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مقدمة
التي  واألفكار  والممارسات  واألساليب  التوجيهية  المبادئ  الميداني  اإلرش��ادي  الدليل  هذا  يحدد 
تساعدك على جمع وتوثيق الفيديو بأعلى المعايير � ما ُيسمى أيضًا بمعيار “التأهب للمحاكمة”، 
التحقيقات  في  الفيديو  على  االعتماد  والقضاة  والمحامين  والمحللين  للمحققين  يضمن  وهذا 
الجنائية عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببراءة أو إدانة شخص ما، أو عند البحث عن سبل المعالجة 
في القضايا المدنية. في حاالت كثيرة، قد تكون تلك التوجيهات ضرورية لتسهيل عملية التثبت 
من صحة الفيديو والوثوق به، ولكن ال يجب أن ينتابك القلق في حال عدم قدرتك على تطبيقها 
إلى  أحيانًا  تؤدي  قد  الميدان  في  تحديات  األمامية  الجبهة  خطوط  في  موثق  كل  يواجه  بأكملها. 
استحالة استيفاء معيار التأهب للمحاكمة فيما يتعلق بعملية تصوير اللقطات وتنظيمها وإدارتها 
في  ُيعرض  ولن  للمحاكمة  التأهب  بمعايير  يفي  لن  الواقعية،  الناحية  من  ومشاركتها.  وحمايتها 
المحكمة سوى جزء بسيط من الفيديو الذي تم تصويره من ِقبل موثقي الخطوط األمامية. ومن 
هذا المنطلق، سوف نسلط الضوء في هذا القسم على مجريات أخرى لتحقيق العدالة والمحاسبة 
في مجال حقوق اإلنسان، حيث ال يزال يملك الفيديو القدرة الكبيرة على حماية حقوق اإلنسان دون 

استيفاء معيار التأهب للمحاكمة.

الهدف
الهدف من هذا القسم هو اإلشارة بإيجاز إلى الُمجريات األساسية لتحقيق العدالة والمحاسبة في مجال 

حقوق اإلنسان � خارج قاعة المحكمة � حيث يمكن استخدام وثائق الفيديو لحماية حقوق اإلنسان.

الجزء 1 ُمجريات تحقيق العدالة والمحاسبة في مجال حقوق اإلنسان
الجزء 2 ما هو دور كل طرف؟

قد يكون التصوير لحاالت حقوق اإلنسان أمراً خطرياً، وقد يعرضك للخطر أنت ومن  تقوم بتصويرهم، 
فضالً عن املجتمعات التي تقوم بتصويرها؛ لذا يجب الحرص عىل تقييم املخاطر بدقة قبل الضغط عىل 

زر “التسجيل”.

الدور الذي يلعبه الفيديو
خارج قاعة المحكمة
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الجزء األول
طرق تحقيق العدالة والمساءلة في مجال حقوق اإلنسان

تستخدم المنظمات الحكومية وغير الحكومية بعض الطرق لتحقيق العدالة. وفيما يلي خمس طرق 
هامة يمكننا استخدامها بغية المساءلة وتقّصي الحقائق.

1( رصد حقوق اإلنسان وتقّصي الحقائق
الرصد مصطلح عام يعني المراقبة الوثيقة لحالة ما، مثل الصراعات ومراكز االعتقال ومخيمات الالجئين، 
أو ألحداث معينة، مثل االنتخابات والمحاكمات والمظاهرات، على مدى فترة طويلة من الزمن. ويشمل 
الوقائع  باستنتاج  المدافعون  يقوم  ذلك  بعد  ثم  صحتها  من  والتحقق  للمعلومات،  الهادف  الجمع 
استنادًا إلى المعلومات، ويستخدمون تلك النتائج على الفور لتحديد اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لحل 
المشاكل المتعلقة بحقوق اإلنسان. عادة ما ينتج عن الرصد وتقّصي الحقائق تقريرًا يحتوى على تقييم 

للوضع، والخطوات الموصى باتخاذها.

2( الدفاع عن حقوق اإلنسان
العامة، فضاًل عن  يتخذها  التي  المنظمة  األعمال  عبارة عن مجموعة من  اإلنسان  الدفاع عن حقوق 
منظمات المجتمع المدني التي تجبر وتقنع سلطات الدولة والمؤسسات المالية الدولية وسائر الجهات 

الفاعلة األخرى على التأثير في السياسات العامة والمواقف االجتماعية والقوانين وتغييرها.

3( التأييد اإلعالمي 
الدعاية اإلعالمية عبارة عن االستخدام االستراتيجي لوسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والوطنية لجذب 
االنتباه إلى القضايا االجتماعية، وبالتالي التأثير على السياسات العامة والمواقف االجتماعية والقوانين 

وتغييرها.

