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أفضل الطرق لرفع مقاطع الفيديو على يوتيوب النسخة 1,0 

اتبعوا  هذه الخطوات لتضمن وصول فيديو حقوق اإلنسان 
الذي قمتم بإنتاجه إلى جمهورك المستهدف واألشخاص 

الذين يمكنهم استعمال مثل هذه األفالم في أبحاثهم، 
ودفاعاتهم، وتقارير مشاريعهم. 

احرص على جعل عنوانك مختصرًا ودقيقًا في الوصف، اضف الموقع والتاريخ. استعمل كلمات شائعة لتساعد اآلخرين في 
العثور على فيلمك، مثال »اشتبامات عنيفة في إضراب لعمال مصنع للمالبس في بنوم بن، كمبوديا 11.13.13«

اكتبوا  وصفًا شاماًل لما حدث قبل وأثناء وبعد التسجيل. احرصوا على كتابة التاريخ والوقت والروابط ذات الصلة. وأضف 
وصفا لسياق الحدث.

إذا كانت المشاهد المصورة حقيقية و/أو صادمة، اكتب أو اكتبي »مشاهد حية« في 
خانة عنوان الفيديو واكتب وصفَا لتنّبه به المشاهدين ألن هذه المشاهد قد تزعجهم.

قوموا دائمًا بإضافة التاريخ والوقت والمدينة/البلد، وحدد الموقع. استعمل كلمات تصف المشهد مثل رذاذ الفلفل، 
اعتقال، قصف، احتجاج.

تعد مواقع الفيديو مثل يوتيوب وسائل رائعة لمشاركة مقاطع الفيديو ولكن ال يجب استخدامها لتخزين المقاطع، فقد تضيع 
الكثير من المعلومات القضائية القيمة عندما يتم رفع مقاطع الفيديو ويقرر موقع مثل يوتيوب أن يقوم بحذفها. احرص أو 

احرصي على أن يكون لديك نسخة أخرى من الفيلم وأي وثائق مكتوبة على قرص صلب خارجي واحفظها في مكان آمن. 
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إن كنتم تنوون رفع مقطع تم تصويره أو رفعه مسبقَا على موقع آخر أو قناة على يوتيوب، من األفضل أن تضعوا رابط 
الفيديو األصلي في خانة الوصف حتى يسهل التواصل مع مالك الفيديو و/أو كيما ينسبه الصحفيون وباحثو حقوق اإلنسان 

لمصدره األصلي.

مصداقية النسب

فكروا باختيار رخصة للمشاع اإلبداعي حتى يسهل على اآلخرين تعديل وجمع وأرشفة أفالمكم.
المشاع اإلبداعي

أفضل الممارسات لرفع 
مقاطع الفيديو

 على يوتيوب

صناعة أفالم حقوق اإلنسان يمكنها أن تكون محفوفة بالمخاطر: كن آمنًا. كن أخالقيًا. كن فعااًل. 
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أفضل الطرق لرفع مقاطع الفيديو على يوتيوب النسخة 1,0 

بعد أن أصبح الفيديو خاصتك على موقع يوتيوب فكر أو فكري بمشاركته على قناة حقوق اإلنسان 

www.youtube.com/humanrights لضمان وصوله إلي األشخاص الذين بإمكناهم أن يحدثوا فرقًا، توفر هذه القناة 

مقاطع حقيقة لدعم قضايا حقوق اإلنسان كما أنها تساند من يقومون بإنتاجه. هذه القناة مشروع من مشاريع ويتنس، 

مدعومة  بواسطة ستوري فل، ومستضافة على يوتيوب. لتتمكن من عرض فيلمك على قناة حقوق اإلنسان أرسل رابط 

الفيديو على موقع يوتيوب في تغريدة ل @ythumanrights أو قم بإرسال رابط الفيديو ومعلوماته األساسية على البريد 

اإللكتروني التاليcurator@witness.org. إن لم تتمكن أنت لدوافع أمنية من رفع الفيديو على قناتك على يوتيوب يمكنك 
ارسال الفيديو على نفس البريد.

قناة حقوق اإلنسان

تذكروا دائمًا أن مشاركة مقاطع الفيديو على مواقع مثل يوتيوب )وفيسبوك وفيميو( ليس معادال أو بديال ألرشفتها  
وتخزينها. اقرأوا دليل الناشطين ألرشفة مقاطع الفيديو لمزيد من المعلومات عن كيفية تخزينها.

تذكرة

فكر أو فكري مليًا قبل أن تقوم برفع فيلمك، إن كان سيعّرض بعض األشخاص 
للخطر بكشفه عن موقعهم أو هويتهم. ما إن يصبح الفيديو على شبكة اإلنترنت 

ُتفَقد السيطرة عليه. فكر بالتواصل مع فريق قانوني تطوعي إن كانت لديك أي 
شكوك أمنية أو قانونية. تطبيق تشويش الوجوه على موقع يوتيوب يسمح 
للمستخدمين بحجب هويات األشخاص الذين ظهروا في الفيديو. لمزيد من 

.http://bit.ly/yt-faceblur اإلرشادات حول كيفية استخدام هذا التطبيق يمكن زيارة
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