


 

V-A-A Organizers 
 

Amel House of Human Rights 
 
Amel House of Human Rights 
(AHHR) is a human rights 
program launched in 2009 by 
Amel Association. AHHR aims at 
becoming a leading provider of 
high quality human rights 
education, training, acting as a 
hub for knowledge, know-how, 
policy design and advocacy for 
legal protection. 
Amel Association is a non-
governmental organization 
founded in 1974. Amel is a non-
profit, non sectarian 
organization, that supports the 
most underprivileged 
populations in Lebanon, through 
various programs.  

  

HCLU 
 
Since 2007 the HCLU produces 
short online advocacy videos 
that translate often complicated 
issues of human rights into 
easily understandable and 
interesting video pieces that not 
only inform but motivate. The 
HCLU successfully uses video in 
its every day advocacy work 
(http://tasz.hu/en/hclu-film. It is 
now our strategic goal to train 
and enable other NGOs to 
effectively communicate in the 
language of film to influence 
people's thinking and public 
policies to build vibrant and 
tolerant communities that value 
human rights. 
 

Rightscast.net 
 
In April 2012, an initiative to 
raise awareness on human 
rights, development and 
democracy in the Arab World by 
producing and publishing videos 
online was launched by a group 
of activists. The videos are 
published on the website 
www.Rightscast.net. 
Rightscast.net is a digital 
platform that seeks to create an 
active cooperative procedure 
among many organizations and 
activists including Amel House 
of Human Rights and V-A-A’s 
alumni. 
 
 
 

V-A-A Project Phases 
 

The project is divided into two phases: training and coaching. 

- The training phase: 
The aim of the training is to teach the basic skills for the whole spectrum of video advocacy, 
including general advocacy knowledge, pre-production, production, post-production and 
distribution. The training lasts 6 days. It will take place between 26 November and 1 December 2012, 
and will include theory and hands-on practice. The trainers include Mr. Balázs Dénes, HCLU’s 
Executive Director, and Mr. István Gábor Takács, HCLU’s Video Advocacy Program Director. 
 

- The coaching phase:  
Between December 2012 and mid-April 2013, the participants will be coached by Lebanese video 
advocacy experts to implement what they learned during the training. During the coaching phase 



 

each participant will produce one or more movies in relation to their respective work, and will publish 
them on RightsCast.net’s YouTube channel. 
 

V-A-A November Training Program 
 
26 November 2012: INTRODUCTION, VIDEO ADVOCACY THEORY, GEAR 

Theory of video advocacy: its definition, its strengths and weaknesses. How to build a video advocacy 
strategy and planning, how to manage the budget, how to find the right story, What are the 
equipment a video activist should have to produce the videos. 

27 November 2012: PRODUCTION 

The basic videography theory, the settings of the camera, framing and composition, in addition to 
the interviewing techniques. In the same day the participants will start practicing the learned skills. 

28 November 2012: PRODUCTION AND EDITING 
 
Practicing learned skills by making real interviews with different NGOs. In the afternoon, the 
participant will start to learn how to edit their movies. (Editing theory) 
 
29 November 2012: EDITING  
 
Training on the different steps of editing on Premier Pro CS6: Preparation, Rough Cut, and Fine Cut. 
Practice editing on films shoot previously. (Editing practice) 
 
30 November 2012: ONLINE PUBLISHING AND SOCIAL MEDIA 
 
Watching and evaluating the films produced during the training. Training on innovative advocacy 
tools and on social media. 
  
1 December 2012: PREPARING FOR FILMING AND VIDEO PRODUCTION 
 
Preparing the participants for the next phase:  the coaching phase. The participants will meet the 
coaches and discuss with them the future projects and the different steps of the coaching phase. 

Target group 
 

The participants of this training will be human rights activists and representatives of Lebanon based NGOs 
who are active on projects, with good English and computer skills.  

The selection of participants will be based on merit and commitment to attend and contribute fully to the 
training and the coaching phases, and also to commit to produce the required videos. 