4( العدالة االنتقالية
نقل  بهدف  ما  نزاع  حدوث  بعد  الدول  تتخذها  التي  التدابير  من  عن مجموعة  عبارة  االنتقالية  العدالة 
المحلي  المجتمع  في  الثقة  بناء  وإع��ادة  لالنتهاكات  والتصدي  السالم،  إلى  الحروب  من  المجتمعات 

وتنفيذ القوانين المتأصلة في مجال حقوق اإلنسان. تدابير العدالة االنتقالية التي ُتستخدم عادة هي:

لجان تقّصي الحقائق والمصالحة: تم تأسيس تلك الكيانات للتحقيق في انتهاكات حقوق   •
اإلنسان التي حدثت في الماضي في دولة معينة بما في ذلك االنتهاكات التي حدثت 
على أيدي الجيش أو القوات الحكومية األخرى أو قوات المعارضة المسلحة. تم تكليف 
تلك اللجان بمهام الكشف عن أخطاء الماضي وفضحها أماًل في تسوية أي نزاعات عالقة.

النزاع،  مرحلة  بعد  الحكومة  مؤسسات  بناء  إلع��ادة  ويهدف  المؤسساتي:  اإلص��الح   •
الشرطة  الدولة، مثل قوات  ويشمل على عملية استعراض وإعادة هيكلة مؤسسات 

للمزيد من 
المعلومات

لقراءة املزيد من التقارير 

املفّصلة حول مواضيع رصد 

حقوق اإلنسان والعدالة 

االنتقالية، راجع “املراجع 

اإلضافية” املُدرجة يف نهاية 

هذا القسم.
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والقوات المسلحة والمحاكم، لكي تقوم تلك المؤسسات على احترام منظومة حقوق 
اإلنسان، والحفاظ على دور وسيادة القانون، وتحمل المسؤولية أمام هياكلها بعد انتهاء 

مرحلة النزاع.

التعويضات: عبارة عن التعويض عن انتهاك أو إصابة ما. وبشكل أكثر تحديدًا، هي عبارة   •
اإلنسان.  حقوق  على  واقعة  ممنهجة  باالنتهاكات  لإلعتراف  ال��دول  تتخذها  تدابير  عن 
ولتقديم نوع من الدعم للضحايا يمكن أن تكون التعويضات رمزية أو مادية، ويمكن أن 
أو قد تكون عبارة عن تعويض  الماضي،  اعتذار علني النتهاكات حدثت في  تتخذ شكل 
مالي لقاء اإلصابات، أو توفير الدعم االجتماعي النفسي، أو التمويل التعليمي، أو تمويل 

المشاريع الصغيرة، أو غيرها.

5( العدالة الجنائية والمحاسبة
ويشير ذلك إلى عملية محاسبة الجناة على الجرائم التي ارتكبوها،ومن خالل هذه العملية، يتم إجراء 
وإثارة  التهم،  وتوجيه  االعتقال،  بعمليات  والقيام  والبراهين،  األدلة  وجمع  الجرائم،  في  التحقيقات 

الدفوع، وإجراء المحاكمات، وإصدار األحكام، وتنفيذ العقوبات.
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طرق تحقيق العدالة والمساءلة التوثيق
في مجال حقوق اإلنسان

املوثّقون يف مجال حقوق اإلنسان

النشطاء

صانعو األفالم

املواطنون

املنظامتخالل
غري الحكومية

محاكم
محلية

محاكم
وطنية

محاكم
إقليمية

العدالة واملحاسبة 

اإلصالحات
املؤسساتية

تقّص الحقائق واملصالحة

رصد
حقوق اإلنسان

قناة “يس أن أن”
قناة الجزيرة

قناة “يب يب يس”

املجالس النيابية
األمم املتحدة
حقوق اإلنسان

اللجان
الرشكات

تقّص الحقائق
يف مجال حقوق اإلنسان

العدالة
االنتقالية

الدفاع
عن حقوق اإلنسان

التأييد اإلعالمي 

التعويضات

محاكم
دولية
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مالحظة من الميدان
دور الفيديو في الدفاع عن حقوق اإلنسان

مجلس رعاية “اإلندوروي” ضد كينيا

األساسيات
المحكمة: اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

من وماذا: تم اتهام الحكومة الكينية بانتهاك حقوق “اإلندوروي” � مجموعة من السكان األصليين في 
كينيا، وتشمل على:

الملكية  •
الموارد الطبيعية  •

التنمية  •
الثقافة  •
الصحة  •

الحرية الدينية  •

الحيثيات
الرّحل الذين عاشوا منذ قرون في  الرعاة  “اإلن��دوروي” عبارة عن مجتمع يتألف من حوالي 60000 من 
منطقة بحيرة “بوغوريا” الواقعة في وادي األخدود العظيم في كينيا. عاش أفراد مجتمع “اإلندوروي” 
ارتباطًا وثيقًا بأرضهم. كانوا يعتبرون أرضهم مقدسة،  يرتبط  في كافة العصور بنمط عيش مستدام 
إضافة إلى اعتبارها مصدرًا  لتأمين الرزق وكسب العيش. كان أفراد مجتمع “اإلندوروي” بمثابة األمناء 
على أرضهم من أجل األجيال القادمة. كانت وال زالت عالقتهم مع أرضهم ضرورية لطريقة معيشتهم 

التقليدية، ولبقائهم كسكان أصليين في النهاية.

