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ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة

http://bit.ly/2kKI6jL

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
العملية.

لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

http://bit.ly/2jIYZxi

استخدم األسلوب التشاركي

ملعرفة كيفية إيقاف نظام حتديد املواقع اخلاص بك

http://ti.me/2kiqWg5

• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
اخلروج.
• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
أي من املواد ميكن استخدامها علنا.
املؤسسة إجراءات حول ٍّ

احصل على املوافقة
• •النص املكتوب حول الصورة يؤثر على كيفية تفسري تلك الصورة .على
سبيل املثال ،األشخاص الذين يتم استخدام صورهم على مدونات عن
فريوس إاليبوال ،واجلنود األطفال ،وضحايا االغتصاب ،وما إىل ذلك فهذه
الصور ستوحي أن هؤالء أنفسهم قد مروا بتلك القضايا.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.

ملزيد من املعلومات ،راجع...
• •قم بتسليم الكامريا :جنحت
أوكسفام جدا مبشاريع
التصوير الفوتوغرايف
اجملتمعي على املشاركة
مثال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل.

Woman and
child from Syria.
Aubrey Wade/
Oxfam

• •أضاع الكثري من الناس الصور
العائلية اخلاصة بهم ،لذا
أعطهم نسخا من الصور التي
تلتقطها.

الـتـقـاط
الـصـور فـي
األزمـات
اإلنسـانـيـة

احصل على موافقة مسبقة

د ّرب جميع ذوي العالقة

• •املوافقة املسبقة هي أكرث من جمرد شخص يوافق على أخذ صورة
له .عليهم أن يعرفوا من أنت ،وكيف ستستخدم الصورة ،والتبعات
احملتملة لذلك على أنفسهم وجمتمعاتهم.

• •يجب أن يفهم جميع العاملني يف املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف
سياقات ذات خماطر عالية مبادئ التصوير الفوتوغرايف املسؤول.
• •وهكذا يجب على الفرق التي تقوم بتصوير الناس ومقابلتهم على وجه
التحديد أن تفعل .ويجب على املصورين واملرتجمني واألدالء ،وما إىل
ذلك أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم مبا يتماشى مع مبادئ
إدارة البيانات املسؤولة.

• •ينبغي أن تطلب املوافقة من األفراد واجملموعات املعروفة من
الناس .وبالنسبة للقطات التي التقطت عن بعد أو تلك التي التقطت
جملموعة كبرية من الناس يف مكان عام يجب أن جتلب موافقة قائد
اجملموعة  /أو من موظف برنامج حملي إذا كانت هناك حاجة ملزيد
من املوافقة.
• •أعط تعليمات واضحة حول كيفية املوافقة أو سحبها ،وقدم تفاصيل
االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

إعداد الطعام ،دار السالم ،تنزانيا .كوكو
مكابي  /أوكسفام

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
تارليتغ  /أوكسفام

قم بتقييم اخملاطر

عامل الناس بكرامة واحرتام

مرتفعا جدا ،أو إذا كان من احملتمل
• •قم بتقييم اخملاطر .إذا كان اخلطر
ً
أن يزداد مع مرور الوقت ،ال تأخذ الصورة أو تستخدمها.

• • فكر كيف سيكون شعورك لو كنت أنت الذي يجري تصويره يف هذا
الوضع.

• •اقرأ إرشادات األمان اخلاصة باملؤسسة ،والتي غالبا ما تشري إىل
اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • اسأل الناس كيف يرغبون أن يتم تصويرهم.
• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.
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• •من الصعب جدا تقييم جميع
اخملاطر احملتملة يف مناطق
النزاع .لذلك قم بديهيا بحماية
هوية الناس وذلك من خالل
التقاط صور ال تظهر فيها
وجوههم أو خصائص تدل على
هويتهم .ويجب أن تقوم بذلك
أيضا يف حاالت أخرى حساسة،
مثل الناجني من العنف أو
االضطهاد.

امرأة وطفل ،مايدوجوري،
نيجرييا .سام تارلينغ /

أوكسفام
• •اسأل مدير املدير القطري  /أو
مدير الربنامج ،إذا كنت غري متأكد
إن كنت بحاجة إىل حماية هوية األشخاص يف الصور.

• •يجب أن توقف نظام حتديد املواقع اخلاص بك واملوجود على الكامريا
 /الهاتف  -وإال ستكون إحداثيات املوقع جزءا ال يتجزأ من الصورة.

• •فكر يف التبعات احملتملة اللتقاط الصور .هل ميكن أن تتسبب
هذه الصورة مبشاكل لألشخاص املوجودين بها؟ أو إذا استخدمنا
صورتهم علنا؟ استشر الناس الذين يعرفون هذا املوضوع جيدًا ،ألن
اخملاطر قد ال تكون واضحة أحيانا.

الالجئون النيجرييون يلعبون الورق،
خميم أساغا يف النيجر .فنسنت
ترومو  /أوكسفام

1

املالبس الشخصية واألدوات التي خلفها املهاجرون
الذين سافروا على منت قارب من ليبيا إىل صقلية.
أليساندرو روتا  /أوكسفام

• •ليس من الضروري دائما التقاط صورة
لشخص ما .حاول أن تلتقط صورا ملناظر
ملفتة ،وللناس من مسافة بعيدة ،وملتعلقات
شخصية ،وأللعاب ،إلخ
• •استخدم الصور الظلية ،وقم بالتقاط صور من
اخللف ،واستخدم كذلك خاصية عمق اجملال
يف الكامريا لتظليل الوجوه ،والرتكيز على
اليدين أو العينني ،وخذ الصور من زوايا خمتلفة.

