
1
www.ar.witness.org
@witnessorg
facebook.com/witness توثيق حقوق اإلنسان باستخدام الفيديو  النسخة 1.0

خططوا لما تريدون تصويره مع االستعداد بالمعدات الصحيحة قبل الشروع بالتصوير. خذوا بعين االعتبار الجمهور الذي 
تريدون توجيه الفيلم له، كوسائل اإلعالم والمحامين والمحاكم، مع تقييم المخاطر على أنفسكم ومن تقومون بتصويرهم 

وأهل المجتمع أو المنطقة التي تقومون بالتصوير فيها.

من أجل مساعدة وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان والمحاكم على التحقق من مصداقية الفيديو، عليكم توثيقه 
بضبط الوقت والتاريخ ونظام تحديد المواقع العالمي GPS  على جهاز التصوير  حتى يتم تسجيل تلك المعلومات على الفيلم 

األصلي. بداًل من ذلك، إذا لم يتوفر الخيار السابق ألي أسباب، أو للمزيد من التوثيق، صّوروا ساعة حائٍط أو صحيفة مع 
ذكرالتاريخ والوقت أمام الكاميرا، وصّوروا الموقع بأخذ لقطات لمعالم بارزة وعالمات الشارع والتقاطعات.

تحدث إلى الكاميرا وأكد أنك الشخص الذي يقوم بالتصوير يمكنه )أو يمكنها( التحدث  إلى الكاميرا لتوثيق الهوية. وضع 
تسجيل مكتوب مع الفيديو األصلي. إن كانت هناك حاجة للبقاء مجهواًل ألسباب أمنية، يمكن استعمال أسماء رمزية.

سجلوا األحداث منذ البداية وحتى نهايتها، وحافظوا على ثبات اللقطات لمدة 10 ثواٍن على األقل. حّركوا الكاميرا ببطٍء 
وتجنبوا استخدام تقريب العدسة لغير ضرورة. إن توفر األمان اقتربوا من مكان الحدث إن كان ذلك ممكنا، وصوروا من عدة 

زوايا وجهات للحصول على أفضل صورة للحادثة.

التقطوا ووثقوا  التفاصيل كعربات الشرطة والزي الموحد والشارات وما 
يدلل على رتبة الشرطة وطرق تواصلهم. صوروا تفاصيل مرئية اخرى 

كثقوب الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع ومن كان متورطًا في 
الحادثة.

إن األشخاص الذين لم يتورطوا في هذه النزاعات مدنيون يكفل لهم القانون الدولي حق الحماية. أظهروا ما إذا كان الضحايا 
يتصرفون بسلمية أم يحملون أسلحة. صوروا الذين يتأثرون باالحداث، خاصة إن كانوا مستهدفين. إن كان الضحية عضوًا في 

مجموعٍة مستهدفة فصّوروا تفاصيل تمّيز مجموعته كالشارات واألزياء الموحدة.

1. كونوا على استعداد

2. تسجيل الوقت والتاريخ والموقع

3. توثيق من يقوم أو تقوم بالتصوير

4. التصوير بتصميم

5. تصوير التفاصيل

6. تصوير المتأثرين
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صناعة أفالم حقوق اإلنسان يمكنها أن تكون محفوفة بالمخاطر: كن آمنًا. كن أخالقيًا. كن فعااًل. 
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فكروا بالسرد أثناء التصوير لشرح الوضع من حولكم. إن أمكن عززوا سياق  فيلمكم باجراء مقابالت مع الضحايا أو الشهود 
العيان بعد موافقتهم، واطلبوا منهم أن يشرحوا تفاصيل الحادثة. تأكدوا أن من تقومون بتصويرهم على وعي تام بكيف 

وأين سيتم استخدام ذلك التصوير. تناقشوا معهم حول المخاطر األمنية التي قد تنتج جراء نشر هذا الفيديو علنًا أو مشاركته 
على االنترنت أو مع السلطات.

الصوت السئ بإمكانه تخريب مقطع الفيديو الجيد، عند إجراء المقابالت اقتربوا ممن تحادثونهم مع اختيار أماكن هادئة 
للتسجيل. إن أمكن استعمال مكبر صوت خارجي، أوالمكبر الالسلكي الصغير، فذلك يكون أفضل لجودة الصوت.

إن كانت هناك حاجة إلى السرية قوموا فقط بتصوير أيدي األشخاص  أثناء حديثهم، أو 
اطلبوا منهم أن يلفو شاال حول الوجه، أو قوموا بتعديل التركيز حتى تتشوش الصورة.  

كان الكشف عن الموقع قد يعرضك المصّور أو المصّورة وكذلك من يتم تصويرهم 
للخطر فال تصوروا المعالم البارزة أو تفاصيل أخرى قد تساعد على التعرف.

حافظوا دائمًا على ملفاتكم األصلية وال تقوموا بإعادة تسميتها. رتبوا مقاطعكم واحتفظوا معها بكل المعلومات اإلضافية 
المكتوبة المتعلقة بها. 

7. الحفاظعلى توثيق سياق الحدث بإجراء المقابالت أو السرد

8. الحصول على الصوت الجيد

9. حماية الهوية

10. الحفاظ على المحتويات وترتيبها

5 نصائح لتصوير المصابين والجروح

حاولوا التحدث مع طبيب أو طبيبة أو اختصاصي طبي كيما يشرح أو تشرح الجروح، فذلك الشرح المهني يوفر مزيدًا 
من المصداقية لعملية التوثيق.

اقتربوا من الجسم المجروح لتصوير الجروح تصويرا واضحا، مع البطء والثبات في التقاط المقطع.  ثّبتوا اللقطات  
لمدة 10 ثوان على األقل، وتجنبوا تقريب العدسة أو الحركات السريعة. يمكن إحضار مسطرة أو قلم  لتسجيل حجم 

ومدى الجروح. إن أمكن التقطوا الصور ألنها توفر تفاصيل أوضح.

أدرجوا صورًا لكامل الجسم وللبيئة المحيطة  لترسيخ سياق الحالة. التقطوا صورًا من عدة زوايا ومناظر إلظهار 
الجروح وثقوب الطلقات وبقع الدماء أو أية تفاصيل ذات صلة.

إن كنتم تصورون في أجواء خارجية حاولوا عدم إلقاء أي ظالل على الجهة المعنية أو الشخص المعني )محط 
التصوير(، وتجنبوا اإلضاءة الساطعة التي تزيد يزيد من سطوع الصورة. إن كان التصوير في أماكن داخلية  حّضروا 

األضواء لتعزيز وضوح التصوير.

عند تصوير مشاهد مزعجة أو حية فكروا بجمهوركم. تأكدوا من أن مقاطعكم توافق معايير البث اإلذاعي بتسجيل 
لقطات للفيلم  من مسافة أمتار وتجنبوا الصور المقربة للمشاهد الحية المزعجة.

1. المقابالت

2. التفاصيل

3. السياق

4. اإلضاءة

5. الجمهور


