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تختلف القوانين التي تسمح بالتصوير من بلٍد آلخر، لذلك اعرفوا حقوقكم قبل تشغيل  الكاميرا، وجهزوا خطة أمنية 
للحفاظ على سالمتكم، واحفظوا في الذاكرة معلومات عن جهات يمكن االتصال  بها في حاالت الطوارئ أو اكتبوا 

تلك المعلومات  واحفظوها في مكان آمن. استعمل واستعملي حزامًا لربط  الكاميرا على معصمك، واعرف معداتك 
جيدا. إن لم تكونوا قادرين على  الجري بها، ال تحضروها.

أحضروا بطاريات إضافية مشحونة وبطاقات ذاكرة فارغة. في حالة التصوير بهاتف ذكي يجب  تعزيز عمر البطارية 
بإغالق التطبيقات ومحدد الواي فاي مع خفض سطوع شاشة الجهاز.

تحدث أو تحدثي إلى الكاميرا مع تأكيد أنك الشخص الذي يصور. أو بداًل من ذلك يمكنك وضع تسجيل مكتوب مع 
الفيديو األصلي. إن كنت في حاجة للبقاء مجهواًل ألسباب أمنية، استعمل اسمًا رمزيًا.

يسهل التحقق من مادتكم اإلعالمية عند إضافة الوقت والتاريخ وموقع الفيلم. إن أمكن فمن األفضل تشغيل خواص 
تحديد الوقت والتاريخ األتوماتيكية ونظام تحديد المواقع العالمي  GPS. بداًل من ذلك يمكنكم تصوير الصحف 

وعالمات الشارع والتقاطعات والمعالم البارزة.

احتفظوا بوضع اللقطة  لمدة عشر ثواٍن على األقل مع المحافظة  على ثبات الكاميرا وتحريكها ببطء عند تغيير 
المواقع. تجنبوا الحركات المتقلبة والتقريب.

حافظوا على توثيق سياق ومجريات األحداث بالتقاط صور متوسطة وعريضة. استعملوا الصور المقربة اللتقاط 
التفاصيل والزوايا المتعددة واالرتفاعات لتصوير حجم وسلوك الحشد. صّوروا حضور السلطات ومعلوماتها. إن 

توجب إخفاء الهويات فعليكم تصوير األشخاص من الخلف أو خلف رؤوسهم أو أقدامهم.

كونوا مستعدين

مصادر طاقة إضافية

سجل وسجلي نفسك

التحقق

التصوير بتصميم

الزوايا المتعددة

10 نصائح لتصوير:
االحتجاجات والمظاهرات 

وسلوك الشرطة

صناعة أفالم حقوق اإلنسان يمكنها أن تكون محفوفة بالمخاطر: كن آمنًا. كن أخالقيًا. كن فعااًل. 
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لضمان الصوت الجيد

وشاحن

سماعات رأس إضافية

بطاريات إضافية
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قائمة بما يجب إحضاره

إن توفر األمان وثقوا تفاصيل حوادث االعتقال أو العنف بتصوير هويات األفراد المتورطين والحشود المحيطة 
واإلصابات وثقوب الرصاص والعربات القريبة. حافظوا على توضيح السياق الموضوعي  بسرد ما يجري أثناء التصوير.

إن أمكن فعلى المصّور أو المصّورة تصوير نفسه أو التسجيل وهو يذكر أسماء ضباط وأرقام شاراتهم/ خوذاتهم. 
بصورة عامة سجلوا كل تصرفات الشرطة مثل األوامر التي يتم اعطاؤها للضباط ن أو متى يجب عمل الحواجز أو 

تحريكها. أيضا وثقوا الشرطة التي تصّور االحتجاجات وأي أسلحة يمسكون بها أو يستعملونها.

قدموا تفاصيل إضافية بإجراء المقابالت مع المحتجين أو الشهود العيان بعد موافقتهم، وتأكدوا أن من تقومون 
بتصويرهم على وعي تام بكيف وأين سيتم استخدام ذلك التصوير. تناقشوا معهم حول المخاطر األمنية التي قد تنتج 
جراء نشر ذلك  الفيديو علنًا أو مشاركته على االنترنت أو مع السلطات، وإذا كانت السرية مطلوبة فعليكم تصوير أيدي 

األشخاص اثناء حديثهم، أو اطلبوا منهم ان يلفوا وشاحًا حول الوجه ، أو عّدلوا التركيز لتشويش الصورة. 

لتسجيل الوقت والتاريخ والموقع 
وأسماء من تجري معهم 

المقابالت

وجود الشريك أو الشريكة يساعد في الحفاظ على بقائكما سالمين ومراقبة األحداث الهامة للتمكن من توثيقها. إن 
كان لدى ذلك الشريك أو الشريكة  كاميرا فحاوال التقاط صور من عدة زوايا لنفس الحادثة وابقيا ضمن مرمى نظر 

بعضكما من بعض. إن كنت عرضًة لخطر االعتقال وما زلت تريد أو تريدين المواصلة في التصوير يمكن إعطاء بطاقات 
الذاكرة لصديق ليحفظها بمكان آمن واستبدالها ببطاقة فارغة.

تصوير التفاصيل

تصوير السلطات األمنية

إجراء المقابالت

العمل في فريق

ليحافظ على ثبات لقطاتك ويساعدك 
على التصوير من عدة زوايا

لتسجيل المقابالت
مكبرات صوٍت إضافية

دفتر وأقالمحامل ثالثي القوائم

بطاقات ذاكرة إضافية


