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الفيديو كدليل: مراحل ومعايير اإلثبات، اإلصدار رقم 1.0

مقدمة
تلخيص مراحل  الجنائية وذلك من خالل  العدالة  ُمجريات  الفيديو في  القسم دور  نستعرض في هذا 
تلك الُمجريات وشرح معايير اإلثبات المختلفة. تتمحور العدالة الجنائية والمحاسبة حول مساءلة الجناة 
إلى  الجنائية  العدالة  مصطلح  يشير  ظلمًا،  األبرياء  اتهام  عدم  من  والتأكد  ارتكبوها  التي  الجرائم  عن 
وتوجيه  االعتقال  بعمليات  والقيام  األدلة  الجرائم وجمع  التحقيقات في  إجراء  فيها  يتم  التي  العملية 
العقوبات، كما وسنعرض قضية من  المحاكمات وإصدار األحكام وتنفيذ  الدفوع وإجراء  الّتهم وإثارة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية لنرى كيف تم نسج الفيديو في التحقيق والمحاكمة كوسيلة لإلثبات 

والتي أدت في نهاية المطاف إلى تقديم أمراء الحرب إلى العدالة.

الهدف

غير  للمنظمات  يمكن  كيف  يعرفوا  أن  األمامية  الخطوط  موّثقي  من  يتوقع  القسم،  هذا  قراءة  بعد 
الحكومية و المحققين الجنائيين، والمحللين، والمحامين أن يستخدموا مقاطع الفيديو التي تم تصويرها 

في الميدان استخدامًا ناجحًا خالل كافة مراحل ُمجريات العدالة الجنائية.

مراحل ُمجريات العدالة الجنائية
ومعايير االثبات

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

زر “التسجيل”.
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ُمجريات العدالة الجنائية
الخالصة

إن المراحل المتنوعة لُمجريات العدالة الجنائية ومعايير االثبات الُمصاحبة لها معروفة لدى العديد 
منا، ويعود الفضل في ذلك إلى كافة البرامج المتعلقة بالجرائم على شاشة التلفاز، وعلى الرغم 
من اختالف أسماء تلك المراحل والمعايير باختالف الدولة والمحكمة، إال أن تلك المراحل والمعايير 

بصفة عامة هي كما يلي:

حول ماذا؟المعيارالمرحلة

ال��ف��ع��ل امل�����ادي/ ارتكاب جرمية ما
العنرص املادي الحالة 

العقلية/ الذهنية

ليك يتم اعتبار الجاين منتِهكاً للقانون الجنايئ، يجب أن يكون قد ارتكب فعالً 
جائراً ومعاقباً عليه، عادة بنّية إلحاق األذى.

أرضية كافية لالشتباه تقّص الحقائق
ب��أن ج��رمي��ة م��ا قد 

ارتُكبت

عندما يتم ارتكاب جرائم دولية، يتم تكليف الِفرق األوىل املتواجدة عىل أرض 
الواقع مبهمة تقّص الحقائق، وذلك بعد تكليف موثّقي الخطوط األمامية. وعىل 
االشتباه  تم  ما  إذا  الوضع  بتقييم  الحقائق  تقّص  عىل  للقامئني  يؤذن  أساسه 
التحقيق. تتمثل مهّمتهم يف  بوقوع جرمية ما تدخل يف نطاق اختصاص هيئة 
جمع املعلومات التفصيلية التي تحتاجها بعض املؤسسات، مثل مجلس األمن 
قرارات متعلقة  اتخاذ  أجل  الحقائق من  تقّص  لجان  أو  املتحدة  التابع لألمم 
بتحقيق األمن والسالم. كام تساعد تلك املعلومات املحققني يف تحديد ما إذا 

كانت هناك أسباباً كافية تدعو إىل إجراء تحقيق شامل.

أرضية كافية لالعتقاد الدعوة للتحقيق
ب��أن ج��رمي��ة م��ا قد 

ارتُكبت

واملحامني  املحققني  يفحص  السواء،  حد  عىل  والدولية  الوطنية  السياقات  يف 
األدلة األولية التي تم جمعها، ويقرروا ما إذا كانت هناك أدلة كافية لالعتقاد 
بأن جرمية ما قد ارتُكبت. إذا ما ثُبت ذلك األمر، فيقوموا بإجراء تحقيقاً رسمياً.

أرضية كافية لالعتقاد التحقيق
ب��أن ج��رمي��ة م��ا قد 

ارتُكبت

التحقيق هو عبارة عن جمع وحفظ وتحليل األدلة بشكل مستمر ومنهجي بغية 
الكشف عن حقيقة ارتكاب الجرمية، فضالً عن هوية من ارتكب تلك الجرمية 

)أو الجرائم( وطريقة ارتكابه لها.

