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وصف الفيلم
فيلم “كوكبي اآلن” هو فيلم وثائقي سيناميئ طويل يسعى إىل خلق
أُف ٍُق جديد ودعم الجهود املبذولة لتدشني تجمع عاملي حقيقي
استجاب ًة ألزمة املناخ.
سوف يروي هذا الفيلم قصة أزمة املناخ بطريقة إنسانية فريدة
من خالل دعوته املواطنني العاديني من جميع أنحاء العامل إىل كلٍ
من تصوير ومشاركة قصصهم الشخصية عن عالقتهم بالكوكب
وتجربتهم املتعلقة بتغري املناخ باستخدام هواتفهم الذكية.
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نصائح التصوير العملية
قم بالتصوير يف
الوضع األفقي

تذكر أن تضغط عىل زر
“تسجيل”.

احمل هاتفك الذيك بنفسك -
أو استخدم عصا سيلفي.
ولكن تذكر دامئًا أن تظل
منتب ًها ألية مخاطر يف
محيطك وال تدع التصوير
الذي تقوم به يرصف انتباهك
عن الحفاظ عىل سالمتك.

إذا كنت تتحدث  -هل
ميكن سامعك؟
انتبه إىل الرياح وضوضاء
الخلفية األخرى.

أرنا ما تراه.
أيضا تسجيل
ولكن يُرجى ً
لقطات إضافية ت ُظهر لنا
مكانك وما تراه.
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كيف تروي
قصتك
تحدث حديثًا من القلب

ضع يف مخيلتك أنك تتحدث إىل صديق  -بدالً من إلقاء خطاب أو
التحدث كمقدم برامج تلفزيونية.

اصطحبنا معك يف رحلتك

نحن نريد أن نسمع عن حبك للكوكب وأفكارك بشأن تغري املناخ،
أيضا أن نرى عاملك .لذلك عندما تكون بالخارج ،التقط
ونريد ً
هاتفك وص ّور نفسك ومحيطك.
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نحن نطلب منك تصوير ما يعنيه تغري املناخ
بالنسبة لك شخص ًيا ومشاركته.
ويكون من املهم بالنسبة لك مشاركة قصتك بالطريقة
التي تشعر أنها مناسبة لك؛ ومن ثم يُرجى منك عدم
التعامل مع هذه االقرتاحات عىل أنها ُمق ِّيدة لك .ومع
ذلك ،عند التصوير ،قد يكون من املفيد قيامك مبا ييل:
‒إطالعنا عىل هويتك
‒إطالعنا عىل عاملك  -املكان الذي تعيش فيه،
واألماكن التي تحبها ،واألشخاص الذين تحبهم
‒مشاركة كيف يؤثر تغري املناخ عىل حياتك
واألشخاص الذين تهتم بهم
‒مشاركة ما هو شعورك حيال تغري املناخ؟ ما هي
آمالك و/أو مخاوفك بشأن املستقبل؟
‒إذا كنت ستتخذ إجرا ًء  -أظهر لنا كيف ستستجيب
أو تتكيف مع تغري املناخ .أخربنا ما هو شعورك
حيال اتخاذ اإلجراءات.

ما الذي تصوره
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يكون من املهم أن مينحك أي شخص يظهر جل ًيا يف تصويرك أو
محادثاتك أمام الكامريا اإلذن بتصويره.
قبل التصوير مع أشخاص آخرين:
اسألهم عام إذا كانوا سيصبحوا سعداء بتصويرهم ألغراض فيلم
“كوكبي اآلن”.
إذا كانوا سيصبحوا سعداء بذلك ،فاطلب منهم تأكيد كونهم سعداء
أيضا مطالبتهم بتوضيح
بتصويرهم ألغراض فيلم “كوكبي اآلن” .يُرجى ً
أسامئهم وتهجئتها ،وتقديم رقم هاتف أو عنوان بريد إلكرتوين.
األشخاص املوجودون يف الخلفية:
ال يُطلب منك عاد ًة الحصول عىل إذن من األشخاص املوجودين يف
الخلفية فقط.
األطفال/األشخاص الذين دون سن  18عا ًما:
إذا كنت تقوم بالتصوير مع شخص يقل عمره عن  18عا ًما ،أو ليس
بال ًغا قانون ًيا يف بلدك ،فسوف تحتاج إىل الحصول عىل إذن أمام الكامريا
من أحد الوالدين أو الويص وأخذ بيانات االتصال الخاصة به.

