تطبيق "الشاهد"  eyeWitnessفي لمحة مختصرة
 يسعى تطبيق "شاهد على الفظائع"  eyeWitness to Atrocitiesإلى تقديم مرتكبي الفظائع للعدالة من خالل توفير تطبيق كاميرا سهل االستخدام
يلتقط البيانات الوصفية الالزمة لضمان إمكانية استخدام الصور في التحقيقات أو المحاكمات.
 وسوف يمكـن التعاون بين منظمة  eyeWitnessومنظمة "حقوق اإلنسان في البحار"  Human Rights at Seaالبحارة من تسجيل ونقل
االنتهاكات التي تحدث في البحر ويساعد على محاسبة األشخاص المسؤولين عن هذه االنتهاكات.
 وبخالف الكاميرات العادية للهواتف الجوالة ،يشمل تطبيق  eyeWitnessثالث سمات رئيسية لضمان إمكانية التحقق من الصور ومقاطع الفيديو
التي يتم التقاطها بالتطبيق ،وضمان توثيقها:
o

يجمع التطبيق البيانات الوصفية الهامة ،بما فيها إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع  ،GPSوكذلك تاريخ ووقت التصوير،
والمواقع المحيطة ألبراج الهاتف الخلوي وشبكات اإلنترنت المحلية ( ،)Wi-Fiوذلك لتأكيد التاريخ والوقت والمكان الذي سجلت فيه
اللقطات؛

o

يستخدم التطبيق تعداد البكسل (نقاط االستبانة)  pixelإليجاد كود تعريف فريد يُثبت أن اللقطات لم يتم تعديلها أو تغييرها بأي طريقة
من الطرق؛

o

جميع الصور ولقطات الفيديو والتسجيالت الصوتية التي يتم التقاطها بواسطة هذا التطبيق يتم إرسالها من التطبيق مباشرة إلى منظمة
 .eyeWitnessوال يتم تخزين أي صور أو تسجيالت إال تلك التي تم التقاطها وإرسالها بواسطة التطبيق ،بما يكفل أن تكون الصور
والتسجيالت هي النسخة األصلية بدون أي تغيير.

 تقوم منظمة  eyeWitnessبتخزين المعلومات التي تتلقاها على نحو مأمون ،وذلك في مرفق آمن خارج شبكة اإلنترنت ،إلى أن يتسنى استخدامها
في التحقيقات أو المحاكمات.
 هنالك أربع خطوات رئيسية الستخدام تطبيق :eyeWitness App
o

يقوم التطبيق تلقائيا بفتح "نمط الكاميرا  "camera modeاللتقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيالت الصوتية بسرعة .وللتطبيق
نمط مأمون ونمط غير مأمون .فمن أجل تسجيل انتهاكات حقوق اإلنسان ،استخدم "النمط المأمون" الذي ُيشار إليه بحدود زرقاء حول
منظار الكاميرا camera viewer؛

o

والصور المسجلة باستخدام النمط المأمون (الحدود الزرقاء) يتم تخزينها في معرض الصور اآلمن للتطبيق .ولدخول المعرض اآلمن،
اختر قائمة إعدادات الكاميرا ،ثم اختر شبكة التركيز  focus gridوقم بإدخال كود كلمة المرور أو الكارت المغناطيسي الخاصة بك
password swipe code؛

o

أضف معلومات عن الصورة أو مقطع الفيديو عن طريق النقر على الصور واختيار "المالحظات العامة  "general notesأو أضف
أيقونات لصيقة  tag iconsفي القائمة السفلية لتحديد هوية األشخاص أو األشياء؛

o

قم بإرسال الملف إلى  eyeWitnessبالنقر على موجز الملف  file thumbnailوإبقاء الضغط عليه الختياره ،ثم النقر على "تسليم
األيقونة  "submit iconفي شريط القوائم .menu bar

 التطبيق متوفر حاليا باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية والروسية والبرتغالية (البرازيلية) .وعند تثبيت التطبيق ،فإنه يستكشف اللغة
االفتراضية للهاتف الجوال ويقوم بتثبيت التطبيق بتلك اللغة .وإذا لم تكن لغة الهاتف واحدة من اللغات الست المتاحة ،فإن التطبيق يلجأ إلى اإلنجليزية
كلغة افتراضية.
 تقوم منظمة  eyeWitnessومنظمة  Human Rights at Seaبتكريس جهودهما لضمان استخدام التسجيالت التي يتم جمعها في تقديم من
يرتكبون انتهاكات ضد البحارة للعدالة.

www.ibanet.org

www.eyewitnessproject.org

www.humanrightsatsea.org

