
من سلسلة تدوینات التوثیق أثناء حجب اإلنترنت
ً ھذه التدوینة جزء من سلسلة التوثیق أثناء حجب اإلنترنت، أیضاً سنقوم بإصدار بیان بھ مقارنة للعدید من تطبیقات التوثیق قریبا

بمشاركات من أرول باركاش

2020ینایر31فيمراجعتھتمت

إلى تطبیقات أكثر،تطبیق الكامیرا األصلي لھاتفكھناك العدید من التطبیقات التي یمكن أن یستخدمھا الموثقین لتصویر الفیدیو، بدًءا من
EyewitnessأوTellaأوProofMoodمثلتخصصا to Atrocities.

تحتوي بعض التطبیقات على ممیزات تعتمد على االتصال باإلنترنت، لذلك ضع في اعتبارك أن ھذه المیزات قد ال تكون متاحة في حالة
حجب االنترنت أو إیقاف تشغیلھ.

ال یمكننا إخبارك إي تطبیق بیعنھ ھو األنسب لك، حیث یعتمد ذلك على موقفك واحتیاجاتك ومخاطرك   . ولكن یمكن أن تساعدك ھذه
األسئلة اإلرشادیة أدناه في تقییم التطبیق األنسب لك.

من قام بصنع ھذا التطبیق وھل أثق بھ؟

بتطویرهقاموالذینبالمطورینالوثوقبإمكانككانإذاوماجھازك،علىوتثبیتھبتنزیلھتقومتطبیقأيمصدرفيدائًماتفكرأنیجب
قصدغیرعنأوقصدعن،للخطربسببھتتعرضالحتىالأو .

عنھاالبحثیجبالتياألشیاءبعض :

أدواتھم؟وعنعنھممجتمعكفيالناسیقولماذاالتطبیقمطورسمعةھيما

ذلكفعلواقدكانواإذاما(أوللسلطاتالرضوخأوبیاناتكتسلیمعلىإجبارھماحتمالومدىسیاقھافيفكرضعیف؟التطبیقمطورھل
الدولة؟تلكفيالمحكمةبأوامرالمتعلقةالقوانینھيومافیھاالبیاناتتخزینیتمالتيالدولةھيماالماضي).فيبالفعل

سوقعلىالتطبیقصفحةخاللمنذلكعنالكشفیمكنكثغراتھ؟ویؤمنباستمرارویحدثھالتطبیق؟علىالتطبیقمطوریحافظھل
.جوجل

الوقت؟مرورمعالتطبیقعلىالحفاظبإمكانھسیكونأنھیبدووھل،التطبیقمطورحجمما

قامالمطورھلاألقل.علىتحدیدھایتمأوللتدقیقمفتوحةتكونالتيالتطبیقاتتعالجأناألرجحمنالمصدر؟مفتوحالتطبیقھل
أمانھ؟منوالتأكدالتطبیقبتطویر

ھيھل،المثالسبیلعلىبالثقة؟جدارتھعلىذلكیؤثرأنیمكنوكیف،التطبیقمطورعملتدفعالتيالحوافزأوالدوافعھيما
معین؟ممولبرعایةأوللربح

علىالتطبیقاتبعضتحتويالمھمة.االعتباراتأحدتكونقدالتطبیقتكلفةأنإال،الأوللثقةمباشًرامؤشًراكونھعدممنالرغمعلى
فیدیولكلرسومأوعالیةشھریةاشتراكرسوم .

(؟؟؟للمراقبةالنفسعنالدفاعدلیلمنتحقق ) EFF للمزیدالتطبیقاتاختیارحول

https://ar.witness.org/portfolio_page/filming-with-mobile-phone/
https://guardianproject.info/apps/org.witness.proofmode/
https://www.hzontal.org/tella
https://www.eyewitness.global/welcome.html


أین یمكن تحمیل البرنامج؟

یجب علیك دائًما تنزیل التطبیقات وتثبیتھا فقط المتاجر الرسمیة (متجر جوجل مثال) أو مواقع الویب ذات السمعة الطیبة. حتى إذا كنت قد
قمت بإجراء بحًثا شامالً لتحدید مدى مصداقیة أحد التطبیقات ، فإن التحمیل من المواقع سیئة السمعة قد تضرك أو تؤدي بك إلى تنزیل

تحذیراًالماضيالعامفيSMEXالرقمیةالحقوقمؤسسةأصدرت،المثالسبیلعلىضارة.ألغراضإنشاؤهتمشرعيغیرمخادع
WhatsApp"یسمىتطبیقبتسویقتقومالتيالویبمواقعمنالعدیدحول Plus"لیسھذا،(للتوضیحWhatsApp(!،قدمما

یؤدي إلى حفظ بیانات المستخدمین وبیعھا ، أو تجھیز الھواتف التي تثبیتھ لیتم اختراقھا.