• •يجب فقط استخدام أو مشاركة الصور متاشيا مع السبب األصلي
ألخذ الصور والذي أعطيت املوافقة على أساسه.

استخدم خميلتك!

شارك واستخدم بعناية

• •إذا كان لديك الوقت الكايف،
حول رحلة التصوير إىل مشروع
تشاركي .حتدث إىل الناس
حول كيف يريدون أن تصورهم،
واسأل عن أفكارهم أيضا.
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ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة
لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
العملية.

ملعرفة كيفية إيقاف نظام حتديد املواقع اخلاص بك

استخدم األسلوب التشاركي

http://ti.me/2kiqWg5

• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
اخلروج.

ملزيد من املعلومات ،راجع...

• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
أي من املواد ميكن استخدامها علنا.
املؤسسة إجراءات حول ٍّ

احصل على املوافقة
• •النص املكتوب حول الصورة يؤثر على كيفية تفسري تلك الصورة .على
سبيل املثال ،األشخاص الذين يتم استخدام صورهم على مدونات عن
فريوس إاليبوال ،واجلنود األطفال ،وضحايا االغتصاب ،وما إىل ذلك فهذه
الصور ستوحي أن هؤالء أنفسهم قد مروا بتلك القضايا.

• •استخدم الصور الظلية ،وقم بالتقاط صور من
اخللف ،واستخدم كذلك خاصية عمق اجملال
يف الكامريا لتظليل الوجوه ،والرتكيز على
اليدين أو العينني ،وخذ الصور من زوايا خمتلفة.

• •يجب فقط استخدام أو مشاركة الصور متاشيا مع السبب األصلي
ألخذ الصور والذي أعطيت املوافقة على أساسه.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.

شارك واستخدم بعناية

استخدم خميلتك!

• •قم بتسليم الكامريا :جنحت
أوكسفام جدا مبشاريع
التصوير الفوتوغرايف
اجملتمعي على املشاركة
مثال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل.

Woman and
child from Syria.
Aubrey Wade/
Oxfam

الـتـقـاط
الـصـور فـي
األزمـات
اإلنسـانـيـة

• •أضاع الكثري من الناس الصور
العائلية اخلاصة بهم ،لذا
أعطهم نسخا من الصور التي
تلتقطها.
• •إذا كان لديك الوقت الكايف،
حول رحلة التصوير إىل مشروع
تشاركي .حتدث إىل الناس
حول كيف يريدون أن تصورهم،
واسأل عن أفكارهم أيضا.

• •وهكذا يجب على الفرق التي تقوم بتصوير الناس ومقابلتهم على وجه
التحديد أن تفعل .ويجب على املصورين واملرتجمني واألدالء ،وما إىل
ذلك أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم مبا يتماشى مع مبادئ
إدارة البيانات املسؤولة.

• •أعط تعليمات واضحة حول كيفية املوافقة أو سحبها ،وقدم تفاصيل
االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
تارليتغ  /أوكسفام

عامل الناس بكرامة واحرتام

قم بتقييم اخملاطر

• • فكر كيف سيكون شعورك لو كنت أنت الذي يجري تصويره يف هذا
الوضع.

مرتفعا جدا ،أو إذا كان من احملتمل
• •قم بتقييم اخملاطر .إذا كان اخلطر
ً
أن يزداد مع مرور الوقت ،ال تأخذ الصورة أو تستخدمها.

• • اسأل الناس كيف يرغبون أن يتم تصويرهم.

• •اقرأ إرشادات األمان اخلاصة باملؤسسة ،والتي غالبا ما تشري إىل
اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.
الالجئون النيجرييون يلعبون الورق،
خميم أساغا يف النيجر .فنسنت
ترومو  /أوكسفام
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• •ليس من الضروري دائما التقاط صورة
لشخص ما .حاول أن تلتقط صورا ملناظر
ملفتة ،وللناس من مسافة بعيدة ،وملتعلقات
شخصية ،وأللعاب ،إلخ

http://bit.ly/2jIYZxi

• •املوافقة املسبقة هي أكرث من جمرد شخص يوافق على أخذ صورة
له .عليهم أن يعرفوا من أنت ،وكيف ستستخدم الصورة ،والتبعات
احملتملة لذلك على أنفسهم وجمتمعاتهم.

• •يجب أن يفهم جميع العاملني يف املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف
سياقات ذات خماطر عالية مبادئ التصوير الفوتوغرايف املسؤول.

• •ينبغي أن تطلب املوافقة من األفراد واجملموعات املعروفة من
الناس .وبالنسبة للقطات التي التقطت عن بعد أو تلك التي التقطت
جملموعة كبرية من الناس يف مكان عام يجب أن جتلب موافقة قائد
اجملموعة  /أو من موظف برنامج حملي إذا كانت هناك حاجة ملزيد
من املوافقة.

