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للهواتف النقالة سعة تخزين محدودة، لذلك يجب إحسان انتقاء ما تقومون بتسجيله 
مع مراقبة  المساحة المتاحة على الهاتف المستخدم.

للهواتف النقالة عدسات بزوايا واسعة ونظام تقريب محدود، لذا  عند التصوير تحركوا مقتربين من 
األحداث لتسجيل التفاصيل، ومن ثم تراجعوا حتى تحصلون على منظور أفضل لألحداث.

ال تلوح أو تلّوحي بهاتفك في محاولة  لتصوير كل شئ على الفور. عليك اختيار لقطة والحفاظ على ثباتها لمدة عشر ثواٍن 
على األقل. تجنبوا استعمال خاصية تقريب العدسة. استعمل أواستعملي كلتا يديك مع إسناد المرفقين أمام الجسم لمزيد 

من الدعم والثبات.

حين التصوير امسكوا بالهاتف  أفقيًا للتصوير بزاوية أوسع، وهكذا ستبدو 
الصورة أفضل عندما يتم عرضها على شاشات التلفزيون والكمبيوتر.

تحركوا مقتربين ممن تجري معهم المقابلة من أجل الحصول  على صوت أفضل بواسطة المايكروفون، وانتبهوا للضوضاء 
الخلفية التي قد تخّرب المقابالت.

الهواتف النقالة ال تصّور جيدًا في اإلضاءة المنخفضة، لذا قوموا بتسجيل المقابالت في مواقع ذات  إضاءٍة جيدة. للحصول 
على أفضل الصور احرصوا دائمًا على ترك الشمس خلفكم.

في حال تمت مصادرة هواتفكم سُيمكن عندها الدخول إلى األسماء وسجالت المكالمات والرسائل النصية والصور ومقاطع 
الفيديو والصوت في الهاتف. إن كانت هواتفكم عرضة لخطر المصادرة امسحوا وشّفرواكل البيانات الحساسة.

يمكن تعقب المكالمات وموقع الهاتف من خالل شبكة الهاتف النقال، ولذلك ففي حالة المخاطر األمنية أغلقوا تطبيق 
نظام تحديد المواقع    GPS وأغلقوا الهاتف، وقوموا باخراج البطارية في حالة عدم استخدامه.

حددوا أفضل طريقة إلخفاء مادتكم اإلعالمية من األشخاص الذين اليرغبون في خروجها للعلن. فكروا باستبدال بطاقة 
الذاكرة المستعملة بأخرى فارغة مع تخبئة المستعملة أو إعطائها لصديق ليحفظها في مكان آمن. إن تمكنتم من اإلتصال 

باالنترنت بدون خطورة  فكروا في رفع ملفاتكم اإلعالمية التي قمتم بتحميلها على الفور لمواقع مثل يوتيوب وتويتر أو 
مشاركتها مع أصدقاء تثقون بهم عن طريق البريد اإللكتروني أو الرسائل.

تخطيط اللقطات

التقاط التفاصيل والمناظر

الحفاظ على ثبات اللقطات

اإلمساك بالهاتف أفقيا 

االقتراب للحصول على صوت أفضل

االنتباه لإلضاءة

حماية األصدقاء والمعارف

السالمة الشخصية

حماية المادة اإلعالمية

التصوير باستخدام
هاتف نقال

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