بغية  الكينية  الحكومة  ِقبل  أرضهم قسرًا من  “اإلن��دوروي” من  أفراد مجتمع  تم طرد  في عام 1973، 
إفساح المجال لتنفيذ مشروع تطوير “محمية صيد بحيرة )بوغوريا(”. تم عزل أفراد مجتمع “اإلندوروي” 
من أرضهم، ومنعهم من إمكانية الدخول إلى منازلهم، وأراضي الرعي التقليدية خاصتهم، وأماكنهم 
الدينية، والمواقع التي كانوا يجمعون فيها األدوية التقليدية. احتج مجتمع “اإلندوروي” بإن استبعادهم 

من أرضهم قد أسفر عنه حدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الميثاق األفريقي 
والتنمية  الطبيعية  والموارد  الملكية  حقوق  ذلك  في  بما  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق 

والثقافة والصحة والحرية الدينية.

في بادئ األمر، عرض شعب “اإلندوروي” قضيته أمام محكمة كينيا العليا. بعد أن تخلصت 
المحكمة الكينية من القضية في عام 2002، تمكن أفراد مجتمع “اإلندوروي” بعد ذلك من 
تقديم مطالباتهم إلى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. في عام 2003، طالبوا 
ِقبل  أراضيهم، وتعويضهم ماليًا من  بإرجاع  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

الحكومة الكينية لقاء ما تكّبدوه من خسائر. وهو ما يعرف بمصطلح “رد الحق”.
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الفيديو الذي تم إنتاجه لتأييد “اإلندوروي”

الفيديو رقم 1 تقديم األدلة والبينات لّلجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
التعاون بين كل من مركز النهوض بحقوق األقليات ومجلس رعاية “اإلندوروي” والتجمع الدولي  تم 
اللجنة  على  كدليل  عرضه  تم  دقائق،  تسع  مدته  فيديو  مقطع  إلنتاج  و”ويتنس”  األقليات  لحقوق 

األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.

قرر أفراد مجتمع “اإلندوروي” ومحاميهم إنتاج وتقديم مقطع الفيديو كدليل، وذلك لألسباب التالية:

قّدم الفيديو سياقًا ألعضاء اللجنة، حيث التقى أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان   •
والشعوب في غامبيا. تبعد غامبيا حوالي 8000 كيلومتر عن األراضي التقليدية لمجتمع 
التي شغلها  األراض��ي  لرؤية  اللجنة  الفرصة ألعضاء  الفيديو   “اإلن��دوروي”. هذا وسنح 
توطينهم فيها، وبعض ممارساتهم  ُأعيد  التي  واألراضي  تقليديًا،  “اإلن��دوروي”  مجتمع 

الثقافية، والتحديات التي واجهوها بعد طردهم بشكل قسري من أراضيهم التقليدية.

تطوع  حيث  وميسور،  فعال  بأسلوب  األساسية  للحجج  إطار  وضع  على  الفيديو  ساعد   •
أعضاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بوقتهم للقيام بهذا العمل، ورافقه 
عدد هائل من القضايا. وأتاح لهم الفيديو الذي مدته تسع دقائق مغادرة جلسة االستماع 

وهم يتذكرون المسائل المطروحة في صلب القضية.

أثبت الفيديو صحة اّدعاءات مجتمع “اإلندوروي” بأنه قد تم انتهاك حقوقهم من خالل   •
الميثاق  خرق  على  عليها  ُأرغموا  التي  السيئة  المعيشية  الظروف  عملت  كيف  إظهار 

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.

عمل الفيديو على احترام مبدأ الوكالة الخاص بحقوق اإلنسان، فضاًل عن مبدأ المشاركة   •
نيابة عن  التحدث  المحامون مهمة  تولى  الظروف  كثير من  القضاء. في  إلى  واالحتكام 
اللجنة بسماع أصوات سكان  الفيديو ألعضاء  موكليهم في جلسات االستماع. وسمح 

مجتمع “اإلندوروي” والشهادات التي أدلوا بها.

