو  خاررططة  ططبووغرراافيیة.  ااططلبب  منن  االمصوورر  االتووقيیع  ووتأرريیخ  االخاررططة.  ااضفف  صووررةة  مقرربة  منن  االخرريیططة.  
االحقق  لقططاتت  االفيیدديیوو  وومالحظظاتت  االكاميیرراا  بررسمة  مررسوومة  باليیدد.  اايي  ررسمة  مررسوومة  باليیدد  كانن  ذذلكك  مناسباً,    اانن �

  يیجبب  اانن:
x تكوونن  االمشهھدد  االعلوويي؛  
x ااالشاررةة  لمقيیاسس  تقرريیبي؛  
x )  ااالشاررةة  االى  ااتجاهه  االشمالل  االمغناططيیسيmagnetic north؛(  
x اانن  تكوونن  مووقعة  وومؤؤررخة  منن  قبلل  معددهھھھا؛  وو  
x )  نسخ)  لهھا  وواانن  تحفظظ  االنسخة  ااالصليیة  كددليیلل  مادديي.اانن  يیتمم  عملل  تصوويیرر  

  

  شكرر  ووتقدديیرر:

ااالررشاددااتت  وواالتووصيیاتت  لمسووددةة  ااررشاددااتت  االجرريیمة  :  20االجززء  هھھھي  ,  جززئيیا ً ,  مبنيیة  على  مسووددةة    االووررقة  االمررجعيیةهھھھذذهه  
  كتبتهھا  االمجمووعة  االعلميیة  االعاملة  لتقنيیة  االتصوويیرر  مماررسي  االتصوويیرر  االجنائي.    لتصوويیرر  مسررحح  االجرريیمة  /  االحووااددثث  االررئيیسيیة
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