 

Video Advocacy Study tour 
 

With the assistance of HCLU, AHHR will evaluate the videos produced by the participants at the end of the 
coaching phase. The participant who produces the best videos or the best combination of videos will get a 
fully paid video advocacy study tour in Hungary for 5 days. 

Application process 
 

To apply to V-A-A, kindly fill the online application on the following link: 

www.bit.ly/app_vaa 

Deadline to submit applications: 29 October 2012 

The training is provided gratis. The training will be in English. 

For more information, please contact us at VAA.training@gmail.com 

 

 

 

 

Project funded by        المشروع ممّول من قبل 

                          

 

The content of this publication is the sole responsibility of Amel Association and does not necessarily reflect 
the position of the Anna Lindh Foundation or that of the Open Society Institute. 

  



 

 

 Video Advocacy Action V-A-A    برنامج التدريب على المناصرة عبر الفيديو 

 

الهنغارية، ينظم بيت عامل لحقوق االنسان بين السادس والعشرين من  HCLU Hungarian Civil Liberties Unionبالشراكة مع منظمة 
التدريب الفرصة لعشرين ناشط في  سيتيح هذا. تدريب على المناصرة عبر الفيديو 2012 كانون األول شهر تشرين الثاني واألول من شهر

مختلف المنظمات غير الحكومية اللبنانية ليتدربوا على مهارات التصوير وانتاج فيديوهات لمناصرة قضايا حقوق  حقوق االنسان منمجال 
سيلي التدريب فترة توجيه سيقوم خاللها . االنسان ونشرها على المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت

 .ديو متعلق بمجال عملهم في مجال حقوق االنسان وبنشره على شبكة االنترنتالمشتركون بانتاج في

 ومستمر من خالل الفيديو، واضحٍ  بشكلٍ  قضيتهم وايصال نشر مشكلة من يعانون االنسان حقوق لقضايا المناصرة مجال في الناشطون يزال ال
 نشر على تساعد ان الفيديوهات هذه شأن ومن. مناصرة قضاياهمل فيديوهات المسار المعقد إلنتاج ولنشر من تمكنهم لعدم نظًرا وذلك

 .V-A-Aلهذه األسباب، سينظم بيت عامل لحقوق االنسان مشروع   .المعنيين األشخاص من عدد اكبر منها ليستفيد وحفظها المعلومات

 :االستمارة االلكترونية على الرابط التاليلتقديم طلبات المشاركة ببرنامج التدريب على المناصرة عبر الفيديو، الرجاء تعبئة 

www.bit.ly/app_vaa  اوwww.amelhumanrights.wordpress.com  

 .التدريب مجاني. التدريب باللغة االنكليزيةسُيعطى . 2012تشرين األول  29: المهلة النهائية لتقديم الطلبات هي

 VAA.training@gmail.com :التالي االلكتروني البريد على معنا تواصلوا المعلومات من للمزيد

 V-A-A منظمي

 

 بث حقوق

، أطلق مجموعة من الناشطين 2012في نيسان 
في حقوق االنسان مبادرة بث حقوق وهي منصة 
فيديو تهدف الى التوعية والمناصرة في مجال 

يتم نشر . حقوق االنسان والتنمية والديمقراطية
مقاطع الفيديو على الموقع االلكتروني 

etwww.rightscast.n . وتسعى منصة بث
حقوق الى خلق آلية عمل تشاركية بين عدد من 
الناشطين والجمعيات بما فيهم بيت عامل لحقوق 

 على التدريب االنسان والمشاركين في برنامج
 .الفيديو عبر المناصرة

 

 

 

HCLU 

على  HCLU، تعمل منظمة 2007منذ عام 
انتاج فيديوهات قصيرةتبسط قضايا حقوق 
. االنسان  وتقدمها باسلوب مشوق ومحفذ

