الحفاظ على المادة القابلة لإلثبات أثناء حجب االنترنت
سلسلة تدوينات التوثيق أثناء حجب االنترنت

بواسطة إيفون ن ج
هذه التدوينة جزء من سلسلة تدوينات التوثيق أثناء االنترنت
بمشاراكات من أرول باركاش
تمت مراجعته في  31يناير 2020
غالبًا ما يعتمد المدافعون عن حقوق اإلنسان والمحققون والباحثون والصحفيون على وثائق مباشرة يصورها شهود لمراقبة انتهاكات
حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها ومعالجتها .لضمان أن عملهم ودفاعهم مبنى على معلومات صحيحة  ،يتخذ هؤالء المستخدمون خطوات
إلثبات والتأكد الوثائق التي يتلقونها ،وهي عملية يمكن أن تكون مضنية وتستغرق وق ًتا طويالً.
كموثق ،هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتسهل على اآلخرين التحقق والتأكد من المادة التي قمت بتوثيقها ،بحيث يمكن استخدامها
بطرق فعالة وفي الوقت المناسب .تعتبر هذه الخطوات اإلضافية القليلة أكثر قيمة أثناء حجب اإلنترنت
مع مراعاة أن:
إذا لم تتمكن من البث المباشر  ،فإن تاريخ النشر ومعلومات الموقع التي توفرها وسائل التواصل االجتماعي ليست مفيدة إلظهار أنه تم
تصوير الفيديو الخاص بك في أو قبل تاريخ معين أو في موقع معين.
إذا لم يتمكن اآلخرون من التحميل ،فقد يكون هناك عدد أقل من المواد المتاحة بشكل عام والتي يمكن استخدامها لتأكيد الفيديو الخاص
بك.
إذا كنت بحاجة إلى تمرير الفيديو الخاص بك عبر العديد من األيدي دون االتصال باإلنترنت للوصول إلى وجهته  ،فقد يكون من الصعب
على اآلخرين تتبع مصدر الفيديو.
إذا كنت بحاجة إلى حذف الفيديو األصلي من هاتفك بسبب األمان أو أن سعة التخزين محدودة مع عدم وجود نسخة احتياطية في -الكالود
  ،أو إذا كان عليك التخلص من الهاتف  ،فقد يكون من الصعب تأكيد صحة الفيديو.إذا نسيت تفاصيل مقطع فيديو معين والتطبيق الذي تستخدمه ال يلتقط  /يسجل البيانات الوصفية الـ  metadataدون الوصول إلى
اإلنترنت  ،فقد ال يتمكن اآلخرون من التعرف عليها الح ًقا.
يمكن أن تساعدك النصائح التالية في الحفاظ على مقطع الفيديو الخاص بك أثناء حجب اإلنترنت لزيادة إمكانية التحقق منه وسهولة
استخدامه كوثائق في وقت الحق.
قم بتصوير أو توفير معلومات تعريفية في الفيديو
حاول تضمين التفاصيل في مقطع الفيديو الخاص بك مما يسهل على الباحث أو الصحفي تحديد الوقت والمكان الح ًقا ،مثل المعالم الفريدة
وعالمات الشوارع وواجهات المتاجر ولوحات الترخيص واألعالم والساعات والصفحات األولى في الصحف وما إلى ذلك .يمكن أيضًا
سرد المعلومات األساسية مثل اسمك ومعلومات االتصال الخاصة (إذا كان ذلك آم ًنا)  ،والوقت والتاريخ والموقع  /إحداثيات ( GPSأو
الكتابة على قطعة من الورق وتصوير الورقة) .كلما زادت التفاصيل التي تتضمنها سيكون من األسهل على شخص آخر البحث عن

الفيديو والتحقق منه الح ًقا ،حتى لو لم يكن يعرفك أو من أين جاء الفيديو .راجع نصائحنا حول الممارسات األساسية اللتقاط الصور
وتخزينها ومشاركتها لمزيد من المعلومات.
قم بإضافة وصف أو بيانات وصفية  -الـ metadata
استفد من أحد تطبيقات الوثائق المتخصصة العديدة التي تسحب بيانات التعريف المحسنة  -الـ  - metadataأو المعلومات الفنية من
هاتفك ،وتتيح لك إدخال معلومات وصفية إضافية يدويًا .ضع في اعتبارك أنك تحتاج  ،أثناء حجب االنترنت إلى تطبيق ال يعتمد على
االتصال باإلنترنت لتسجيل أو تخزين بيانات التعريف هذه .تحقق من "هل ينبغي أن استخدم هذه التطبيقات للتوثيق؟" لمعرفة المزيد
حول كيفية اختيار تطبيق مناسب.
بعض البيانات الوصفية التي يعرضها تطبيق Proofmode
حتى إذا كنت ال تستخدم تطبيق وثائق متخصص  ،فال يزال بإمكانك إنشاء معلومات تكميلية في شكل مالحظات أو خرائط أو صور على
هاتفك .يمكنك تنسيق الفيديو الخاص بك مع هذه المعلومات اإلضافية باستخدام تطبيق مدير الملفات المفضل لديك .المعلومات التكميلية
الرئيسية التي يجب تضمينها هي الوقت والتاريخ وموقع الحادث الذي تم تسجيله ،وكذلك مصدر التسجيل (أي اسمك ومعلومات االتصال)
إذا كان من اآلمن تضمينها .قم بإخراج البيانات التعريفية وقم بتضمينها مع الفيديو (يمكنك وضعها في مجلد ثم ضغطها) عند مشاركتها
مع اآلخرين.

فيديو مع معلومات إضافية في ملفات آخرى

تأكد من وجود نسخة احتياطية
يمكنك إجراء نسخة احتياطية للوسائط من هاتفك بانتظام  ،ومن الناحية المثالية في جهازين منفصلين .يمكنك  ،على سبيل المثال ،
توصيل  )On-the-Go (OTGأو أقراص تخزين ،حتى بدون وجود جهاز كمبيوتر .ستضمن النسخ االحتياطي احتفاظك بنسخة من
الفيديو الخاص بك في حالة فقد هاتفك أو كسره  ،أو إذا كنت تحتاج إلى حذف مقاطع الفيديو من هاتفك .إن امتالك نسخة آمنة من الفيديو
األصلي الخاص بك يُم ّكن أيضًا المحقق أو الصحفي الذي يرى الفيديو الخاص بك من الحصول على الفيديو منك مباشر ًة في وقت الحق،
مما يؤدي إلى إنشاء أقصر وأكثر سلسلة كاملة من الملكية للمادة الموثقة.

قم بنسخ الوسائط احتياطيًا من هاتفك  ،كما هو الحال مع محرك أقراص  OTGأو وحدة التخزين الالسلكية.
أتطلع على التدوينة التالية في هذه السلسلة  ،النسخ االحتياطية بدون االتصال باالنترنت".