الفيديو رقم 2 الدعوة بالفيديو
لّلجنة  األدل���ة  تقديم  عملية  ك��ان��ت 
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
عملية سرية، إلى أن أصدرت الهيئة 
إثره كل من  على  تعاون  نهائيًا  ق��رارًا 
م��رك��ز ال��ن��ه��وض ب��ح��ق��وق األق��ل��ي��ات 
األقليات  لحقوق  ال��دول��ي  والتجمع 
 2007 عام  في  وأنتجوا  و”ويتنس”، 
الصحيح”،  “المكان  فيديو  مقطع 
هذا  استخدام  تم  دقيقة.   16 ومدته 

ُعرض في
هذا الفيديو

عملية تقديم األدلة للّجنة 

األفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب

يعرض هذا الفيديو األرايض 

التي شغلها مجتمع 

“اإلندوروي” تقليدياً، 

واملامرسات الثقافية التي 

متيزه كشعب من الشعوب 

األصلية. تضم تلك املشاهد 

إفادات من سكان مجتمع 

“اإلندوروي”، ويصاحبها 

اقتباسات من امليثاق 

األفريقي لحقوق اإلنسان 

والشعوب، وذلك ليبّي كيف 

تم انتهاك امليثاق.

يعرض الفيديو عىل وجه 

التحديد كيف تم انتهاك 

حقوقهم املتعلقة بامللكية 

واملوارد الطبيعية والتنمية 

والثقافة والصحة والحرية 

الدينية. شاهد مقطع الفيديو: 
bit.ly/ Evidentiary 
Submission_
CEMIRIDE

ُعرض في
هذا الفيديو

يضم  فيديو “املكان 

الصحيح” قصصاً شخصية 

ألفراد مجتمع “اإلندوروي”، 

ويوضح تأثري اإلخالء القرسي 

عىل مجتمعهم وكفاحهم 

من أجل استعادة أراضيهم 

التقليدية.

شاهد الفيلم:
bit.ly/RightfulPlace
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الفيديو لتوجيه انتباه  كل من كينيا والمجتمع الدولي إلى عملية اإلخالء القسري لشعب “اإلندوروي”. 
واستهدف الفيلم اإلعالمي الجماهير التالية:

الوزارات الكينية ومن ضمنها وزارة العدل والشؤون الدستورية، ووزارات التخطيط والتنمية   •
الوطنية واألراضي والشؤون الداخلية والسياحة والحياة البرية.

حكومات المقاطعات المحلية، بارينغو وكويباتيك على وجه التحديد.  •
للسياحة،  االستئماني  والصندوق  اإلنسان،  حقوق  لجنة  ضمنها  ومن  الكينية  الهيئات   •

والسلطة الوطنية إلدارة البيئة، وهيئة الحياة البرية في كينيا.
فريق األمم المتحدة العامل والمعني باألقليات والسكان األصليين.  •

وحماية  األراض��ي  ملكية  بحقوق  المعنية  والدولية  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات   •
السكان األصليين.

وسائط اإلعالم الوطنية والدولية.  •
مجتمع اإلندوروي.  •

تأثير مقاطع الفيديو

على قرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
يتهم  مثيل  له  يسبق  لم  ق��رارًا  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  أص��درت   ،2009 عام  في 
حكومة كينيا بانتهاك حقوق أفراد مجتمع “اإلندوروي” حين تم طردهم قسرًا من أراضيهم في عام 1970 
إلفساح المجال أمام إنشاء محمية الحياة البرية. وعلى وجه التحديد، وجدت اللجنة األفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب بأن:

أفراد مجتمع “اإلندوروي” كانوا من الشعوب األصلية.  •
اإلخالء القسري أدى إلى انتهاك حقوقهم المتعلقة بالملكية والموارد الطبيعية والتنمية   •

والثقافة والصحة والحرية الدينية.

ثم بعد ذلك، قررت اللجنة الكينية إعادة أفراد مجتمع “اإلندوروي” إلى أراضيهم التاريخية وتعويضهم عن 
األضرار الناجمة عن طردهم غير المشروع.

في الحكم الصادر بشأن تلك القضية، استند أعضاء اللجنة على أدلة الفيديو ليجدوا أن:

شعب “اإلن��دوروي” شعب أصلي متميز يحق له التمتع بالحقوق المجتمعية إلى جانب   •
الحقوق الفردية.

الوصول إلى المياه الصالحة للشرب كان صعبًا للغاية نتيجة لطردهم من أرض أسالفهم.  •
سبل العيش التقليدية الخاصة بهم - كرعي الحيوانات - كانت محدودة نتيجة لالفتقار إلى   •

إمكانية الوصول إلى المراعي الخضراء في أراضيهم التقليدية.
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وتجدر اإلشارة إال إن قرارات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ال تصبح قوانين حتى يتم 
تبّنيها من قبل االتحاد األفريقي، وقد قاموا بذلك في الثاني من شباط من عام 2010، مما أدى إلى 
إحراز الشعوب األصلية نصرًا تاريخيًا في جميع أنحاء أفريقيا، وعالمة بارزة في السنوات األربعين من 

النضال الذي قاده مجتمع “اإلندوروي”.

