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احرصوا على توفير األمان للشخص الذي ستقومون باجراء مقابلتكم معه وللمجتمع الذي أنت جزء منه، حددوا ما إذا كنتم 
ستحتاجون إلخفاء الهوية وفكروا باآلثار األمنية التي سوف تنتج عندما تتم إذاعة فيديو المقابلة على المأل أو على االنترنت.

قبل أن تبدأوا اعرفوا كيف وأين سيتم استعمال هذا الفيديو. إن كنتم بحاجة إلى السرية قوموا فقط بتصوير يدي الشخص 
أثناء حديثه، أو اجعلوه يلف شاال حول وجهه، أو قوموا بتعديل التركيز حتى يشوش على الصورة. ال تقوموا بتصوير عالمات 

محددة قد تساعد على التعرف على الشخص مثل الندوب أو الوشوم. 

جّمعوا معلومات مسبقة عن  الشخص الذي ستجرون معه المقابلة، قوموا بتحضير أسئلتكم وترتيبها مسبقًا لضمان 
الحصول على اإلجابات المطلوبة. اطرحوا اسئلة ذات نهاية مفتوحة مثل »لماذا« »كيف« أو »أخبرني عن« ، تجنبوا األسئلة 

التي يمكن إجابتها ب »نعم« أو »ال«.

قوموا باجراء المقابلة في مكان آمن ومريح، اختارو مكانا هادئًا وتجنبوا المعوقات. قوموا بإزالة أي أشياء موجودة خلف 
الشخص قد تشتت انتباه المشاهد وتجنبوا استعمال الكراسي الدوارة. إذا كان الكشف عن موقع المقابلة سيجعل الشخص 

عرضة للخطر فال تصوروا معالم بارزة أو تفاصيل قد تساعد على التعرف على المكان.

الصوت السيء بإمكانه تخريب مقطع الفيديو الجيد، استعملوا السماعات حتى تسمعوا بوضوح ما تسجله الكاميرا، 
واحرصوا على عدم  وجود أصوات مزعجة في الخلفية – كالمراوح واإللكترونيات-  أو أي شئ يمكن التحكم فيه. اغلقوا جميع 
الهواتف في الغرفة، وال تجعلوها تعمل على الوضع الهزاز حيث بإمكانه أن يؤثر في أجهزة  الصوت. إن أمكن استعملوا مكبر 

صوت خارجي أوالمكبر الالسلكي الصغير وسجلوا في مكان هادئ.

1. تقييم المخاطر

2. إخفاء الهوية

3. تحضير األسئلة

4. اختيار الموقع المناسب

5. الصوت
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المقابالت

صناعة أفالم حقوق اإلنسان يمكنها أن تكون محفوفة بالمخاطر: كن آمنًا. كن أخالقيًا. كن فعااًل. 
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يجب أن تكون الكاميرا بمستوى النظرأفقيا  مع الشخص؛ ال تقوموا بالتصوير أعلى أو أسفل من ذلك صّوروا الشخص من 
ناحية الخصر أو الصدر إلى أعلى الرأس، بالنسبة للقطات العريضة أو المتوسطة اجعلوه يميل إلى يمين أو يسار اإلطار قلياًل، 

والتضعوا الشخص مباشرة في وسط اإلطار.

اشرحوا هدف الفيديو جيدًا وكيف سيتم استعماله ومشاركته ومن سيشاهده، وتأكدوا من أن الشخص الذي أمامكم  يتقبل 
جميع مخاطر التسجيل، واطلبوا منه أن يشرح كيف سيتم استعمال الفيديو بلغته الخاصة. قوموا بعمل تسجيل له يقدم 

فيه موافقته على الكاميرا. في الحاالت ذات الخطورة الشديدة يحق للشخص أن يطلب خيار إخفاء هويته أو االنسحاب من 
المشاركة.

اطلبوا من الشخص أن يتهجى اسمه ويذكره في بداية المقابلة، مع تحديد أي لقب يرغب  باستعماله في الفيديو )مثال: أم، 
دكتور، ناج، الخ(. في حالة أي خطورة وتفضيل الشخص أن يظل مجهواَل استخدموا اسمَا مستعارَا.

ال تقاطعوا الشخص اثناء حديثه إال إن كان ضروريًا جدًا. استعملوا إشارات غير لفظية لمساعدته على المواصلة، كاإليماء 
برأسك، وتجنبوا قول »نعم« أو »أها« أو ما شابه. اسمحوا للشخص المستضاف بإضافة أي نقطة أو فكرة إضافية قد 

يرغب أو ترغب بتسجيلها.

االستماع الجيد ضروري! مع إعادة صياغة وطرح االسئلة إن لزم األمر. اطلبوا من الشخص أن يتحدث بجمل كاملة ويدمج 
أسئلتكم في إجابته. اسمحوا بوقفة لمدة 3 ثوان بين نهاية جواب الشخص وسؤالك التالي له؛ سيكون هذا مفيدا أثناء 

عملية التعديل الحقا.

توفر المشاهد اإلضافية تفاصيل موضوعية قد تساعد في نقل السرد الخاص بصورة أكثر نضوجا وجودة إن أمكن قوموا 
بستجيل مشاهد من الحياة اليومية للشخص مثل تفاعله مع أصدقائه وعائلته وزمالء عمله، وفي حالة توفر األمن قم 

بإضافة لقطات للمواقع أو أية تفاصيل جرى ذكرها خالل المقابلة.

8. تأطير الصورة

9. الحصول على الموافقة المسبقة

10. المقدمات

12.  دعوا الشخص يتحدث

11. إجراء المقابلة

13. التقاط مشاهد إضافية

استعملوا حاماَل ثالثي القوائم أو سطحا مستويا لضمان ثبات الكاميرا واستقرارها، والتحركوها مطلقا أو تستعملوا 
خاصية التقريب إال في حالة الضرورة، خاصة أثناء حديث الشخص.

7. تثبيت الكاميرا

ينبغي دومًا أن يكون مصدراإلضاءة خلف المضيف )مدير أو مديرة اللقاء( مواجها للشخص المستضاف. تجنبوا الظالل على 
الشخص وخذوا في االعتبار الغيوم واحتدام أشعة الشمس عند التصوير الخارجي.

6. اإلضاءة الجيدة
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