التصوير
مع
أشخاص
آخرين

تصوير ممتلكات شخص آخر
إذا كنت تقوم بتصوير ممتلكات شخص آخر ،فسوف تحتاج إىل
الحصول عىل إذنه وأخذ تفاصيل االتصال الخاصة به
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تحميل
تصويرك
نحن نستخدم خدمة تُسمى  SEENITالستالم
التصوير.

اتبع الخطوات املوجودة يف الرابط عند تلقيه.
يف حال مواجهتك أية صعوبات ،يُرجى االتصال بنا
من خالل ما ييل:
myplanetnow@sandpaperfilms.com
749 999 7536 44+
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الحفاظ عىل سالمتك
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إرشادات السالمة العامة
بينام نحن نرغب يف سامع قصتك وإظهار حقيقة تأثري تغري املناخ
عىل حياتك اليومية ،فإن شاغلنا الرئييس هو عدم مخاطرتك
بسالمتك أو سالمة اآلخرين من أجل التصوير.
إذا مل تكن يف موقف محفوفًا باملخاطر فال تبحث عنه .وإذا كان
موقفك محفوفًا باملخاطر بشكل ال مفر منه ،فال تُع ِّرض نفسك ألي
مخاطر إضافية غري رضورية من أجل التصوير.
يُرجى مالحظة أنه من مسؤوليتك االطالع عىل مبادئ السالمة
العامة بعناية وأي إرشادات قد تكون ذات صلة مبوقفك الشخيص
والتأكد من فهمك لكيفية رسيانها عليك قبل بدئك التصوير.

مبادئ السالمة العامة
‒ال تخاطر بسالمتك أو رفاهيتك  -أو سالمة
األشخاص اآلخرين بأخذ املخاطرة غري الرضورية
من أجل التصوير؛
‒امتثل للقوانني واإلرشادات املتعلقة بجائحة
كوفيد يف بلدك أو منطقتك يف جميع األوقات وال
تأخذ أية مخاطر قد تنرش األمراض ،مبا يف ذلك
كوفيد-19؛
‒ال تقم بالتصوير أثناء قيادتك شخص ًيا ألي مركبة
أو أثناء تشغيلك لها؛
‒كن دامئًا منتب ًها لبيئتك وال تسمح للكامريا
بإلهائك بطريقة غري آمنة (عىل سبيل املثال ،ال
نريدك أن تتعرث أو تسري أمام املركبات) .يُرجى
أيضا اتخاذ جميع االحتياطات املعتادة يف حالة
ً
وجود حيوانات من حولك أثناء التصوير؛

‒كمامرسة قياسية ،نحن مطالبون بأن نطلب من
الجميع :عدم تصوير أنفسهم أثناء مشاركتهم
يف  -أو مناقشتهم  -أي نشاط إجرامي .ونحن
أيضا بأن نطلب منك عدم تصوير
مطالبون ً
نفسك تحت تأثري استخدام أي مواد مخدرة غري
قانونية؛
يف حال كانت لديك أية أسئلة حول هذه اإلرشادات،
يُرجى االتصال بنا قبل البدء يف التصوير.
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إرشادات األخطار
املتعلقة باملناخ والبيئة

قد ينطبق ما ييل ،أو قد ال ينطبق ،عىل وضعك الشخيص:
يُرجى قراءة جميع اإلرشادات التي قد تنطبق عىل وضعك
الشخيص.
كام هو موضح أعاله ،بينام نحن نرغب يف سامع قصتك
وإظهار حقيقة تأثري تغري املناخ عىل حياتك اليومية ،فإن
شاغلنا الرئييس هو عدم مخاطرتك بسالمتك أو سالمة
اآلخرين من أجل التصوير .إذا مل تكن يف موقف محفوفًا
باملخاطر فال تبحث عنه .وإذا كان موقفك محفوفًا
باملخاطر بشكل ال مفر منه ،فال تُع ِّرض نفسك ألي مخاطر
إضافية غري رضورية من أجل التصوير.

