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التصوير مع شريك أو فريق عمل يسمح لك بالتقاط الصور من زوايا وجهات متعددة، ما يصنع فيلمًا مقنعًا ويقدم أفضل 
األدلة أمام محكمة عدلية.

خذوا بعين االعتبار الجمهور المستهدف والصور التي تريدون التقاطها.

حددوا شخصا أو شريكا معّينا  ليحمل بعض المواد الضرورية مثل بطاريات إضافية، وبطاقات الذاكرة  وجهات لالتصال بها 
في حاالت الطوارئ. يمكن أيضًا لذلك الشريك أو الشريكة أن يحافظ على التواصل بين أعضاء الفريق ويبحث عن  لقطات 

مقنعة ويساعد في إجراء المقابالت.
على كل عضوة وعضوة في الفريق  أن يقوم بتوثيق التاريخ والوقت والمكان مع تعريف  من 

يقوم بالتصوير.
صّوروا تفاصيل السياق الموضوعية، مثل حجم الحشد وشارات 

الشرطة ولوحات الترخيص.

حال تعرض أحد األعضاء  لالعتقال أو السجن فعلى باقي أعضاء الفريق أن يحاولوا تصوير الحادثة وتنبيه 
شبكات الدعم.

قوموا بدمج المادة اإلعالمية - كأفراد أو كجماعة - ثم انقلوها لمحرر أو محررة  مع تزويده  بأي تفاصيل إضافية 
عن الحادثة إن احتاج األمر.

في حالة الضرورة قوموا بعمل تشويش على وجوه األشخاص لحماية هوياتهم.

عند رفع الفيلم ومشاركته عليك إضافة المحتوى والسياق والتفاصيل في خانات الوصف والوسوم وعنوان 
الفيديو. ذلك سيسّهل  الحصول على الفيلم واستعماله.

حددوا أهدافكم عند التقاط الصور وحافظوا على ثبات الكاميرا.

ابقوا على اتصال منتظم مع  أعضاء الفريق حتى تتأكد من سالمة كل شخص.

تناقشوا مع الفريق وحددوا األدوار لكل شخص في الفيلم، وقّيموا 
المخاطر التي ينطوي عليها كل دور كالتعرض لالعتقال أو ااإلصابات، 

وتأكدواد من أن المصورين والمصّورات يتقبلون هذه المخاطر. 

قوموا بعمل خطة للطوارئ في حال اندالع اعمال عنف أو تعرض أحد أعضاء 
فريقكم لإلصابة والجروح.

حددوا طريقة التواصل بين أعضاء الفريق. على سبيل المثال: الرسائل القصيرة أو 
الراديوهات الالسلكية.

اضبطوا الوقت والتاريخ على الكاميرا)ت(.

أثناء التصوير

بعد التصوير 

47

التصوير في فريق عمل: 
اإلحتجاجات، المظاهرات، 

والحشود

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

ما قبل التصوير
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توزيع األدوار والمسؤليات

المسؤوليات

المسؤوليات

المسؤوليات

المعدات اإلضافية

الكاميرا 1 – تصوير التفاصيل واألحداث

الكاميرا 2 – تصوير الحشد

الكاميرا 3 – التقاط صور معينة

قوموا تصوير األحداث من أقرب نقطة ممكنة، وركزوا 
على تفاصيل االحتجاج أو حوادث عنف الشرطة أو العسكر. 

صّوروا التفاصيل والمعلومات التي تساعد على التمييز 
كالوجوه وأسماء ضباط  الشرطة والشارات والعربات ولوحات 

الترخيص.

عليكم التصوير من داخل الحشد للحصول  على روح الحدث 
والتقاطه بصورة وافية. حاولوا إدخال  الكاميرا 1 في 

لقطاتكم للمحافظة على توثيق السياق والمنظور والتقطوا 
الصور من عدة زوايا. قبل بدء التصوير يجب تحديد ما إذا 
كانت الكاميرا 2 قد تحل مكان الكاميرا 1 في حال تعرض 

حاملها أو حاملتها لالعتقال والسجن.

قوموا بالتصوير من على البعد،  بمسافة وافية، للحصول  على نطاق الحدث الكامل في حالة توفر األمان. وّثقوا  
التاريخ والموقع وتحركات الشرطة أو العسكر. فكروا بالتصوير من نافذة أو شرفة أو سطح بناء للحصول  على 
منظور جوي  للحدث. على الكاميرا 3 أن ترسل اي تطورات مهمة ألعضاء الفريق مثل اقتراب عربات العسكر أو 

اندالع أعمال عنف.

كاميرا بنظام تقريب جيد، حامل ثالثي القوائم، 
وأحادي القوائم، وسطح يساعد على حفظ التوازن.
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المسؤوليات

المعدات اإلضافية

 الشريك أو الشريكة

  المحررون ومرسلوا الفيلم – جمع وحفظ ومشاركة الفيلم

على المحرر أو المحررة أن يقوم بجمع وتحليل وحفظ الفيلم، وعند رفع الفيلم على االنترنت يجب على المحرر أو 
المحررة إدخال التاريخ والوقت والموقع ومعلومات الحدث في خانات عنوان الفيديو والوصف والوسوم، كما 

باإلمكان  أيضًا إضافة بطاقات عنوان إعالمية ضمن الفيديو والتشويش على الوجوه  إن كانت السرية مطلوبة. 
http://bit.ly/yt- :لمزيد من التعليمات حول استخدام أداة يوتيوب للتشويش على الوجوه،انظروا الرابط التالي

 faceblur

  توفير الوصول لالنترنت ، وقرص  تخزين خارجي لالحتفاظ بالفيلم.

الطريقة المثالية لعمل التحرير تكون بوجود فريق من شخصين أو أكثر، بحيث يقوم أحدهم بمراجعة الفيلم األصلي 
بينما يركز اآلخر على التحرير واختيار المقاطع وحفظ ومشاركة الفيلم. كما يساعد وجود الشريك أو الشريكة في 

التواصل مع أعضاء فريق التصوير للحصول على أفالم إضافية إن احتاج األمر.

 المسؤوليات

المعدات اإلضافية

الكاميرا 4 – تصوير المقابالت

الكاميرا 4 تقوم  بتوفير تفاصيل السياق الموضوعية بإجراء مقابالٍت مع المحتجين أو الشهود العيان بعد موافقتهم. 
تأكدوا أن من تقومون بتصويرهم على وعي تام بكيف وأين سيتم استخدام ذلك التصوير. تناقشوا معهم حوال 

المخاطر األمنية التي قد تنتج جراء نشر هذا الفيديو علنًا أو تداوله على االنترنت أو مع السلطات. إن كانت السرية 
الشخصية مطلوبة فعليكم تصوير أيدي األشخاص اثناء حديثهم، أو اطلبوا منهم ان يلفوا وشاحًا حول الوجه، أو عّدلوا 

التركيز لتشويش الصورة. 

ينصح بوجود مكبر صوت إضافي، وحامل ثالثي القوائم أو حادي القوائم.

http://bit.ly/yt-faceblur
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