
ببوويیتوويی ىلع وويیدديیفلاا عططاقم عفررل ققررططلاا للضفأأ
سسنتيیوو تتاادداشررإإ

ًالاعف ننك ً.ايیقالخأأ ننك .انمآآ ننك :ررططاخملاب ةفووفحم ننووكت ننأأ اهھنكميی نناسنإلاا ققووقح ممالفأأ ةعانص 
 

 صصاخشألااوو ففددهھتسملاا ككررووهھمج ىلإإ هھجاتنإب تتمق ييذذلاا نناسنإلاا ققووقح وويیدديیف للووصوو ننمضتل تتااووططخلاا ههذذهھھھ عبتاا
ممهھتاعووررشم رريیرراقتوو ٬،ممهھتاعافددوو ٬،ممهھثاحبأأ يف ممالفألاا ههذذهھھھ للثم للامعتساا ممهھنكميی ننيیذذلاا
 

ننااوونعلاا
 ددعاستل ةعئاش تتاملك للمعتساا .خيیرراتلااوو عقووملاا ففضأأ ٬،ففصوولاا يفً اقيیقددووً ااررصتخم ككنااوونع للعج ىلع صصررحاا
 ايیددووبمك ٬،ننب مموونب يف سسبالملل عنصم للامعل ببااررضإإ يف ةفيینع تتاكابتشاا " للاثم ٬،ككمليیف ىلع ررووثعلاا يف ننيیررخآلاا
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ففصوولاا
 ٬،ةلصلاا تتااذذ ططبااووررلااوو تتقوولااوو خيیرراتلاا ةباتك ىلع صصررحاا .لليیجستلاا ددعبوو ءانثأأوو للبق ثثددح امل الماش افصوو ببتكاا.
ىىووتحملاا ففضأأوو
 

ةيیح ددهھھھاشم
 ننأب ننيیددهھھھاشملاا هھبنتلَ افصوو ببتكااوو ٬،وويیدديیفلاا ننااوونع ةناخ يف "ةيیح ددهھھھاشم " ببتكاا ٬،ةيیقيیقح ةةررووصملاا ددهھھھاشملاا تتناك ااذذإإ
ممهھجعززت ددق ددهھھھاشملاا ههذذهھھھ
 

ممووسوولاا
 ٬،للاقتعاا ٬،للفلفلاا ذذااذذرر للثم ددهھشملاا ففصت تتاملك للمعتساا .عقووملاا ددددحوو ةنيیددملااوو تتقوولااوو خيیرراتلاا ةفاضإبً امئاادد ممق
ججاجتحاا ٬،ففصق
 

ظظفحاا
 ددقف ٬،عططاقملاا ننيیززختل اهھمااددختساا ببجيی ال ننكلوو ٬،وويیدديیفلاا عططاقم ةكرراشمل ةعئاارر للئاسوو ببوويیتوويی للثم وويیدديیفلاا عقااووم ددعت
 .اهھفذذحب ممووقيی ننأأ ببوويیتوويی للثم عقووم ررررقيیوو وويیدديیفلاا عططاقم عفرر ممتيی امددنع ةميّیقلاا ةيیئاضقلاا تتاموولعملاا ننم رريیثكلاا عيیضت
 نناكم يف اهھظظفحااوو يجرراخ ببلص صصررق ىلع ةبووتكم ققئاثوو ييأأوو ممليیفلاا ننم ىىررخأأ ةخسن ككيیددل ننووكيی ننأأ ىلع صصررحاا
ننمآآ

ةيیقااددصملاا
 عضت ننأأ للضفألاا ننم ٬،ببوويیتوويی ىلع ةةانق ووأأ ررخآآ عقووم ىلعَ اقبسم  هھعفرر ووأأ ههرريیووصت ممت عططقم عفرر ييوونت تتنك ننإإ
 ووثحابوو ننوويیفحصلاا هھيیلع ققددصيی ووأأ/وو وويیدديیفلاا ككلام عم للصااووتلاا للهھسيی ىتح ففصوولاا ةناخ يف يلصألاا وويیدديیفلاا ططباارر
نناسنإلاا ققووقح



