استخدم تطبيق شاهدعيان
( )eyeWitnessلتوثيق األدلة
شاهد عيان ( )eyeWitnessهوتطبيق للكاميرا مصمم للمدافعين عن حقوق اإلنسان والناشطين
اإلعالميين وغيرهم من المهتمين بتوثيق األفعال المندرجة ضمن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية .حيث
يمكنك التطبيق من التقاط الصورأو مقاطع مصورة أو صوتية يمكن التحقق من موثوقيتها ومصدرها وعدم
التالعب باألصل مما يجعلها قابلة لإلستخدام كدليل في المحاكم .يقوم هذا التطبيق بتسجيل كافة المعلومات
الهامة الالزمة إلثبات مصداقية هذه المواد في المحاكم أو وسائل اإلعالم الراغبة في التثبت من صحة هذه
الصور .ويتم حفظ هذه المعلومات ضمن مخزن للمعلومات يتم إدارته من قبل منظمة
( )eyeWitnessمما يحفظ “سلسلة حيازة الصور” والتي تثبت عدم التالعب بهذه الصورأو تغييرها.
 .يوضح هذا الفيديو طريقة عمل التطبيق.
مالحظة :يقوم هذا التطبيق بتسجيل المعلومات المتعلقة بمكان التقاط الصورة فقط في حال تفعيل ميزة
تحديد الموقع .من الصعب التحقق من مصداقية الصوروالتثبت من مكان التقاطها من دون تضمين احداثيات
الموقع الجغرافي .ويمكن تفعيل هذه الميزة من خالل ضبط إعدادات الجهاز على أغلب األجهزة العاملة
تحت نظام أندرويد.
قد يؤدي إلى الكشف عن خصوصيتك ويعرضك للخطر.
تنبيه :تفعيل ميزة تحديد الموقع الجغرافي
لذا يتوجب عليك توخي الحذر وعدم المغامرة على حساب سالمتك الشخصية.
قم بتنزيل التطبيق من متجر جوجل بالي هنا أو قم بطلب تنزيله مباشرة من موقع المنظمة الرسمي عبر
البريد االلكتروني .general@eyewitnessproject.org:
اضغط على “تثبيت” ثم اضغط على “افتح”.

إعدادات التطبيق

اقرأ حول اإلعدادات واألمان  ،ثم اضغط على السهم في أعلى اليمين للمتابعة.
 .1سيقوم التطبيق بالتحقق من قدرة جهازك على تشغيل التطبيق وفق متطلباته الدنيا.
 .2التشفير ،سيطلب منك التطبيق التقاط ست صور من أجل إعداد مفتاح التشفير.
 .3ادخل اسما ً مستعاراً .سيكون لديك أيضا ً خيار إدخال عنوان بريد إلكتروني في حال رغبتك بفتح
قناة للتواصل مع المنظمة أواية جهة مهتمة بتوثيق االنتهاكات.
 .4إعداد نمط لدخول وذلك للوصول إلى معرض الصور اآلمنة .سوف تستخدم هذا النمط في وقت
الحق للوصول إلى صورك المخفية.
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قم بمتابعة التعليمات والتي توضح لك كيفية عمل التطبيق خطوة بخطوة .من المهم جداً متابعة هذه
الخطوات وتنفيذها ألنه لن يكون بإمكانك استخدام التطبيق بدون اتباع كافة هذه الخطوات.

وضع آمن مقابل وضع غير آمن

يوجد في هذا التطبيق وضع آمن ووضع غير آمن ،والذي يظهر من خالل اإلطار األزرق أو األبيض
حول عارض الكاميرا.
اإلطار األزرق يدل على أن الكاميرا ستلتقط الصوراآلمنة وتضعها في معرض مخفي.
اإلطار األبيض يشير إلى أن التطبيق يعمل حاليا ً ككاميرا عادية (غير آمنة).

الوصول إلى المعرض اآلمن

اضغط على النقاط الثالثة (الخيارات) في أسفل اليمين من التطبيق .حدّد “ ،”Focus Gridثم أدخل
النمط (النقش) المستخدم في الخطوة .3
بعد الدخول إلى المعرض اآلمن ،يمكنك الضغط بشكل مستمرعلى إحدى الصور ،ثم إرسالها إلى
شاهد عيان ( .)eyeWitnessأو االحتفاظ بالصور الحساسة في المعرض اآلمن إلى أن تصبح في
موقع آمن يم ّكنك من نسخها إلى جهاز آخر.

ً
بداية ،قم بالتعرف على كيفية استخدام التطبيق وذلك بالتقاط بعض الصور في الوضع اآلمن قبل
استخدامه في الميدان .سيمكنك هذا من التعامل بسرعة مع أي حدث طارئ أثناء التصوير في الميدان.

تعطيل ميزة تحديد الموقع الجغرافي أو شبكة الواي فاي قبل التقاط الصورأو المقاطع المصورة سوف يفقدها
قيمتها ألنه لن يتم تسجيل المعلومات الهامة مثل الموقع أو شبكات الواي فاي المحيطة بالمكان وهي معلومات
أساسية للتحقق من مصداقية هذه الصور.

بالرغم من أن تطبيق شاهد عيان ( )eyeWitnessيسمح لك بالتقاط ومشاركة الصور بشكل سرّ ي ،فإن
بعض التفاصيل يمكن أن تكشف عن هويتك .على سبيل المثال ،إذا كنت الشخص الوحيد الذي يمكنه التقاط
تلك الصور أو المقاطع  -ويمكن ألحد األشخاص أن يشير إليك إما كشاهد أو من خالل لقطات كاميرات
المراقبة (( ،))CCTVفهذا سيعرّ ضك للخطر .كن حذراً وانتبه لمحيطك عند توثيق ومشاركة األدلة.

آخر تحديث  -مايو
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