تأثير الحشد والتأييد
لغرض الوصول إلى الجماهير الُمستهدفة، تم عرض فيلم “المكان الصحيح” في فعاليات ومناسبات 
دولية مثل منتدى األمم المتحدة المعني بالشعوب األصلية، وفي مواقع بالعاصمة الكينية نيروبي، 

وكذلك في مواقع قريبة من أراضي أسالف شعب “اإلندوروي” في إقليم األخدود العظيم.

أثارت الحملة المدعومة باألفالم بأكملها نقاشًا واسعًا عن حقوق الشعوب األصلية، وحقوق ملكية األراضي 
أثناء مرحلة صياغة الدستور الكيني األخير. كنتيجة لتلك النقاشات، أصبح الدستور الكيني لعام 2010 يحمي 
حقوق الشعوب األصلية وأراضيهم بشكل أفضل. وعلى الصعيد اإلقليمي، نجحت جماعات من السكان 
األصليين في تنزانيا مثل “الماساي” من االستفادة من قرار اللجنة الذي يقضي بتأمين المزيد من الحماية.

باإلضافة إلى ذلك، شعر مجتمع “اإلندوروي” بأنه قد تم تمكينه، وذلك من خالل إنتاج مقاطع الفيديو، 
إذ ساعد التصوير في تحفيز أفراد هذا الشعب علي البقاء مّتحدين، ومواصلة القتال الذي استمر لعقود 
طويلة، وذلك ألنهم شعروا في النهاية أن أحدًا من الخارج كان يصغي إليهم ويستعد لتقديم يد العون 
لهم. كما تعد اآلن الساعات الطويلة من المقابالت المسّجلة بمثابة تاريخ شفوي لشعب “اإلندوروي”، 

سيتم مشاركته مع األجيال القادمة.

مثال مغاير

الخاص بها،  الفيديو  الكينية عرض مقطع  الحكومة  لغرض مواجهة حجج شعب “اإلن��دوروي”، قررت 
ولكن على  خالف طريقة عرض شعب “اإلندوروي”، كان مقطع الفيديو التابع للحكومة طويل المدة 
لم  الفيديو،  اللجنة بمشاهدة ساعات عديدة من مقاطع  أعضاء  رغبة  إلى حد ما، هذا ولعدم  وُمحررًا 

يشاهدوا سوى جزءًا من الفيلم التابع للحكومة.

نتج عن عرض الفيديو مرور لحظة في قاعة المحكمة تطرق فيها كل محاٍم إلى حياته المهنية، تضّمن 
الفيديو الذي قدمته الحكومة الكينية مقابلة مع فرد من أفراد مجتمع “اإلندوروي”. عندما كان رئيس 
“اإلندوروي” يتحدث باللغة الكيسواحيلية أمام الكاميرا، ظهرت الترجمات باللغة اإلنجليزية في األسفل، 
ونقلت إحدى الترجمات عن الرئيس إنه قد تم تعويض شعب “اإلندوروي” بالكامل من ِقبل الحكومة 
الكينية،كان أحد أعضاء اللجنة األفريقية يتحدث باللغة الكيسواحيلية وبينما كان يستمع الحظ أن الصوت 
المسموع باللغة الكيسواحيلية غير مطابق للترجمات المكتوبة باللغة اإلنجليزية لذا طلب من الحكومة 
إعادة مقطع الفيديو إلى الوراء وعرض جزء منه مرة أخرى، أثناء االستماع للمرة الثانية، اكتشفت اللجنة 

أن الرئيس في الحقيقة قد صّرح بالعكس: أن شعب “اإلندوروي” لم يتم تعويضه بالكامل.

إزاء ذلك ذهبت مصداقية الحكومة الكينية أدراج الرياح!
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النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا

كيفية  إلى  النظر  أيضًا  المهم  من  الجنائية،  العدالة  ُمجريات  في  الفيديو  استخدام  إلى  إضافة  أواًل-  
على  الحصول  لضمان  و  اإلع���الم،  وسائل  وف��ي  اإلن��س��ان،  حقوق  رص��د  ألغ��راض  كذلك  استخدامه 
التعويضات، وفي ُمجريات تقّصي الحقائق والمصالحة، في هذه الحالة  استخدم شعب “اإلندوروي” 
الفيديو بنجاح في اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وأمام الجماهير المستهدفة ألجل إحداث 

تغيير في النهج والممارسات.

يجب أن يكون الفيديو الذي تم تصويره ألغراض ُمجريات العدالة وثيق الصلة بالموضوع،  ثانيًا- 
عرضه  يتم  عندما  المعايير  أعلى  استيفاء  إلى  فقط  يحتاج  ولكنه  عليه،  االعتماد  ويمكن 
في أي محكمة قانونية، مثل تقديم شعب “اإلندوروي” األدلة والبينات لّلجنة األفريقية 
لحقوق اإلنسان والشعوب. حتى لو لم يِف الفيديو بمعيار “التأهب للمحاكمة”، فال يزال 
بمقدوره أن يكون نافعًا لغرض حماية حقوق اإلنسان، كما رأينا في استخدام مقطع فيديو 

“المكان الصحيح”.