نحن ندرك أن اإلرشادات التالية قد ال تبدو دامئًا ذات صلة
بظروفك ونوعية الخيارات املتاحة لك  -وهو ما نعتذر
بشأنه  -ولكننا مطالبون مبوجب قانون اململكة املتحدة
مبشاركة هذه املعلومات والنصائح معك.
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الفيضانات
اتخذ جميع االحتياطات التي تتخذها عاد ًة يف حالة حدوث
فيضان (أو فيضان محتمل) وال تعطي األولوية للتصوير أعاله
باتباعك إرشادات الجهات الرسمية.
نحن مطالبون ،مبوجب قانون اململكة املتحدة ،مبشاركة كافة
هذه النصائح معك ،ومع ذلك فإننا نُدرك أنه قد ال يكون من
املمكن دامئًا العثور عىل مكان آمن بعي ًدا عن مياه الفيضانات.
يُرجى تذكر أن شاغلنا الرئييس هو عدم زيادتك للمخاطر التي
قد تواجهها بسبب تصويرك للفيضانات.

يف جميع األوقات
‒حيثام أمكن ،راقب جميع تحذيرات الطقس والفيضانات
للحصول عىل أحدث املعلومات.
يف حال حدوث فيضانات بالقرب منك وكنت قاد ًرا عىل
االنتقال إىل مكان آمن:
‒حيثام أمكن ،ابحث عن ملجأ عىل الفور يف حال حدوث
فيضان مفاجئ يف املنطقة املجاورة لك( .إذا مل تتمكن
من االبتعاد عن مياه الفيضانُ ،فيجى اتخاذ احتياطات
إضافية  -انظر أدناه)؛
‒قم فقط بتصوير الفيضان من مكان آمن  -وال تسري أو
تسبح أو تقود مركبة يف ،أو تدخل بأي طريقة أخرى،
مياه الفيضان يف أي وقت؛
‒احرص عىل عدم الوقوف عىل الجسور/الحواف التي
ميكن أن تتعرض للخطر بسبب حركة مياه الفيضانات؛
‒ال تأخذ أي مخاطر غري رضورية لتوثيق الفيضان ،مثل
التصوير من الجسور املوجودة فوق املياه رسيعة الحركة؛
يف حال تأثري الفيضانات بشكل مبارش عىل منزلك أو بيئتك
املبارشة:
‒إذا مل تتمكن من االبتعاد عن مياه الفيضان ،فاتخذ احتياطات
إضافية يف حال اختيارك تصوير ما يحدث لك .ال تص ّور إذا
كنت ال تستطيع رؤية ما تقف/تسري عليه أو إىل أين تسري؛