إعداد الطعام ،دار السالم ،تنزانيا .كوكو
مكابي  /أوكسفام

املالبس الشخصية واألدوات التي خلفها املهاجرون
الذين سافروا على منت قارب من ليبيا إىل صقلية.
أليساندرو روتا  /أوكسفام

http://bit.ly/2kKI6jL

احصل على موافقة مسبقة

د ّرب جميع ذوي العالقة
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• •فكر يف التبعات احملتملة اللتقاط الصور .هل ميكن أن تتسبب
هذه الصورة مبشاكل لألشخاص املوجودين بها؟ أو إذا استخدمنا
صورتهم علنا؟ استشر الناس الذين يعرفون هذا املوضوع جيدًا ،ألن
اخملاطر قد ال تكون واضحة أحيانا.
3

• •من الصعب جدا تقييم جميع
اخملاطر احملتملة يف مناطق
النزاع .لذلك قم بديهيا بحماية
هوية الناس وذلك من خالل
التقاط صور ال تظهر فيها
وجوههم أو خصائص تدل على
هويتهم .ويجب أن تقوم بذلك
أيضا يف حاالت أخرى حساسة،
مثل الناجني من العنف أو
االضطهاد.

امرأة وطفل ،مايدوجوري،
نيجرييا .سام تارلينغ /
أوكسفام

• •اسأل مدير املدير القطري  /أو
مدير الربنامج ،إذا كنت غري متأكد
إن كنت بحاجة إىل حماية هوية األشخاص يف الصور.

• •يجب أن توقف نظام حتديد املواقع اخلاص بك واملوجود على الكامريا
 /الهاتف  -وإال ستكون إحداثيات املوقع جزءا ال يتجزأ من الصورة.
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ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة
لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
العملية.

ملعرفة كيفية إيقاف نظام حتديد املواقع اخلاص بك

استخدم األسلوب التشاركي

http://ti.me/2kiqWg5

• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
اخلروج.

ملزيد من املعلومات ،راجع...

• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
أي من املواد ميكن استخدامها علنا.
املؤسسة إجراءات حول ٍّ

احصل على املوافقة
• •النص املكتوب حول الصورة يؤثر على كيفية تفسري تلك الصورة .على
سبيل املثال ،األشخاص الذين يتم استخدام صورهم على مدونات عن
فريوس إاليبوال ،واجلنود األطفال ،وضحايا االغتصاب ،وما إىل ذلك فهذه
الصور ستوحي أن هؤالء أنفسهم قد مروا بتلك القضايا.

• •استخدم الصور الظلية ،وقم بالتقاط صور من
اخللف ،واستخدم كذلك خاصية عمق اجملال
يف الكامريا لتظليل الوجوه ،والرتكيز على
اليدين أو العينني ،وخذ الصور من زوايا خمتلفة.

• •يجب فقط استخدام أو مشاركة الصور متاشيا مع السبب األصلي
ألخذ الصور والذي أعطيت املوافقة على أساسه.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.

شارك واستخدم بعناية

استخدم خميلتك!

• •قم بتسليم الكامريا :جنحت
أوكسفام جدا مبشاريع
التصوير الفوتوغرايف
اجملتمعي على املشاركة
مثال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل.

Woman and
child from Syria.
Aubrey Wade/
Oxfam

الـتـقـاط
الـصـور فـي
األزمـات
اإلنسـانـيـة

• •أضاع الكثري من الناس الصور
العائلية اخلاصة بهم ،لذا
أعطهم نسخا من الصور التي
تلتقطها.
• •إذا كان لديك الوقت الكايف،
حول رحلة التصوير إىل مشروع
تشاركي .حتدث إىل الناس
حول كيف يريدون أن تصورهم،
واسأل عن أفكارهم أيضا.

• •وهكذا يجب على الفرق التي تقوم بتصوير الناس ومقابلتهم على وجه
التحديد أن تفعل .ويجب على املصورين واملرتجمني واألدالء ،وما إىل
ذلك أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم مبا يتماشى مع مبادئ
إدارة البيانات املسؤولة.

• •أعط تعليمات واضحة حول كيفية املوافقة أو سحبها ،وقدم تفاصيل
االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
تارليتغ  /أوكسفام

عامل الناس بكرامة واحرتام

قم بتقييم اخملاطر

• • فكر كيف سيكون شعورك لو كنت أنت الذي يجري تصويره يف هذا
الوضع.

مرتفعا جدا ،أو إذا كان من احملتمل
• •قم بتقييم اخملاطر .إذا كان اخلطر
ً
أن يزداد مع مرور الوقت ،ال تأخذ الصورة أو تستخدمها.

• • اسأل الناس كيف يرغبون أن يتم تصويرهم.

• •اقرأ إرشادات األمان اخلاصة باملؤسسة ،والتي غالبا ما تشري إىل
اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.
الالجئون النيجرييون يلعبون الورق،
خميم أساغا يف النيجر .فنسنت
ترومو  /أوكسفام

1

• •ليس من الضروري دائما التقاط صورة
لشخص ما .حاول أن تلتقط صورا ملناظر
ملفتة ،وللناس من مسافة بعيدة ،وملتعلقات
شخصية ،وأللعاب ،إلخ

http://bit.ly/2jIYZxi

• •املوافقة املسبقة هي أكرث من جمرد شخص يوافق على أخذ صورة
له .عليهم أن يعرفوا من أنت ،وكيف ستستخدم الصورة ،والتبعات
احملتملة لذلك على أنفسهم وجمتمعاتهم.

• •يجب أن يفهم جميع العاملني يف املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف
سياقات ذات خماطر عالية مبادئ التصوير الفوتوغرايف املسؤول.