يمكن تحرير اللقطات نفسها لخدمة أغراض مختلفة، في هذه الحالة  اسُتخدمت اللقطات  ثالثًا- 
كدليل أمام اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، ثم ُأعيد تحريرها ألغراض الدعوة 
الموّجهة نحو صّناع القرار الحكوميين، ومنافذ وسائل اإلعالم، وجهود التوعية الشعبية، كما 

أنها تعمل بمثابة سجل تاريخي هام للقبيلة.

من المهم التفكير بشكل استراتيجي بشأن طريقة مشاركة اللقطات وأين ومتى يتم ذلك،  رابعًا- 
استغرق  والذي  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  على  الفيديو  عرض  كان 
إلى  علنًا  الممكن مشاركته  يكن من  لم  أخرى  بعبارة  للحظر،  دقائق، خاضعًا  تسع  مدة 
حين صدور القرار النهائي من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. وفي بعض 
األحيان، ستكون غير قادرًا على مشاركة اللقطات الجديرة باالهتمام وذلك نظرًا للقيود 

المفروضة على العملية.

إياك وأن تتنازل عن مصداقيتك ألنه وبمجرد فقدانها، سيكون من الصعب جدًا  بل من  خامسًا- 
المستحيل استعادتها.

بكل  اللجنة فيديو مدته تسع دقائق  أعضاء  الفيديو، شاهد  فّكر مليًا بشأن طول مدة  سادسًا- 
سرور، ولكنهم لم يشاهدوا الفيديو الذي عرضته الحكومة والذي استغرق ساعات طويلة.

للمزيد من 
المعلومات

ملعرفة املزيد حول 

“املالءمة”، واملوثوقية”، وما 

الذي يجعل الفيديو يف وضع 

“التأهب للمحاكمة”، راجع 

“كل ما يتعلق باألدلة”:
bit.ly/WITNESS_
Video_Evidence
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الجزء الثاني
ما هو دور كل طرف؟

محامون يدعمون نشطاء ونشطاء يدعمون محامين

إذا عمل النشطاء في مجال حقوق اإلنسان جنبًا إلى جنب مع المحامين في هذا المجال، فسيعود 
ذلك عليهم بالنفع الدائم، نظرًا لتمّكن المحامين من تقديم المشورة بشأن اختيار اللقطات التي 
تدعم جهود الرصد والدعوة بشكل أفضل. غير أن هناك العديد من الحاالت التي يكون فيها النشطاء 
في مجال حقوق اإلنسان والمدافعون في الخطوط األمامية ملزمين على العمل مع المحامين � 

على سبيل المثال:

عملك على بناء قضية تنوي عرضها أمام المحكمة.  •
مشاركتك في إجراءات قانونية من دون قصد، بل بحكم تواجدك كشاهدًا على جريمة ما،   •

أو اتهامك ظلمًا. 
قيامك بتصوير لقطات ألخطاء سيرغب المحامي باستخدامها في تحقيق ما، وربما   •

في المحكمة.

بعبارة أخرى، ال يحتاج المواطنون والنشطاء وصانعو األفالم والصحفيون والمنظمات غير الحكومية 
حقوق  لجان  أو  التحقيق،  لجان  أو  المتحدة،  األمم  هيئات  مع  الفيديو  لمشاركة  محاٍم  إلى  وغيرهم 
اإلنسان، أو مكاتب جرائم الحرب، أو المجالس النيابية، أو لجان تقّصي الحقائق، أو المجالس القروية، 
أو المؤسسات المالية، أو وسائل اإلعالم، إلخ. ولكن، إذا ما رغبت في أن يتم استخدام مقطع الفيديو 
التابع لك داخل أروقة المحاكم، فسيتعين عليك العمل مع المحققين والمحللين والمحامين، وسوف 

نستعرض أدناه دور كل طرف.

األوصاف الوظيفية
اإلعالم،  ونشطاء  الحادث،  من  مقربة  على  المتواجدين  كاألشخاص  االمامية:  الخطوط  موّثقو 
وموّثقو حقوق اإلنسان، تتمثل مهمتهم بجمع األدلة سواء بقصد أو من دونه في الموقع الذي 
يجري فيه االنتهاك، أو في أعقاب حدوث ذلك االنتهاك ويقوموا بحماية األدلة إلى أن يتم مشاركتها 

مع األطراف المعنّية.

بما أن موّثقو الخطوط األمامية هم غالبًا أول المتواجدين في موقع الحدث، فلهم أهمية كبرى ألن:

نادرًا ما يتواجد المحققون في الموقع الذي يجري فيه ارتكاب النتهاكات تقع على حقوق   •
اإلنسان، وبالتالي فهم غير قادرين على جمع األدلة أو تصوير مقطع فيديو.

