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لمراقبة انتھاكاتعلى وثائق مباشرة یصورھا شھودلصحفیونواالباحثونوالمحققونوالمدافعون عن حقوق اإلنسانغالًبا ما یعتمد
حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا ومعالجتھا. لضمان أن عملھم ودفاعھم مبنى على معلومات صحیحة ، یتخذ ھؤالء المستخدمون خطوات

إلثبات والتأكد الوثائق التي یتلقونھا، وھي عملیة یمكن أن تكون مضنیة وتستغرق وقًتا طویالً.

كموثق، ھناك أشیاء بسیطة یمكنك القیام بھا لتسھل على اآلخرین التحقق والتأكد من المادة التي قمت بتوثیقھا، بحیث یمكن   استخدامھا
بطرق فعالة وفي الوقت المناسب. تعتبر ھذه الخطوات اإلضافیة القلیلة أكثر قیمة أثناء حجب اإلنترنت

مع مراعاة أن:

إذا لم تتمكن من البث المباشر ، فإن تاریخ النشر ومعلومات الموقع التي توفرھا وسائل التواصل االجتماعي لیست مفیدة إلظھار أنھ تم
تصویر الفیدیو الخاص بك في أو قبل تاریخ معین أو في موقع معین.

إذا لم یتمكن اآلخرون من التحمیل، فقد یكون ھناك عدد أقل من المواد المتاحة بشكل عام والتي یمكن استخدامھا لتأكید الفیدیو الخاص
بك.

إذا كنت بحاجة إلى تمریر الفیدیو الخاص بك عبر العدید من األیدي دون االتصال باإلنترنت للوصول إلى وجھتھ ، فقد یكون من الصعب
على اآلخرین تتبع مصدر الفیدیو.

إذا كنت بحاجة إلى حذف الفیدیو األصلي من ھاتفك بسبب األمان أو أن سعة التخزین محدودة مع عدم وجود نسخة احتیاطیة في -الكالود
- ، أو إذا كان علیك التخلص من الھاتف ، فقد یكون من الصعب تأكید صحة الفیدیو.

إلىالوصولدونmetadataالـالوصفیةالبیاناتیسجل/یلتقطالتستخدمھالذيوالتطبیقمعینفیدیومقطعتفاصیلنسیتإذا
اإلنترنت ، فقد ال یتمكن اآلخرون من التعرف علیھا الحًقا.

یمكن أن تساعدك النصائح التالیة في الحفاظ على مقطع الفیدیو الخاص بك أثناء حجب اإلنترنت لزیادة إمكانیة التحقق منھ وسھولة
استخدامھ كوثائق في وقت الحق.

قم بتصویر أو توفیر معلومات تعریفیة في الفیدیو

حاول تضمین التفاصیل في مقطع الفیدیو الخاص بك مما یسھل على الباحث أو الصحفي تحدید الوقت والمكان الحًقا، مثل المعالم الفریدة
وعالمات الشوارع وواجھات المتاجر ولوحات الترخیص واألعالم والساعات والصفحات األولى في الصحف وما إلى ذلك. یمكن أیًضا

(أوGPSإحداثیات/والموقعوالتاریخوالوقت،آمًنا)ذلككان(إذاالخاصةاالتصالومعلوماتاسمكمثلاألساسیةالمعلوماتسرد
الكتابة على قطعة من الورق وتصویر الورقة). كلما زادت التفاصیل التي تتضمنھا سیكون من األسھل على شخص آخر البحث عن

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/digitally-dissecting-atrocities-amnesty-internationals-open-source-investigations/
https://www.bellingcat.com/
https://humanrights.berkeley.edu/programs-projects/tech/investigations-lab
https://ijnet.org/en/story/bbc-team-shares-insights-behind-viral-open-source-investigation


الممارسات األساسیة اللتقاط الصورالفیدیو والتحقق منھ الحًقا، حتى لو لم یكن یعرفك أو من أین جاء الفیدیو. راجع نصائحنا حول
وتخزینھا ومشاركتھا لمزید من المعلومات.

metadataالـ-وصفیةبیاناتأووصفبإضافةقم

منالفنیةالمعلوماتأو-metadataالـ-المحسنةالتعریفبیاناتتسحبالتيالعدیدةالمتخصصةالوثائقتطبیقاتأحدمناستفد
ھاتفك، وتتیح لك إدخال معلومات وصفیة إضافیة یدوًیا. ضع في اعتبارك أنك تحتاج ، أثناء حجب االنترنت إلى تطبیق ال یعتمد على

لمعرفة المزید"ھل ینبغي أن استخدم ھذه التطبیقات للتوثیق؟"االتصال باإلنترنت لتسجیل أو تخزین بیانات التعریف ھذه. تحقق من
حول كیفیة اختیار تطبیق مناسب.

Proofmodeتطبیقیعرضھاالتيالوصفیةالبیاناتبعض

حتى إذا كنت ال تستخدم تطبیق وثائق متخصص ، فال یزال بإمكانك إنشاء معلومات تكمیلیة في شكل مالحظات أو خرائط أو صور على
ھاتفك. یمكنك تنسیق الفیدیو الخاص بك مع ھذه المعلومات اإلضافیة باستخدام تطبیق مدیر الملفات المفضل لدیك. المعلومات التكمیلیة

الرئیسیة التي یجب تضمینھا ھي الوقت والتاریخ وموقع الحادث الذي تم تسجیلھ، وكذلك مصدر التسجیل (أي اسمك ومعلومات االتصال)
إذا كان من اآلمن تضمینھا. قم بإخراج البیانات التعریفیة وقم بتضمینھا مع الفیدیو (یمكنك وضعھا في مجلد ثم ضغطھا) عند مشاركتھا

مع اآلخرین.

فیدیو مع معلومات إضافیة في ملفات آخرى

تأكد من وجود نسخة احتیاطیة

یمكنك إجراء نسخة احتیاطیة للوسائط من ھاتفك بانتظام ، ومن الناحیة المثالیة في جھازین منفصلین. یمكنك ، على سبیل المثال ،
On-the-Goتوصیل (OTG(منبنسخةاحتفاظكاالحتیاطيالنسخستضمنكمبیوتر.جھازوجودبدونحتىتخزین،أقراصأو

الفیدیو الخاص بك في حالة فقد ھاتفك أو كسره ، أو إذا كنت تحتاج إلى حذف مقاطع الفیدیو من ھاتفك. إن امتالك نسخة آمنة من الفیدیو
األصلي الخاص بك ُیمّكن أیًضا المحقق أو الصحفي الذي یرى الفیدیو الخاص بك من الحصول على الفیدیو منك مباشرًة في وقت الحق،

مما یؤدي إلى إنشاء أقصر وأكثر سلسلة كاملة من الملكیة للمادة الموثقة.

الالسلكیة.التخزینوحدةأوOTGأقراصمحركمعالحالھوكما،ھاتفكمناحتیاطًیاالوسائطبنسخقم
االحتیاطیة بدون االتصال باالنترنت".النسخأتطلع على التدوینة التالیة في ھذه السلسلة ،

https://blog.witness.org/2012/04/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1/
https://blog.witness.org/2012/04/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1/
https://ar.witness.org/%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d8%a3%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa/
https://wp.me/p59woe-SI