• •ينبغي أن تطلب املوافقة من األفراد واجملموعات املعروفة من
الناس .وبالنسبة للقطات التي التقطت عن بعد أو تلك التي التقطت
جملموعة كبرية من الناس يف مكان عام يجب أن جتلب موافقة قائد
اجملموعة  /أو من موظف برنامج حملي إذا كانت هناك حاجة ملزيد
من املوافقة.

إعداد الطعام ،دار السالم ،تنزانيا .كوكو
مكابي  /أوكسفام

املالبس الشخصية واألدوات التي خلفها املهاجرون
الذين سافروا على منت قارب من ليبيا إىل صقلية.
أليساندرو روتا  /أوكسفام

http://bit.ly/2kKI6jL

احصل على موافقة مسبقة

د ّرب جميع ذوي العالقة

2

• •فكر يف التبعات احملتملة اللتقاط الصور .هل ميكن أن تتسبب
هذه الصورة مبشاكل لألشخاص املوجودين بها؟ أو إذا استخدمنا
صورتهم علنا؟ استشر الناس الذين يعرفون هذا املوضوع جيدًا ،ألن
اخملاطر قد ال تكون واضحة أحيانا.
3

• •من الصعب جدا تقييم جميع
اخملاطر احملتملة يف مناطق
النزاع .لذلك قم بديهيا بحماية
هوية الناس وذلك من خالل
التقاط صور ال تظهر فيها
وجوههم أو خصائص تدل على
هويتهم .ويجب أن تقوم بذلك
أيضا يف حاالت أخرى حساسة،
مثل الناجني من العنف أو
االضطهاد.

امرأة وطفل ،مايدوجوري،
نيجرييا .سام تارلينغ /
أوكسفام

• •اسأل مدير املدير القطري  /أو
مدير الربنامج ،إذا كنت غري متأكد
إن كنت بحاجة إىل حماية هوية األشخاص يف الصور.

• •يجب أن توقف نظام حتديد املواقع اخلاص بك واملوجود على الكامريا
 /الهاتف  -وإال ستكون إحداثيات املوقع جزءا ال يتجزأ من الصورة.

4

6

5

ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة
لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
العملية.

ملعرفة كيفية إيقاف نظام حتديد املواقع اخلاص بك

استخدم األسلوب التشاركي

http://ti.me/2kiqWg5

• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
اخلروج.

ملزيد من املعلومات ،راجع...

• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
أي من املواد ميكن استخدامها علنا.
املؤسسة إجراءات حول ٍّ

احصل على املوافقة
• •النص املكتوب حول الصورة يؤثر على كيفية تفسري تلك الصورة .على
سبيل املثال ،األشخاص الذين يتم استخدام صورهم على مدونات عن
فريوس إاليبوال ،واجلنود األطفال ،وضحايا االغتصاب ،وما إىل ذلك فهذه
الصور ستوحي أن هؤالء أنفسهم قد مروا بتلك القضايا.

• •استخدم الصور الظلية ،وقم بالتقاط صور من
اخللف ،واستخدم كذلك خاصية عمق اجملال
يف الكامريا لتظليل الوجوه ،والرتكيز على
اليدين أو العينني ،وخذ الصور من زوايا خمتلفة.

• •يجب فقط استخدام أو مشاركة الصور متاشيا مع السبب األصلي
ألخذ الصور والذي أعطيت املوافقة على أساسه.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.

شارك واستخدم بعناية

استخدم خميلتك!

• •قم بتسليم الكامريا :جنحت
أوكسفام جدا مبشاريع
التصوير الفوتوغرايف
اجملتمعي على املشاركة
مثال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل.
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Oxfam
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الـصـور فـي
األزمـات
اإلنسـانـيـة
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أعطهم نسخا من الصور التي
تلتقطها.
• •إذا كان لديك الوقت الكايف،
حول رحلة التصوير إىل مشروع
تشاركي .حتدث إىل الناس
حول كيف يريدون أن تصورهم،
واسأل عن أفكارهم أيضا.

• •وهكذا يجب على الفرق التي تقوم بتصوير الناس ومقابلتهم على وجه
التحديد أن تفعل .ويجب على املصورين واملرتجمني واألدالء ،وما إىل
ذلك أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم مبا يتماشى مع مبادئ
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• •أعط تعليمات واضحة حول كيفية املوافقة أو سحبها ،وقدم تفاصيل
االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
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عامل الناس بكرامة واحرتام
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اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.
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• •ليس من الضروري دائما التقاط صورة
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له .عليهم أن يعرفوا من أنت ،وكيف ستستخدم الصورة ،والتبعات
احملتملة لذلك على أنفسهم وجمتمعاتهم.

• •يجب أن يفهم جميع العاملني يف املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف
سياقات ذات خماطر عالية مبادئ التصوير الفوتوغرايف املسؤول.

• •ينبغي أن تطلب املوافقة من األفراد واجملموعات املعروفة من
الناس .وبالنسبة للقطات التي التقطت عن بعد أو تلك التي التقطت
جملموعة كبرية من الناس يف مكان عام يجب أن جتلب موافقة قائد
اجملموعة  /أو من موظف برنامج حملي إذا كانت هناك حاجة ملزيد
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• •فكر يف التبعات احملتملة اللتقاط الصور .هل ميكن أن تتسبب
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أيضا يف حاالت أخرى حساسة،
مثل الناجني من العنف أو
االضطهاد.
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إن كنت بحاجة إىل حماية هوية األشخاص يف الصور.