یوفر بعض مطوري البرامج الواعین لألمان تشفیرات تتیح لك التحقق من صحتھا. سیقدمون عادة شرًحا لكیفیة التحقق من ھذه
التشفیرات.

أین سیتم تخزین الداتا ؟

تخزن بعض التطبیقات بیاناتك ووثائقك محلًیا على جھازك فقط ، بینما یقوم البعض اآلخر بإرسال بیاناتك وتخزینھا في مكان آخر. في
Eyewitnessتطبیقمثل،منھوالغرضالتطبیقتصمیمفيمتأصًالھذایكون،الحاالتمنكثیر to Atrocities،یرسلالذي

Lexisتخزینمرفقإلىمستنداتكمنللتغییرقابلةغیرنسخة NexisلشاھدیتسنىحتىEyewitnessیمكنكالالمادة.یشاھدأن
بعد.Eyewitnessتطبیقداخلالمشفرالمعرضمنإالبكالخاصةالوسائطتصدیر

األمر متروك لك لتحدید ما إذا كنت بحاجة إلى االحتفاظ بمستنداتك على جھازك فقط، أو ما إذا كنت بحاجة إلى إرسالھا وتخزینھا إلى
إلىبالوصولتسمحالتياألساسيالنظامخارجإلىإلرسالھبحاجةكنتإذاماأو،)Tellaمعالحالھو(كمافیھتتحكمبعیدموقع

وثائقك واستخدامھا. ضع في اعتبارك أنھ أثناء إیقاف تشغیل اإلنترنت، لن تتمكن من إرسال مستنداتك عبر اإلنترنت على الفور ، لذلك
ستحتاج إلى تطبیق تسطیع من خاللھ مؤقًتا تخزین مستنداتك محلًیا (راجع النسخ االحتیاطي للوسائط الھاتف دون اإلنترنت أو الكمبیوتر).

إذا تم إرسال بیاناتك إلى موقع بعید ، فاحرص على تحدید البلدان التي ستتواجد بھا البیانات. ما مدى تعرض البیانات للكشف في تلك
البلدان ، سواء بأمر من المحكمة أو بوسائل أخرى؟ ما ھي المخاطر التي من الممكن أن تواجھھل من خالل كشف بیاناتك؟

ھل یقوم التطبیق بتشفیر المادة الموثقة؟

EyewitnessوTellaمثل،التطبیقاتبعضتوفر to Atrocities،عنمنفصلة،لوثائقكالمشفرالتخزینأو/والملفاتتشفیر
معرض ھاتفك الرئیسي وتشفیر ھاتفك ، بحیث ال یتم تشفیر الوسائط والبیانات الوصفیة على جھازك ما لم یتم الوصول إلیھا من خالل
التطبیق مع رمز المرور. ھذا یعني أنھ حتى لو كان ھاتفك غیر مؤّمن ، فإن وثائقك تظل مشفرة. یمكن أن یوفر ھذا مستوى إضافًیا من

الحمایة لمستنداتك.

إذا كان التطبیق یرسل ویخزن الوسائط الخاصة بك إلى موقع بعید بعد عودة االتصال باإلنترنت، ففكر أیًضا في ما إذا كنت بحاجة إلى
المثال.سبیلعلى،EyeWitnessتطبیقیفعلكماالنقل،أثناءبكالخاصةالوسائطتشفیر

ضع في اعتبارك أنھ على الرغم من أن التشفیر قانوني في معظم البلدان، فقد یكون لدى البعض منھن قوانین تقید استخدامھ أو تجّرمھ.

باإلنترنتاالتصالعدمأثناء)metadataa(الوصفیةالبیاناتبتخزینالتطبیقیقومھل

ذاتالمعلوماتھذهتعتبرالموقع.أووالتاریخالوقتمثل،الصورةأوالفیدیوتصفبیاناتھيmetadataالأوالوصفیةالبیانات
قیمة لتحدید الفیدیو أو الصورة وفھمھا والمصادقة علیھا والتحقق منھا كوثائق لحدث معین. في سیاق حجب اإلنترنت ، تعد قدرة التطبیق

على جمع بیانات وصفیة معینة تلقائًیا و / أو السماح لك بإدخال معلومات وصفیة مفیدة على الفور مفیدة بشكل خاص ، حیث قد تكون



ھناك فترة طویلة من الوقت قبل أن تتمكن من مشاركة الوثائق مع أي شخص (الوقت الذي یمكن فیھ نسیان التفاصیل ، قد تتغیر الظروف
، وما إلى ذلك).