رصا يف مبنى تغمره مياه الفيضان ،فانتقل
‒إذا كنت ُمحا ً
إىل أعىل مستوى ممكن .اصعد عىل السطح فقط إذا
لزم األمر ثم اطلب املساعدة( .ال تصعد إىل مساحة
ال ُعلِّ َّية املُغلقة ،لتجنب تعرضك للمحارصة يف مكان ال
يوجد فيه خروج إال من خالل املدخل الذي تدخل منه
مياه الفيضانات)؛
فابق بداخلها ،ما مل
‒إذا علقت مركبتك يف مياه الفيضاناتَ ،
تدخل املياه إىل داخل املركبة ،ويف حال حدوث هذا ،انتقل
متلمسا اإلنقاذ؛
إىل سطح املركبة وقم بلفت االنتباه إليك
ً
‒ال تأخذ أي مخاطر غري رضورية لتوثيق الفيضان ،مثل
التصوير من الجسور املوجودة فوق املياه رسيعة الحركة؛
مالمسة مياه الفيضان  -أثناء أو بعد الفيضان:
‒إذا كان هذا خيا ًرا ،فال تضع أي يشء تالمسه يف مياه
الفيضان  -حيث ميكن ملياه الفيضان أن تحتوي يف أغلب
األحيان عىل مخاطر بيولوجية وكيميائية مختلفة مثل
نفايات اإلنسان/الحيوان ،واألسمدة ،وما إىل ذلك؛
‒بعد غمر مياه الفيضان للمكان ،كن مستع ًدا الحتامل
وجود الكائنات ،ونفايات اإلنسان/الحيوانات ،والحطام
املخفي بها؛
‒إذا كان هذا خيا ًراِ ،
فارتد دامئًا مالبس واقية عند التعامل
مع أي يشء كان يف مياه الفيضان.
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حرائق الغابات
اتخذ جميع االحتياطات التي تتخذها عاد ًة يف حال كانت هناك
حرائق غابات محتملة أو حالية أو ماضية وال تأخذ أي مخاطر
من أجل التصوير وال تعطي األولوية للتصوير أعاله باتباعك
إرشادات الجهات الرسمية.

يف حال كان هناك حريق غابات محتمل أو حايل:
‒تأكد من معرفتك مبنطقة اإلخالء الخاصة بك؛
‒ال تقم أب ًدا بتصوير الحرائق إذا كان ذلك غري آمن
بالنسبة لك .انتقل إىل مكان آمن عىل الفور؛
‒قلِّل من تعرضك للدخان قدر اإلمكان .إذا كنت تستطيع،
استخدم قناع  N95/KN95أو ضع غطا ًء مبلالً عىل أنفك
وفمك قبل التصوير لحامية نفسك من آثار استنشاق
الدخان والرماد؛
رصا  -وكان هذا أحد الخيارات  -فاتصل
‒إذا كنت محا ً
بدائرة خدمات الطوارئ ،وأرسل موقعك مع إشعال
األضواء ملساعدة موظفي دائرة خدمات الطوارئ يف
العثور عليك.

بعد أي حريق غابات:
‒بعد حدوث أي حريق غابات ،ال تعد إىل املوقع ما مل
تعلن السلطات أنه من اآلمن القيام بذلك  -وكن حذ ًرا
عند قيامك بذلك؛
‒تجنب التعرض للرماد الساخن واألشجار املتفحمة
والهياكل الخشبية والحطام املحرتق والجمر املشتعل؛
‒إذا أمكنِ ،
ارتد مالبس واقية وقناع/غطاء وجه عىل األنف
والفم؛
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االنهيارات األرضية
اتخذ جميع االحتياطات التي تتخذها عاد ًة يف حال كانت هناك
انهيارات أرضية محتملة أو حالية أو ماضية وال تأخذ أي مخاطر
من أجل التصوير.
انصت دامئًا إىل تعليامت الجهات الرسمية وامتثل لها.

إذا كنت يف منطقة معرضة لخطر االنهيارات األرضية:
‒استمع إىل الراديو أو التلفاز للعلم بأية تحذيرات من
هطول األمطار الغزيرة وانتبه إىل أن األمطار الغزيرة
القصرية قد تكون خطرية بشكل خاص ،ال سيام بعد
فرتات أطول من األمطار الغزيرة والطقس الرطب؛
‒إذا كنت يف منطقة معرضة لالنهيارات األرضية وتدفقات
الحطام ،ففكر يف املغادرة إذا كان ذلك آم ًنا بالنسبة لك؛
‒تذكر أن الحواجز عىل جوانب الطرق بشكل خاص تكون
معرضة لالنهيارات األرضية .انتبه للطريق بحثًا عن
الرصيف املنهار والطني والصخور املتساقطة وغريها من
مؤرشات تدفقات الحطام املحتملة؛
‒انتبه إىل أن االهتزازات القوية من الزالزل ميكنها أن
تحفز أو تزيد من حدة آثار االنهيارات األرضية؛

يف حال حدوث انهيار أريض:
‒قم باإلخالء عىل الفور .ال تتأخر من أجل جمع
متعلقاتك.
‒ال تقم بالتصوير حتى/ما مل تصبح يف مكان آمن.
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األعاصري/األعاصري املدارية/أعاصري
التيفون/أمواج التسونامي/العواصف
اتخذ جميع االحتياطات التي تتخذها عاد ًة يف حال كانت هناك
أعاصري/أعاصري مدارية/أعاصري تيفون//عواصف محتملة أو
حالية أو ماضية وال تأخذ أي مخاطر من أجل التصوير .عىل
وجه الخصوص ،انصت دامئًا إىل تعليامت الجهات الرسمية
وامتثل لها.