نناسنإلاا ققووقح
 

يعااددبإلاا ععاشملاا
ككمالفأأ ةفشررأأ وو عمجوو لليیددعت ننيیررخآلاا ىلع للهھسيی ىتح يعااددبإلاا ععاشملل ةصخرر ررايیتخاب رركف
 

ةمالسلاا
 ننإإ ام .ممهھتيیووهھھھ ووأأ ممهھعقووم ننع هھفشكب ررططخلل صصاخشألاا ضضعب ضضرّرعيیس نناك ننإإ ٬،ككمليیف عفررب ممووقت ننأأ للبق ّاـيیلم رركف
 ييأأ ككيیددل تتناك ننإإ يعووططت ينووناق ققيیررف عم للصااووتلاب رركف .هھيیلع ةةررططيیسلاا ددقفت تتنررتنإلاا ةكبش ىلع وويیدديیفلاا حبصيی
 صصاخشألاا تتايیووهھھھ ببجحب ننيیمددختسملل حمست ببوويیتوويی عقووم ىلع ههووجوولاا ششيیووشت ققيیبططت .ةيینووناق ووأأ ةيینمأأ ككووكش
 ااوولضفت ققيیبططتلاا ااذذهھھھ ممااددختساا ةيیفيیك للووح تتاادداشررإلاا ننم دديیززمل .وويیدديیفلاا يف ااووررهھظظ ننيیذذلاا
ةةررايیززب:  

http://bit.ly/yt-faceblur
 

نناسنإلاا ققووقح ةةانق
نناسنإلاا ققووقح ةةانق ىلع هھتكرراشمب رركف ببوويیتوويی عقووم ىلع ككتصاخ وويیدديیفلاا حبصأأ ننأأ ددعب:

www.youtube.com/humanrights

 ققووقح ايیاضق ممعددل ةيیقيیقح عططاقم ةةانقلاا ههذذهھھھ ررفووت ٬،اقررف ااووثددحيی ننأأ ممهھھھانكماب ننيیذذلاا صصاخشألاا يلإإ هھلووصوو ننمضتل
ععووررشم ةةانقلاا ههذذهھھھ .هھجاتنإب ننوومووقيی ننم ددناست اهھناا امك نناسنإلاا

 ققووقح ةةانق ىلع ككمليیف ضضررع ننم ننكمتتل .ببوويیتوويی ىلع ةفاضتسم ٬،للف ييررووتس ةططسااووب  ةمووعددم ٬،سسنتيیوو ننم:  
 يف ررتيیووت ىلع ببوويیتوويی عقووم ىلع وويیدديیفلاا ططباارر للسرراا نناسنإلاا
 @ythumanrights 

يلاتلاا ينووررتكلإلاا دديیرربلاا ىلع ةيیساسألاا هھتاموولعموو وويیدديیفلاا ططباارر للاسرراب ممق ووأأ:
 curator@witness.org

دديیرربلاا سسفن ىلع وويیدديیفلاا للاسرراا ككنكميی ٬،ببوويیتوويی ىلع ككتانق ىلع وويیدديیفلاا عفرر ننم ٬،ةيینمأأ عفااووددل ٬،تتنأأ ننكمتت ممل ننإإ:
 curator@witness.org

 رركذذت
 اهھنيیززختوو اهھتفشررأك سسيیل )وويیميیفوو ككووبسيیفوو ببوويیتوويی ( للثم عقااووم ىلع وويیدديیفلاا عططاقم ةكرراشم ننأأً امئاادد رركذذت
اهھنيیززخت ةيیفيیك ننع تتاموولعملاا ننم دديیززمل وويیدديیفلاا عططاقم ةفشررال ننيیططشانلاا لليیلدد أأررقاا:       
)http://archiveguide.witness.org( 
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