منأكثروصفیةبیاناتوتجمع،محّسنةوصفیةبیاناتمیزاتعلى،ProofModeمثل،المتخصصةالوثائقتطبیقاتمعظمتحتوي
BluetoothأوWiFiوإشارات،مختلفةاستشعاربیاناتالمحّسنةالوصفیةالبیاناتتشملقدالنموذجیة.المضمنةالكامیراتطبیقات

قریبة ، وبیانات الجھاز، والمعلومات التي یوفرھا المستخدم ، وكل ذلك یمكن أن یسھل التأكد من مصداقیة المادة والتحقق من الوسائط في
وقت الحق.

ضع في اعتبارك أنھ أثناء إیقاف تشغیل اإلنترنت، ستحتاج إلى تطبیق ال یتطلب إرسال البیانات من أجل إنشاء البیانات األولیة أو
تسجیلھا. قد تعتمد بعض التطبیقات على اإلنترنت ، بدالً من أجھزة استشعار األجھزة ، لجمع بیانات تعریف معینة. على سبیل المثال قد
تعكس البیانات التعریفیة الموقع األخیر حیث كان الجھاز متصل باالنترنت، بدالً من الموضع الفعلي للجھاز. یجب أن یسمح لك التطبیق

أیًضا بتخزین البیانات الوصفیة محلًیا بدون اإلنترنت ، بما في ذلك حفظ أي النماذج التي تمألھا (على سبیل المثال ، "الوضع غیر
").Tellaلـالمتصل

ھل استطیع إخراج المادة من التطبیق؟

اعتماًدا على نوایاك فیما یتعلق بالتوثیق والوثائق، قد یكون من الضروري أن تكون قادًرا على نقل وثائق الفیدیو وبیانات التعریف
الخاصة بھ من التطبیق ، بتنسیق ال یمتلكھ التطبیق فقط لتتمكن أنت واآلخرین من عرض المادة بدون الحاجھ للتطبیق. ویمنحك مھلة أكبر

مفھومة.تكونالقد-metadata-الوصفیةالبیاناتبعضأناعتباركفيضعالمحتوى.فيقدًماالمضيمعالعملفي

الحظ أن بعض التطبیقات قد یكون لدیھا حراسة مغلقة المتعمدة وال تسمح للمستخدمین بنقل المادة أو إخراجھا من التطبیق، بینما قد ال یتم
Eyewitnessمثل،التطبیقاتبعضأنتدركأنأیًضاعلیكالمراد.بالشكلالمادةإخراجمراعاةمعالتطبیقاتبعضتصمیم to

Atrocities،بھا)للقیامباإلنترنتاإلتصالإلىتحتاج(والتي-سیرفر-خادمإلىبتحمیلھاتقومحتىالمادةبإخراجلكتسمحالقد،
وقد تسمح لك بعض التطبیقات بتصدیر الوسائط، ولكن لیس البیانات التعریفیة (بخالف البیانات التعریفیة الموجودة في الملف نفسھ).

إذا كنت تحتاج إلى إخراج المادة، فمن األفضل أن یسمح لك التطبیق بتصدیر نسخة من الوسائط دون أي تغییرات أو تحویالت ونسخة
تشفیرفيالوصفیةTellaبیاناتتخزینیتم،المثالسبیلعلىموحد.مقروءنصيبتنسیق-metadataالـ-الوصفیةالبیاناتمن

خیاراتوجودالضروريمناإلنترنت،االتصالعدمأثناءذلك،إلىباإلضافة.CSVبتنسیقإخراجھایمكنولكن،Tellaمعرض
للنقل إلى التطبیقات غیر المتصلة باإلنترنت أو الخدمات التي ال تعتمد على اإلنترنت. تحتوي معظم التطبیقات التي تسمح لك بالتصدیر

التعاملعلىقادرةھاتفكعلىالتطبیقاتمنقائمةمنAndroidیسجلھاوالتيمشاركة،قائمةبتشغیلیقومالذيالمشاركة"زر"على
مع ھذا النوع من المحتوى. لألسف، یمكن لمطوري التطبیقات تخصیص قوائم مشاركتھم وال یوجد تناسق بین التطبیقات.

أما إذا كانت كمیة أكبر من الملفات، قد یكون الوصول إلى الملفات المخزنة أكثر فعالیة من خالل تطبیق مدیر الملفات ونسخ الملفات من
بھذهالتطبیقبیاناتقاعدةفيالمخزنة-metadataالـ-الوصفیةالبیاناتإلىالوصولمنتتمكنالقدأنكمنالرغمعلىھناك،

الطریقة. ھذا الخیار غیر متاح أیًضا للتطبیقات التي توفر معارض آمنة خاصة بھا، حیث سیتم تشفیر الملفات أثناء التخزین. وبالنسبة لھذه
التطبیقات ، من الضروري وجود خیار للمشاركة داخل التطبیق.

 قعلى الوسائط القابلة للتحقق أثناء إیقاف تشغیل اإلنترنت" ومخططنا المقبل للوثائ "الحفاظاطلع على التدوینة التالیة في ھذه السلسلة ،

https://wp.me/p59woe-Sz