عندما يصل المحققون لموقع حدوث االنتهاك - قد يكون ذلك أحيانًا بعد ساعات أو أيام   •
أو حتى سنوات -، فمن المرّجح أن تكون األدلة قد ترّدت حالتها، أو زالت.
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أحيانًا ال ُتحقق الشرطة في الجرائم على أكمل وجه، حتى لو تم التحقيق في جريمة ما   •
وتواجدت أدلة كافية لخضوع الجناة المزعومين للمحاكمة، قد ال يرفع المحامي الدعوى 
ألسباب سياسية. في مثل هذه الحاالت، وعندما ال يتم أبدًا تأمين المساءلة، فإن مقطع 
بكشف  كفياًل  سيكون  االمامية  الخطوط  موّثقي  ِقبل  من  تصويره  تم  ال��ذي  الفيديو 

الحقيقة.

المنظمات غير الحكومية المعنّية بحقوق اإلنسان: تلعب المنظمات غير الحكومية أدوارًا متنوعة، وفي 
األمامية  الخطوط  المعلومات من موّثقي  نقل  المنظمات عملية  تلك  غالبًا ما تسّهل  الصدد،  هذا 
الحكومية على رصد وضع  غير  المنظمات  تعمل  اإلعالم، وبشكل خاص  و وسائل  القرار  إلى صّناع 
التحليالت،  وتقديم  المعلومات،  بجمع  القيام  بوسعها  كما  وتوثيقه.  عنه  والتحري  اإلنسان  حقوق 
واتخاذ اجراءات واسعة، كذلك تعمل المنظمات غير الحكومية على دعم موّثقي الخطوط األمامية من 
خالل تلّقي المعلومات التي تم جمعها في الميدان، وحفظها، وتحليلها في سياق كافة المعلومات 
األخرى التي تم جمعها، ثم نقلها إلى جمهور أوسع، وغالبًا ما يتم ذلك كجزء من استراتيجية أو حملة 

أكبر للمناصرة أو الحشد والتأييد.

المحقق: يجمع األدلة إلثبات الجرائم، ثم يفحصها ليتخذ قرارًا مبدئيًا حول ما هو قّيم وما هو عديم 
القيمة، ويقوم بإبالغ المحلل بالنتائج واالستنتاجات.

المحلل: يقوم بتقييم األدلة التي جمعها المحقق لتحديد ما إذا كانت مالئمة أم ال، وما إذا ستكون 
مقبولة في المحكمة أم ال، ويستعرض أدلة  الدفاع  لتحديد ما إذا كان هناك أي وسيلة لمنع استخدامها 

في المحاكمة، ويقوم بإبالغ المحامي بالنتائج واالستنتاجات حول األدلة.

لرفع  السبل  أفضل  وتحديد  القضية،  وقائع  إلثبات  والبينات  األدل��ة  كافة  بتقييم  يقوم  المحامي: 
ويضع  ما،  جريمة  بارتكاب  اتهامه  تم  قد  بالدفاع عن شخص  يقوم  أو  المزعوم،  الجاني  الدعوى ضد 
االستراتيجية القانونية والحجج. ويطلب من المحكمة الحصول على إذن لتقديم األدلة وعرضها أمام 

القضاة والمحّلفين.

القاضي: يقرر ما إذا كانت األدلة تفي بالمعايير القانونية، وما إذا كانت سُتقبل بدورها في المحكمة، 
ويصدر  المحاكمة،  خالل  المقّدمة  األدلة  كافة  ويستعرض  الشهود،  وإفادات  القضايا،  إلى  ويستمع 
القرارات اإلجرائية، ويصدر القرار النهائي بشأن ثبوت إدانة أو براءة المدعى عليهم في حال غياب هيئة 
المحّلفين. وعند وجود المحّلفين يقوم القاضي بإرشادهم إلى ما يجب النظر فيه عند البت فيما إذا كان 

الُمدعى عليه ُمدانًا أم بريئًا.

هيئة المحّلفين: مسؤولة عن البت فيما إذا كان الشخص ُمدانًا أم بريئًا من التهمة التي ُوجهت إليه، 
وذلك استنادًا إلى وقائع  تلك القضية، ويمكن أن يستند هذا القرار على األدلة الُمقدمة في المحكمة، 

وعلى توجيهات القاضي وحسب.
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من شخص خبير
توضيح أهمية دور المدافعين في الخطوط األمامية

في البرازيل، إذا ما تم اتهام ضابط شرطة بإطالق النار على شخص ما دون سبب، فهناك فرصة 
0.8% فقط بأن يقوم مكتب المّدعي العام بالتحقيق في قضايا المواجهات العنيفة التي تتضمن 
أفراد الشرطة، غالبًا ما تصبح الرواية الكاذبة لألحداث من ِقبل الضابط هي الرواية الرسمية � إال 
إذا كان هناك فيديو، درست هذا الوضع في البرازيل مديرة البرنامج األولى في “ويتنس”، السيدة 

