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توثيق المظاهرات والتجمعات السياسية وطوابير االقتراع

توثيق العنف واإلصابات

عليكم أن تعرفوا حقوقكم قبل أن تقوموا بتشغيل الكاميرا. دائمًا قوموا بتقييم المخاطر على أنفسكم وعلى من  ستجرون  
معهم المقابالت، وعلى المجتمعات من حولكم قبل أن تبدأوا بالتصوير. قوموا بعمل خطة أمنية لتحافظوا على سالمتكم 

أنتم ومن تقوموا بتصويرهم.

إن أمكن صّوروا حوادث تخويف الناخبين واالعتداء 
عليهم أو اعتقالهم أو حوادث العنف؛ وأظهروا إن كان 

الضحايا سلميين أو ممن يحملون أسحلة، أو يرتدون زيًا 
موحدًا، أعضاء في مجموعة مستهدفة. وثقوا تفاصيل 
ودالئل تعريفية بتلك المجموعة كاألعالم والملصقات 

والشارات.

يمكن التثبت من مادتكم اإلعالمية إن قمتم بتوثيق التاريخ والوقت والموقع للفيلم 
الذي قمتم بتصويره. إن أمكن شغلوا خاصية  تحديد الوقت والتاريخ األتوماتيكية 
ونظام تحديد المواقع العالمي  GPS خالل التصوير بداًل من ذلك يمكنكم تصوير 

الصحف والشوارع والمعالم البارزة. وثقوا شخصية من يقوم أو تقوم بالتصوير بقول 
اسمك أمام الكاميرا أو تسجيله كتابة.

حافظوا على اللقطات لمدة عشر ثواني على األقل واحفظوا ثبات الكاميرا وحركوها ببطء عند تغيير المكان. تجنبوا الحركة 
المتقلبة والتقريب. قوموا بالتصوير من زوايا مختلفة إلظهار حجم الحشد أو طول صف االقتراع. في حالة توافر األمان قم 

بتوثيق حوادث خطابات الكراهية ومصادرة أجهزة االتصاالت كالهواتف النقالة أو المذياع أو التالعب ببطاقات التصويت.

كن مستعدًا

توثيق المتأثرين

الـتأكيد

صّوروا وأنتم عازمون على ذلك
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التوثيق بالفيديو: 
االنتخابات

وحقوق اإلنسان

صناعة أفالم حقوق اإلنسان يمكنها أن تكون محفوفة بالمخاطر: كن آمنًا. كن أخالقيًا. كن فعااًل. 
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سرد القصة

خذوا اإلذن من األشخاص المعنّيين قبل البدء بالتصوير. في حال موافقتهم اطلب منهم أن يصفوا ما يحدث أوينقلوا 
تجربتهم الشخصية، ومن خالل هذه المقابالت ستكشف المخالفات في عملية تسجيل الناخبين و/أواضطهاد النشطاء أو 

منظمات المجتمع المدني، أو أي قصص عن اإلعتداء الجنسي أو العنف المبني على أساس النوع االجتماعي، أو حوادث عن 
تخويف الناخبين في مجتمعاتهم وأماكن عملهم.

تأكدوا من أن األشخاص الذين تقومون بتصويرهم على وعي بمن سيستعمل هذا الفيديو وكيف؛ تحدثوا معهم عن 
المخاطر األمنية المحتملة حال تداول مقطع الفيديو علنًا  أو على شبكة االنترنت أو مع السلطات. إن كانت هناك  حوجة 

للسرية قوموا بتصوير أيدي األشخاص أثناء حديثهم، أو اطلبوا منهم أن يلفو وشاحًا حول وجوههم أو عدل التركيز في 
الكاميرا لتشوش على الصورة.

احتفظوا دائما بملفات موادكم اإلعالمية األصلية في مكان آمن، وعندما تقومون بنشر الفيديو على شبكة االنترنت قوموا 
بإضافة التاريخ والوقت والموقع في خانة عنوان الفيديو والوسوم. قوموا بتدوين  التفاصيل األخرى والروابط التي تصف 

السياق  في خانة الوصف،  األمر الذي  يسّهل  الوصول إلى مادتك اإلعالمية والتحقق منها.

إن أمكن فمن األفضل لألفراد أن يعملوا مع  شريك أو فريق حتى تتمكنوا 
من التقاط عدة صور لنفس الحادثة من زوايا متعددة، وقد يساعدك وجود 

شريك أيضًا في الحفاظ على سالمتك ويرقب تطور األوضاع، إن كنت 
عرضة لإلعتقال ولكنك تريد أو تريدين االستمرار في التصوير، قم أو قومي 

بإعطاء شريط التسجيل أو قرص الذاكرة الخاص بالكاميرا لشخص يحتفظ به ، 
واستبدله أو استبدليه بشريط أو قرص آخر فارغ.

الموضوعية باجراء المقابالت

حماية الهوية

الحفظ والمشاركة

اعمل أو اعملي في فريق

في حالة توفر األمان التقطوا صورًا قريبة 
لسيارات الشرطة والزي الموحد وأرقام 

الشارات التي تدلل على رتبة الشرطة ووسائل 
اإلتصال. قوموا بالتقاط تفاصيل مرئية 

أخرى كثقوب الرصاص وقنابل الغاز المسيل 
للدموع ومن هم المتورطين في الحادثة. عند 
تصوير اإلصابات والجروح اقتربوا من الجسم 
المعتدى عليه وتأكدوا من وجود إضاءة جيدة، 

والتقطوا صورة ثابتة أو عدة صور.

تصوير التفاصيل

FILM HANDS cover face blur focus