يف حالة حدوث إعصار/إعصار مداري/تيفون:
‒راقب جميع تحذيرات الطقس للحصول عىل معلومات
ُمح َّدثة حول العاصفة/املواقع/الفيضانات املحتملة،
ومعرفة منطقة اإلخالء الخاصة بك يف حال توفرها؛
‒إذا تم إصدار أمر إخالء ،فيجب عليك االمتثال لتلك
املتطلبات كأولوية عىل أي احتياجات تصوير؛
احتم يف ملجأ مخصص أو غرفة داخلية مخصصة للرياح
‒ ِ
العاتية؛
بعد اإلعصار/اإلعصار املداري/التيفون:
‒ال تغامر بالخروج من امللجأ حتى يتم إصدار إشعار
واضح من السلطات ،أو حتى مرور ساعة واحدة عىل
األقل بعد عدم سامع/الشعور بأصوات/تأثريات الرياح؛
‒ تذكر أن السالمة الهيكلية للمباين واألشجار ميكن أن
تكون مترضرة؛

يف حال حدوث تسونامي:
‒راقب جميع تحذيرات الطقس للحصول عىل معلومات
ُمح َّدثة حول العاصفة/املواقع/الفيضانات املحتملة،
ومعرفة منطقة اإلخالء الخاصة بك يف حال توفرها؛
‒إذا تم إصدار أمر إخالء ،فيجب عليك االمتثال لتلك
املتطلبات كأولوية عىل أي احتياجات تصوير؛
‒إذا تم إصدار تحذير ،فانتقل إىل مكان مرتفع داخل
اليابسة قدر ما تستطيع؛
‒إذا كنت يف قارب ،فعليك مواجهة اتجاه األمواج والتوجه
إىل داخل البحر بأرسع ما ميكن؛
‒إذا أصبحت يف املاء ،فامسك بأي يشء يطفو وتشبث به؛
بعد حدوث تسونامي:
‒بعد حدوث تسونامي ،تذكر أن مياه الفيضانات خطرية؛
‒احرص عىل عدم الوقوف عىل الجسور/الحواف التي
ميكن أن تكون قد ترضرت بسبب حركة مياه الفيضانات؛
** يُرجى اتباع اإلرشادات الخاصة بالفيضانات إذا كانت
ذات صلة (انظر أعاله) **
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األعاصري/األعاصري املدارية/أعاصري
التيفون/أمواج التسونامي/العواصف
واصلت

يف حالة الرعد والربق والعواصف الكهربائية:
‒تذكر القاعدة  !30-30إذا كان هناك أقل من  30ثانية
بني وميض الربق وقصف الرعد ،فابحث عن ملجأ عىل
الفور .ال تغادر امللجأ لحني مرور  30دقيقة عىل آخر
قصف رعد؛
‒تجنب استخدام األجهزة اإللكرتونية املتصلة مبأخذ تيار
كهربايئ .إذا كنت تقوم بالتصوير بجهاز محمول باليد
من مكان اإليواء (مفضل) ،فتأكد من عدم اتصال جهازك
ذلك مبولد أو مقبس تيار كهربايئ؛