“بريسيليا نيري”:

“]إنه[ ملن الرائع أن نلتفت إىل الوراء ... ونُدرك كم كان للفيديو أهمية يف كرس هذا النمط الراسخ 

يف اإلفالت من العقوبة. رغم كل الصعاب، فإن وجود فيديو ]تم التقاطه من ِقبل شخص متواجد 

عىل مقربة من الحادث[ غالباً ما يكون مبثابة أمل حقيقي ـ وأحياناً األمل الوحيد ـ  لتقّص الحقائق 

إنكاره، ودحض  الفيديودليالً ال ميكن  أفراد الرشطة. قّدم  التي يرتكبها  العنف  واملحاسبة يف قضايا 

املسؤولة عن  والسلطات  العمليات واملؤسسات  الضغط عىل  تكثيف  الكاذبة، وساعد يف  الروايات 

تحقيق العدالة ... وكأن وجود الفيديو الوسيلة األفضل لضامن عدم إعالء صوت ضابط الرشطة فوق 

صمت الضحية امليتة”.

وتردد صدى قصصًا مماثلة لتلك في جميع أنحاء العالم، وتوّضح تلك القصص الدور الذي ال يقّدر 
بثمن والذي يلعبه موّثقي الخطوط األمامية في جمع المعلومات التي يمكن استخدامها لحماية حقوق 
اإلنسان � سواء كان ذلك في خارج أروقة المحاكم أو في داخلها. للمزيد “ حول هذا الموضوع، يرجى 

.bit.ly/PoliceAbuse_Brazil :قراءة من “نيري
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ما هو دور كل طرف؟

املوثّقون يف مجال حقوق اإلنسان

النشطاء

صانعو األفالم

املواطنون

اللخالل
خ

رصد
حقوق اإلنسان

تقص
الحقائق

العدالة
االنتقالية

الدفاع عن
حقوق اإلنسان

الحمالت
اإلعالمية

العدالة
واملحاسبة

رش
مبا

القضاة/
هيئة املحلّفني

املنظامت غري 
الحكومية

املحققون

املحللون

املحامون
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المراجع اإلضافية

الشبكة الدولية للمعلومات والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان � “ما هو الرصد؟”، بقلم “مانويل غوزمان” و”بيرت 
فيرستابين”.

http://www.mediafire.com/view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_Monitoring.pdf

م للعاملين الميدانّيين في  المركز النرويجي لحقوق اإلنسان، جامعة أوسلو � “كتّيب عن رصد حقوق اإلنسان: مقدَّ
مجال حقوق اإلنسان”، كتبته “ماريت مويهالم”.

http://www.mediafire.com/view/45cpn4p3z6pixnz/HURIDOCS_What_is_Monitoring.pdf

مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان � “كتّيب تدريبي عن رصد حقوق اإلنسان”.
http://www.mediafire.com/view/vg0ozrt8i1tndt0/OHCHR_Training_Manual_on_HR_Monitoring.pdf

والتحديات”،  المفاهيم األساسية، والمجريات  االنتقالية:  “العدالة   � النزاعات  للديمقراطية وحل  الدولي  المعهد 
بقلم “كالرا ساندوفال فياللبا”.

http://www.mediafire.com/view/wbe5255mzdb8o6s/IDCR_Transitional_Justice_Concepts_Processes_

Challenges.pdf

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب � القرار المتعّلق بمجلس رعاية “اإلندوروي” ضد كينيا.
http://www.mediafire.com/view/15rygmz3ik6vn2w/EWC_v_Kenya_ACHPR_Decision.pdf

التجمع الدولي لحقوق األقليات � “حكم هام يمنح شعوب )اإلندوروي( األصلية في كينيا نصرًا ساحقًا”، بقلم 
“لوسي كالريدج”.

http://www.mediafire.com/view/syre1c3lcbwhggp/Briefing_EWC_v_Kenya.pdf

البرازيل: إذا ُقتل على يد الشرطة، فهو مذنب بشكل افتراضي ... إال إذا كان هناك  � “إرساليات من  “ويتنس” 
فيديو”، بقلم “بريسيليا نيري”.

https://blog.witness.org/2015/09/dispatch-from-brazil-if-killed-by-police-guilty-by-default-unless-

theres-video/

https://library.witness.org/product-category/curriculum/ .ويتنس” � منهاج المناصرة بالفيديو“

مصدر جيد آخر، هو مشروع جرائم الحرب التعليمي والمتوفر على:
www.crimesofwar.org/category/a-z-guide/

شكر خاص
شكر خاص إلى كل من “كاليف بالدوين” و”سينثيا موريل” على أفكارهم النّيرة في فصل “المالحظة من الميدان”: 

“مجلس رعاية )اإلندوروي( ضد كينيا”.