• •يجب أن توقف نظام حتديد املواقع اخلاص بك واملوجود على الكامريا
 /الهاتف  -وإال ستكون إحداثيات املوقع جزءا ال يتجزأ من الصورة.
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ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة
لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
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• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
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ملزيد من املعلومات ،راجع...

• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
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اخللف ،واستخدم كذلك خاصية عمق اجملال
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اليدين أو العينني ،وخذ الصور من زوايا خمتلفة.

• •يجب فقط استخدام أو مشاركة الصور متاشيا مع السبب األصلي
ألخذ الصور والذي أعطيت املوافقة على أساسه.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.
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• •إذا كان لديك الوقت الكايف،
حول رحلة التصوير إىل مشروع
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• •وهكذا يجب على الفرق التي تقوم بتصوير الناس ومقابلتهم على وجه
التحديد أن تفعل .ويجب على املصورين واملرتجمني واألدالء ،وما إىل
ذلك أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم مبا يتماشى مع مبادئ
إدارة البيانات املسؤولة.

• •أعط تعليمات واضحة حول كيفية املوافقة أو سحبها ،وقدم تفاصيل
االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
تارليتغ  /أوكسفام

عامل الناس بكرامة واحرتام

قم بتقييم اخملاطر

• • فكر كيف سيكون شعورك لو كنت أنت الذي يجري تصويره يف هذا
الوضع.

مرتفعا جدا ،أو إذا كان من احملتمل
• •قم بتقييم اخملاطر .إذا كان اخلطر
ً
أن يزداد مع مرور الوقت ،ال تأخذ الصورة أو تستخدمها.

• • اسأل الناس كيف يرغبون أن يتم تصويرهم.

• •اقرأ إرشادات األمان اخلاصة باملؤسسة ،والتي غالبا ما تشري إىل
اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.
الالجئون النيجرييون يلعبون الورق،
خميم أساغا يف النيجر .فنسنت
ترومو  /أوكسفام

1

• •ليس من الضروري دائما التقاط صورة
لشخص ما .حاول أن تلتقط صورا ملناظر
ملفتة ،وللناس من مسافة بعيدة ،وملتعلقات
شخصية ،وأللعاب ،إلخ

http://bit.ly/2jIYZxi

• •املوافقة املسبقة هي أكرث من جمرد شخص يوافق على أخذ صورة
له .عليهم أن يعرفوا من أنت ،وكيف ستستخدم الصورة ،والتبعات
احملتملة لذلك على أنفسهم وجمتمعاتهم.

• •يجب أن يفهم جميع العاملني يف املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف
سياقات ذات خماطر عالية مبادئ التصوير الفوتوغرايف املسؤول.

• •ينبغي أن تطلب املوافقة من األفراد واجملموعات املعروفة من
الناس .وبالنسبة للقطات التي التقطت عن بعد أو تلك التي التقطت
جملموعة كبرية من الناس يف مكان عام يجب أن جتلب موافقة قائد
اجملموعة  /أو من موظف برنامج حملي إذا كانت هناك حاجة ملزيد
من املوافقة.

إعداد الطعام ،دار السالم ،تنزانيا .كوكو
مكابي  /أوكسفام

املالبس الشخصية واألدوات التي خلفها املهاجرون
الذين سافروا على منت قارب من ليبيا إىل صقلية.
أليساندرو روتا  /أوكسفام

http://bit.ly/2kKI6jL

احصل على موافقة مسبقة

د ّرب جميع ذوي العالقة

2

• •فكر يف التبعات احملتملة اللتقاط الصور .هل ميكن أن تتسبب
هذه الصورة مبشاكل لألشخاص املوجودين بها؟ أو إذا استخدمنا
صورتهم علنا؟ استشر الناس الذين يعرفون هذا املوضوع جيدًا ،ألن
اخملاطر قد ال تكون واضحة أحيانا.
3

• •من الصعب جدا تقييم جميع
اخملاطر احملتملة يف مناطق
النزاع .لذلك قم بديهيا بحماية
هوية الناس وذلك من خالل
التقاط صور ال تظهر فيها
وجوههم أو خصائص تدل على
هويتهم .ويجب أن تقوم بذلك
أيضا يف حاالت أخرى حساسة،
مثل الناجني من العنف أو
االضطهاد.

امرأة وطفل ،مايدوجوري،
نيجرييا .سام تارلينغ /
أوكسفام

• •اسأل مدير املدير القطري  /أو
مدير الربنامج ،إذا كنت غري متأكد
إن كنت بحاجة إىل حماية هوية األشخاص يف الصور.

• •يجب أن توقف نظام حتديد املواقع اخلاص بك واملوجود على الكامريا
 /الهاتف  -وإال ستكون إحداثيات املوقع جزءا ال يتجزأ من الصورة.

4

5

6

ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة

http://bit.ly/2kKI6jL

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
العملية.

لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

http://bit.ly/2jIYZxi

استخدم األسلوب التشاركي

ملعرفة كيفية إيقاف نظام حتديد املواقع اخلاص بك

http://ti.me/2kiqWg5

• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
اخلروج.
• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
أي من املواد ميكن استخدامها علنا.
املؤسسة إجراءات حول ٍّ

احصل على املوافقة
• •النص املكتوب حول الصورة يؤثر على كيفية تفسري تلك الصورة .على
سبيل املثال ،األشخاص الذين يتم استخدام صورهم على مدونات عن
فريوس إاليبوال ،واجلنود األطفال ،وضحايا االغتصاب ،وما إىل ذلك فهذه
الصور ستوحي أن هؤالء أنفسهم قد مروا بتلك القضايا.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.