‒إذا كنت بالخارج:
•ابتعد عن األجسام املعدنية؛
•إذا كنت يف األدغال ،اجلس القرفصاء يف منطقة
منخفضة أسفل شجريات صغرية سميكة؛
•ال تقف بالقرب من األجسام الطويلة يف األماكن
املفتوحة؛
•تجنب الوقوف عىل قمم التالل أو يف
املستنقعات املفتوحة؛
•ال تقف داخل الهياكل الصغرية املعزولة يف
األماكن املفتوحة؛
•قلل من الحركة ألن األسطح ميكن أن تكون
زلقة للغاية وموحلة؛
•تجنب املياه الجارية؛
•كن عىل دراية باحتامالت الفيضانات املفاجئة -
وانتقل إىل أرض مرتفعة إذا بدأ منسوب املياه
يف االرتفاع؛
‒إذا كنت معزوالً يف منطقة مفتوحة وكان شعرك يقف
حتى نهايته ،فقد يرضبك الربق حينئذ .اجلس عىل
ركبتيك وقم باالنحناء لألمام وضع يديك عىل فخذيك وال
تستلق عىل األرض؛
ِ
‒تذكر أن الرياح العاتية ممكنة الهبوب  -لذا يُرجى
الرجوع إىل قسم األعاصري للمزيد من املعلومات؛
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املستجيبون املهنيون األوائل
وغريهم من املهنيني/املتطوعني
املُد ِّربني الذين يساعدون يف
االستجابة للكوارث
‒إذا كنت قد حصلت عىل تدريب مهني حديث حول كيفية
االستجابة ألي من أحداث الطقس املذكورة أعاله ،فإن هذا
التدريب ومسؤولياتك كمستجيب قد يحال محل اإلرشادات
أعاله؛
‒تأكد دامئًا من أن سالمتك  -وسالمة اآلخرين  -لها األولوية
عىل أي تصوير قد تقوم به؛

تصوير الحيوانات والزراعة

‒إذا كنت تقوم بالتصوير يف وجود الحيوانات ،فال تبتعد عن
طريقك لتكوين صداقة معها إذا مل تكن مألوفة بالنسبة لك؛
‒إذا كنت تقوم بالتصوير يف وجود الحيوانات ،فال تفعل أي
يشء يُشعرها بالتهديد؛
‒ال تص ّور أثناء قيادة املركبات أو التعامل مع اآلالت؛
‒اتبع جميع قواعد الرصف الصحي والصحة والسالمة املعتادة
املتعلقة بالزراعة وال تضح بها عند التصوير .ويشمل هذا
ارتداء املالبس املناسبة ومعدات الحامية الشخصية.
ِ
‒إذا ِ
ننصحك بشدة
كنت حامالً أو أ ًما جديدة أو مرضعة ،فإننا
بتجنب مخالطة حيوانات املزرعة التي ُولِدت أو َولَدت مؤخ ًرا
وكذلك حيوانات املزرعة املولودة حديثًا .ميكن للحيوانات يف
هذه الحالة أن تحمل بكترييا معينة قد تكون ضارة ج ًدا عىل
النساء الحوامل وأطفالهن الذين مل يولدوا بعد.

درجات حرارة التجمد

اتخذ جميع االحتياطات التي تتخذها عاد ًة يف حال كانت هناك
درجات حرارة تجمد (عىل سبيل املثال من خالل ارتداء املالبس
املناسبة) وال تأخذ أي مخاطر من أجل التصوير.
‒ميكن لدرجات الحرارة املنخفضة أن تؤثر سل ًبا عىل الكامريا
الخاصة بك .ضع هاتفك داخل أكياس بالستيكية محكمة
الغلق عندما يكون الهواء بالخارج بار ًدا قبل إدخاله يف بيئة
ُمدفَّأة .يسمح هذا للهاتف بأن يسخن ببطء ومينع حدوث
التكثيف؛
‒إذا كان هناك خطر حدوث عواصف ،فاتبع اإلرشادات املحلية
 -واإلرشادات أعاله  -وال تأخذ أي مخاطر من أجل التصوير
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االتصال بنا
ميكنك االتصال بفريق إنتاج فيلم “كوكبي اآلن” عن طريق الربيد
اإللكرتوين  myplanetnow@sandpaperfilms.comأو إرسال
رسالة نصية عرب تطبيق  Whatsappعىل الرقم +447536999749
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