وبعد تجربتهم الناجحة في مجال المناصرة 
http://tasz.hu/en/hclu-عبر الفيديو

film  يسعى فريق العمل الى تدريب
المنظمات األخرى على المناصرة عبر 

لفيديو وتمكينهم من التأثير على الرأي ا
العام بهدف بناء مجتمعات قوية ومنظمة 

 .تحترم مبادئ حقوق االنسان

 

 

 

 بيت عامل لحقوق االنسان

بيت عامل لحقوق االنسان هو برنامج حقوق 
االنسان لمؤسسة عامل وقد تأسس في أواخر 

بهدف تطوير برامج متقدمة في  2009 العام
على حقوق االنسان، ويسعى  التعليم والتدريب

بيت عامل لحقوق االنسان ليكون مصدًرا 
للمعرفة والخبرة في مجال مناصرة حقوق 

مؤسسة عامل هي  .االنسان والحماية القانونية
؛ وهي 1974منظمة غير حكومية تأسست عام 

منظمة ال تبغى الربح تعمل من خالل عدة 
مشاريع على دعم الفئات المهمشة في المجتمع 

 .لبنانيال

 



 

 

 مراحل المشروع
 

 مرحلة التدريب ومرحلة االشراف والتوجيه: يقسم المشروع الى مرحلتين

: ايام، سيتعلم خاللها المشتركون كل مراحل انتاج الفيديو الهادف الى مناصرة قضايا حقوق االنسان 5على فترة  مرحلة التدريبتمتد  -
؛ التدرب على التصوير )كيفية التصوير واستخدام الكاميرا(؛ تصوير الفيديو )ماهية المناصرة عبر الفيديو(مرحلة ما قبل االنتاج 

 István Gáborسيقوم بتدريب المشتركين السيد). تدريب نظري وعملي: مونتاج الفيديو( ؛ مرحلة ما بعد االنتاج)تدريب عملي(
Takács  مدير برنامج المناصرة عبر الفيديو فيHCLU والدكتور ،Balázs Dénes  رئيسHCLU. 

 
انتاج الفيديو وذلك  على فترة خمسة أشهر سيتم توجيه وتدريب المشتركين من قبل خبراء لبنانيين في: مرحلة االشراف والتوجيه -

عدد من  خالل هذه الفترة سيعمل كل مشترك على انتاج). مرحلة التدريب(بهدف تطبيق ما تعلموه في المرحلة األولى من المشروع 
 .RightsCast.netاألفالم المتعلقة بمجال عملهم، ونشرها على منصة 

 الفئة المستهدفة
 

يسعى هذا التدريب الى ضم الناشطين في مجال حقوق االنسان وممثلين الجمعيات غير الحكومية العاملة في لبنان والعاملين على  -
سيتم اختيار المشاركين على . مشاريع تتعلق بحقوق االنسان، على أن يتمتعوا بمهارات جيدة باللغة االنكليزية واستخدام الكومبيوتر

 .ام بكل أيام التدريب والتوجيه، وأيًضا االلتزام بانتاج الفيديوهات المطلوبة منهمأساس الجدارة وااللتز

 جولة دراسية
 

وسيتم اختيار افضل فيديو وسينال . ، سيقوم بيت عامل لحقوق االنسان بتقييم الفيديوهات التي قام بانتاجها المشتركينHCLUبالتعاون مع منظمة 
 .أيام 5مدفوعة التكاليف في هنغاريا تمتد على  ر الفيديوحول المناصرة عب منتجه جولة دراسية

 تقديم الطلبات
 

 :لتقديم طلب المشاركة ببرنامج التدريب على المناصرة عبر الفيديو، نرجو منكم تعبئة االستمارة على الرابط التالي

www.bit.ly/app_vaa  اوwww.amelhumanrights.wordpress.com  

 .التدريب باللغة اإلنجليزية. التدريب مجاني للذين سيتم قبولهم. 2012تشرين األول  29: مهلة النهائية لتقديم الطلباتلا

 VAA.training@gmail.com: التاليللمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على البريد االلكتروني 

 

 

 