ملزيد من املعلومات ،راجع...
• •قم بتسليم الكامريا :جنحت
أوكسفام جدا مبشاريع
التصوير الفوتوغرايف
اجملتمعي على املشاركة
مثال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل.

Woman and
child from Syria.
Aubrey Wade/
Oxfam

• •أضاع الكثري من الناس الصور
العائلية اخلاصة بهم ،لذا
أعطهم نسخا من الصور التي
تلتقطها.

الـتـقـاط
الـصـور فـي
األزمـات
اإلنسـانـيـة

احصل على موافقة مسبقة

د ّرب جميع ذوي العالقة

• •املوافقة املسبقة هي أكرث من جمرد شخص يوافق على أخذ صورة
له .عليهم أن يعرفوا من أنت ،وكيف ستستخدم الصورة ،والتبعات
احملتملة لذلك على أنفسهم وجمتمعاتهم.

• •يجب أن يفهم جميع العاملني يف املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف
سياقات ذات خماطر عالية مبادئ التصوير الفوتوغرايف املسؤول.
• •وهكذا يجب على الفرق التي تقوم بتصوير الناس ومقابلتهم على وجه
التحديد أن تفعل .ويجب على املصورين واملرتجمني واألدالء ،وما إىل
ذلك أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم مبا يتماشى مع مبادئ
إدارة البيانات املسؤولة.

• •ينبغي أن تطلب املوافقة من األفراد واجملموعات املعروفة من
الناس .وبالنسبة للقطات التي التقطت عن بعد أو تلك التي التقطت
جملموعة كبرية من الناس يف مكان عام يجب أن جتلب موافقة قائد
اجملموعة  /أو من موظف برنامج حملي إذا كانت هناك حاجة ملزيد
من املوافقة.
• •أعط تعليمات واضحة حول كيفية املوافقة أو سحبها ،وقدم تفاصيل
االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

إعداد الطعام ،دار السالم ،تنزانيا .كوكو
مكابي  /أوكسفام

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
تارليتغ  /أوكسفام

قم بتقييم اخملاطر

عامل الناس بكرامة واحرتام

مرتفعا جدا ،أو إذا كان من احملتمل
• •قم بتقييم اخملاطر .إذا كان اخلطر
ً
أن يزداد مع مرور الوقت ،ال تأخذ الصورة أو تستخدمها.

• • فكر كيف سيكون شعورك لو كنت أنت الذي يجري تصويره يف هذا
الوضع.

• •اقرأ إرشادات األمان اخلاصة باملؤسسة ،والتي غالبا ما تشري إىل
اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • اسأل الناس كيف يرغبون أن يتم تصويرهم.
• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.

2

• •من الصعب جدا تقييم جميع
اخملاطر احملتملة يف مناطق
النزاع .لذلك قم بديهيا بحماية
هوية الناس وذلك من خالل
التقاط صور ال تظهر فيها
وجوههم أو خصائص تدل على
هويتهم .ويجب أن تقوم بذلك
أيضا يف حاالت أخرى حساسة،
مثل الناجني من العنف أو
االضطهاد.

امرأة وطفل ،مايدوجوري،
نيجرييا .سام تارلينغ /

أوكسفام
• •اسأل مدير املدير القطري  /أو
مدير الربنامج ،إذا كنت غري متأكد
إن كنت بحاجة إىل حماية هوية األشخاص يف الصور.

• •يجب أن توقف نظام حتديد املواقع اخلاص بك واملوجود على الكامريا
 /الهاتف  -وإال ستكون إحداثيات املوقع جزءا ال يتجزأ من الصورة.

• •فكر يف التبعات احملتملة اللتقاط الصور .هل ميكن أن تتسبب
هذه الصورة مبشاكل لألشخاص املوجودين بها؟ أو إذا استخدمنا
صورتهم علنا؟ استشر الناس الذين يعرفون هذا املوضوع جيدًا ،ألن
اخملاطر قد ال تكون واضحة أحيانا.

الالجئون النيجرييون يلعبون الورق،
خميم أساغا يف النيجر .فنسنت
ترومو  /أوكسفام

1

املالبس الشخصية واألدوات التي خلفها املهاجرون
الذين سافروا على منت قارب من ليبيا إىل صقلية.
أليساندرو روتا  /أوكسفام

• •ليس من الضروري دائما التقاط صورة
لشخص ما .حاول أن تلتقط صورا ملناظر
ملفتة ،وللناس من مسافة بعيدة ،وملتعلقات
شخصية ،وأللعاب ،إلخ
• •استخدم الصور الظلية ،وقم بالتقاط صور من
اخللف ،واستخدم كذلك خاصية عمق اجملال
يف الكامريا لتظليل الوجوه ،والرتكيز على
اليدين أو العينني ،وخذ الصور من زوايا خمتلفة.

• •يجب فقط استخدام أو مشاركة الصور متاشيا مع السبب األصلي
ألخذ الصور والذي أعطيت املوافقة على أساسه.

استخدم خميلتك!

شارك واستخدم بعناية

• •إذا كان لديك الوقت الكايف،
حول رحلة التصوير إىل مشروع
تشاركي .حتدث إىل الناس
حول كيف يريدون أن تصورهم،
واسأل عن أفكارهم أيضا.

4

3

5

6

ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة

http://bit.ly/2kKI6jL

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
العملية.

لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

http://bit.ly/2jIYZxi

استخدم األسلوب التشاركي

ملعرفة كيفية إيقاف نظام حتديد املواقع اخلاص بك

http://ti.me/2kiqWg5

• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
اخلروج.
• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
أي من املواد ميكن استخدامها علنا.
املؤسسة إجراءات حول ٍّ

احصل على املوافقة
• •النص املكتوب حول الصورة يؤثر على كيفية تفسري تلك الصورة .على
سبيل املثال ،األشخاص الذين يتم استخدام صورهم على مدونات عن
فريوس إاليبوال ،واجلنود األطفال ،وضحايا االغتصاب ،وما إىل ذلك فهذه
الصور ستوحي أن هؤالء أنفسهم قد مروا بتلك القضايا.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.

ملزيد من املعلومات ،راجع...
• •قم بتسليم الكامريا :جنحت
أوكسفام جدا مبشاريع
التصوير الفوتوغرايف
اجملتمعي على املشاركة
مثال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل.

Woman and
child from Syria.
Aubrey Wade/
Oxfam

• •أضاع الكثري من الناس الصور
العائلية اخلاصة بهم ،لذا
أعطهم نسخا من الصور التي
تلتقطها.

الـتـقـاط
الـصـور فـي
األزمـات
اإلنسـانـيـة

احصل على موافقة مسبقة

د ّرب جميع ذوي العالقة

• •املوافقة املسبقة هي أكرث من جمرد شخص يوافق على أخذ صورة
له .عليهم أن يعرفوا من أنت ،وكيف ستستخدم الصورة ،والتبعات
احملتملة لذلك على أنفسهم وجمتمعاتهم.

• •يجب أن يفهم جميع العاملني يف املنظمات اإلنسانية التي تعمل يف
سياقات ذات خماطر عالية مبادئ التصوير الفوتوغرايف املسؤول.
• •وهكذا يجب على الفرق التي تقوم بتصوير الناس ومقابلتهم على وجه
التحديد أن تفعل .ويجب على املصورين واملرتجمني واألدالء ،وما إىل
ذلك أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم مبا يتماشى مع مبادئ
إدارة البيانات املسؤولة.

• •ينبغي أن تطلب املوافقة من األفراد واجملموعات املعروفة من
الناس .وبالنسبة للقطات التي التقطت عن بعد أو تلك التي التقطت
جملموعة كبرية من الناس يف مكان عام يجب أن جتلب موافقة قائد
اجملموعة  /أو من موظف برنامج حملي إذا كانت هناك حاجة ملزيد
من املوافقة.
• •أعط تعليمات واضحة حول كيفية املوافقة أو سحبها ،وقدم تفاصيل
االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

إعداد الطعام ،دار السالم ،تنزانيا .كوكو
مكابي  /أوكسفام

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
تارليتغ  /أوكسفام

قم بتقييم اخملاطر

عامل الناس بكرامة واحرتام

مرتفعا جدا ،أو إذا كان من احملتمل
• •قم بتقييم اخملاطر .إذا كان اخلطر
ً
أن يزداد مع مرور الوقت ،ال تأخذ الصورة أو تستخدمها.

• • فكر كيف سيكون شعورك لو كنت أنت الذي يجري تصويره يف هذا
الوضع.

• •اقرأ إرشادات األمان اخلاصة باملؤسسة ،والتي غالبا ما تشري إىل
اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • اسأل الناس كيف يرغبون أن يتم تصويرهم.
• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.
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• •من الصعب جدا تقييم جميع
اخملاطر احملتملة يف مناطق
النزاع .لذلك قم بديهيا بحماية
هوية الناس وذلك من خالل
التقاط صور ال تظهر فيها
وجوههم أو خصائص تدل على
هويتهم .ويجب أن تقوم بذلك
أيضا يف حاالت أخرى حساسة،
مثل الناجني من العنف أو
االضطهاد.

امرأة وطفل ،مايدوجوري،
نيجرييا .سام تارلينغ /

أوكسفام
• •اسأل مدير املدير القطري  /أو
مدير الربنامج ،إذا كنت غري متأكد
إن كنت بحاجة إىل حماية هوية األشخاص يف الصور.

• •يجب أن توقف نظام حتديد املواقع اخلاص بك واملوجود على الكامريا
 /الهاتف  -وإال ستكون إحداثيات املوقع جزءا ال يتجزأ من الصورة.

• •فكر يف التبعات احملتملة اللتقاط الصور .هل ميكن أن تتسبب
هذه الصورة مبشاكل لألشخاص املوجودين بها؟ أو إذا استخدمنا
صورتهم علنا؟ استشر الناس الذين يعرفون هذا املوضوع جيدًا ،ألن
اخملاطر قد ال تكون واضحة أحيانا.

الالجئون النيجرييون يلعبون الورق،
خميم أساغا يف النيجر .فنسنت
ترومو  /أوكسفام

1

املالبس الشخصية واألدوات التي خلفها املهاجرون
الذين سافروا على منت قارب من ليبيا إىل صقلية.
أليساندرو روتا  /أوكسفام

• •ليس من الضروري دائما التقاط صورة
لشخص ما .حاول أن تلتقط صورا ملناظر
ملفتة ،وللناس من مسافة بعيدة ،وملتعلقات
شخصية ،وأللعاب ،إلخ
• •استخدم الصور الظلية ،وقم بالتقاط صور من
اخللف ،واستخدم كذلك خاصية عمق اجملال
يف الكامريا لتظليل الوجوه ،والرتكيز على
اليدين أو العينني ،وخذ الصور من زوايا خمتلفة.

• •يجب فقط استخدام أو مشاركة الصور متاشيا مع السبب األصلي
ألخذ الصور والذي أعطيت املوافقة على أساسه.

استخدم خميلتك!

شارك واستخدم بعناية

• •إذا كان لديك الوقت الكايف،
حول رحلة التصوير إىل مشروع
تشاركي .حتدث إىل الناس
حول كيف يريدون أن تصورهم،
واسأل عن أفكارهم أيضا.
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ملزيد من املعلومات حول املوافقة املسبقة

http://bit.ly/2kKI6jL

• •كثري من الناس يحبون أن تلتقط لهم صور وأن يتم شرح قصتهم -
ويف كثري من األحيان ،ويريدون أيضا أن يكون لهم بعض القول يف هذه
العملية.

لقراءة سياسة البيانات املسؤولة اخلاصة بأوكسفام (قد يكون
ملؤسستك أيضا نظاما خاصا بها)

http://bit.ly/2jIYZxi

استخدم األسلوب التشاركي

ملعرفة كيفية إيقاف نظام حتديد املواقع اخلاص بك

http://ti.me/2kiqWg5

• •اعمل 'تسجيل خروج'  -فاحلصول على موافقة الستخدام الصور
وغريها من املواد علنا  -هو جزء من كيفية إدارة اخملاطر .تأكد من
أنك تعرف إجراءات مؤسستك بالنسبة لالستخدام العام لتسجيل
اخلروج.
• •يف املناطق املعرضة للخطر مثل مناطق النزاع ،ستكون لدى
أي من املواد ميكن استخدامها علنا.
املؤسسة إجراءات حول ٍّ

احصل على املوافقة
• •النص املكتوب حول الصورة يؤثر على كيفية تفسري تلك الصورة .على
سبيل املثال ،األشخاص الذين يتم استخدام صورهم على مدونات عن
فريوس إاليبوال ،واجلنود األطفال ،وضحايا االغتصاب ،وما إىل ذلك فهذه
الصور ستوحي أن هؤالء أنفسهم قد مروا بتلك القضايا.

هناك الكثري من الصور املبتكرة واملثرية
لالهتمام والتي ال تظهر هويات األشخاص يف
الصورة

• •املسألة ليست فقط حول التقاط الصور بعناية واعتبار ،لكن املهم
كيفية استخدامها أيضا.

ملزيد من املعلومات ،راجع...
• •قم بتسليم الكامريا :جنحت
أوكسفام جدا مبشاريع
التصوير الفوتوغرايف
اجملتمعي على املشاركة
مثال يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية ومايل.

Woman and
child from Syria.
Aubrey Wade/
Oxfam

• •أضاع الكثري من الناس الصور
العائلية اخلاصة بهم ،لذا
أعطهم نسخا من الصور التي
تلتقطها.

الـتـقـاط
الـصـور فـي
األزمـات
اإلنسـانـيـة

احصل على موافقة مسبقة

د ّرب جميع ذوي العالقة

• •املوافقة املسبقة هي أكرث من جمرد شخص يوافق على أخذ صورة
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االتصال .تذكر أن الناس قد يسحبون موافقتهم بطريقة غري لفظية،
على سبيل املثال ،باالبتعاد عن املكان.

إعداد الطعام ،دار السالم ،تنزانيا .كوكو
مكابي  /أوكسفام

حماية هويتهم
األطفال يلعبون كرة القدم يف خميم
للنازحني يف شمال شرق نيجرييا .سام
تارليتغ  /أوكسفام

قم بتقييم اخملاطر
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ً
أن يزداد مع مرور الوقت ،ال تأخذ الصورة أو تستخدمها.

• • فكر كيف سيكون شعورك لو كنت أنت الذي يجري تصويره يف هذا
الوضع.

• •اقرأ إرشادات األمان اخلاصة باملؤسسة ،والتي غالبا ما تشري إىل
اخملاطر األمنية املتعلقة بالتصوير الفوتوغرايف .على سبيل املثال،
التقاط الصور بالقرب من املطارات أو منشآت عسكرية غالبا ما
يحظره القانون.

• • اسأل الناس كيف يرغبون أن يتم تصويرهم.
• • بعض الناس يف احلقيقة ال يرغبون أن يتم تصويرهم -احرتم هذا!
• • انتبه اىل احملرمات الثقافية ،مثل االعتقاد بأن الصور “تأخذ النفوس”،
أو جتلب احلظ السيء أو أنه ال يجوز للنساء أن تتصورن.
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الـتـقـاط الـصـور فـي
األزمـات اإلنسـانـيـة
عامل الناس
بكرامة

احصل على
موافقة
مسبقة

قم بتدريب
جميع ذوي
العالقة

قم بتقييم
اخملاطر

استخدم
خميلتك!

قلل من
جمع البيانات
الشخصية

شارك
واستخدم
بعناية

قم بحماية
هوية األشخاص

كن مدركًا للثقافة
السائدة