أرضية كافية لالعتقاد مذكّرة اعتقال
بأن شخص معنّي قام 

بارتكاب الجرمية

حال حصول املحامني الذين يعملون مع املحققني عىل أدلة كافية ضد شخص 
معنّي، يطلبوا من القايض إصدار »مذكّرة اعتقال«، وهي وثيقة رسمية تعطيهم 

صالحية إلقاء القبض عىل املُشتبه به.

أرضية كافية لالعتقاد االعتقال
بأن شخص معنّي قام 

بارتكاب الجرمية

أخذ شخص ما وزّجه يف السجن واحتجازه مبوجب القانون ووفقاً للمذكّرة.

امل��ث��ول  جلسة 
األوىل

أرضية كافية لالعتقاد 
بأن شخص معنّي قام 

بارتكاب الجرمية

املرة األوىل التي ميثل فيها املشتبه به أمام القايض. يقوم القايض بتالوة الئحة 
التهم املسندة إىل املُشتبه به ويُعلمه حقوقه ويحّدد كفالة إطالق رساحه، أو 

يرفض النظر يف القضية لعدم كفاية األدلة.
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حول ماذا؟المعيارالمرحلة

تأكيد الّتهم / جلسة استامع أولية 
أو هيئة محلّفني كربى

أرضية متينة لالعتقاد بأن الشخص 
املُحتجز قام بارتكاب الجرمية

إن الهدف من هذا اليوم )أو  هذه األيام( يف املحكمة هو التأكد من عدم 
تقديم األشخاص األبرياء للمحاكمة عن طريق الخطأ وهنا، يلّخص املّدعي 
العام األدلة التي لديه ضد املُشتبه به ليك يتسّنى للقايض تحديد ما إذا 
كانت األدلة كافية لتوجيه االتهام إىل املُشتبه به عىل الجرائم التي اتُّهم بها 
، يف حال كفاية األدلة، يتم تقديم الئحة اتهام. الئحة االتهام ببساطة هي 
قامئة بالجرائم التي تم إسنادها للُمشتبه به بارتكابها. يف حال عدم كفاية 

األدلة يتم إطالق رساح املُشتبه به.

وثائق، ال يُداخله شك معقولاملحاكمة األدلة )شهود،  بتقديم  والدفاع  اإلّدعاء  تقوم كل من جهتي  هنا، 
مقاطع فيديو، صور، تقارير الخرباء، إلخ.( ليك يتمكن القايض أو املحلّف 

من اتخاذ قرار بشأن براءة املُتهم أو إدانته.

إذا ما ثُبتت إدانة الشخص املُتهم، فيظهر يف جلسة النطق بالحكم ، غالباً مبا يتناسب مع الجرميةإصدار الحكم
ما يطلب  غالباً  إيقاع أقىص عقوبة.  القايض  العام من  املّدعي  ما يطلب 

محامي املُدعى عليه إيقاع أدىن حد من العقوبة.

مصطلح »مبا يتناسب مع الجرمية« يعني أنه يجب عىل العقوبة أن تعكس 
بالسجن  إصدار حكم  ينبغي  ال  املثال،  سبيل  الجرمية عىل  مدى خطورة 

مدى الحياة عىل ُمتهم بتهمة رسقة قطعة واحدة من الحلوى.

عند تحديد ما إذا كان ينبغي حبس شخص ما ومدة احتجازه، ينظر القضاة 
يف بعض العوامل مثل مدى خطورة وحجم الجرمية، وعدد الضحايا، وقوة 
عىل  الجرمية  وأثر  املُدان،  الشخص  وظروف  املحكمة،  يف  املُقدمة  األدلة 

حياة الضحايا.

إذا شعر املُدعى عليه بأنه اتُّهم ظلامً بسبب انتهاك حقوقه خالل ُمجريات ال يُداخله شك معقولاالستئنافات
تم  أو  نحو خاطئ،  األدلة عىل  النظر يف  تم  قد  أنه  أو  الجنائية،  العدالة 
إعادة  أعىل درجة  يطلب من محكمة  أن  فيمكنه  أخرى،  أخطاء  ارتكاب 

النظر يف قرار املحكمة الُدنيا إلطالق رساحه.

يختلف تبعاً للقضية، ولكنه يُشكل الدعاوى املدنية للتعويض
أو  كافية  أرضية  إما  عام  بشكل 

متينة لالعتقاد

فإذا ما متت مقاضاة شخص ما عن طريق الخطأ فيمكنه أن يرفع دعوى 
مدنية ضد الحكومة التي وّجهت إليه الّتهم وقّدمته للمحاكمة عن طريق 

الخطأ وأن يطلب تعويضات مالية لتعويض األرضار التي لحقت به.

شاهد ُمجريات العدالة
على الرغم من أن عمل المحكمة يكاد أال يكون مثيرًا مثلما نراه على شاشات التلفاز، فإذا كنت ترغب بمشاهدة ما يحدث داخل قاعة 
المحكمة في المراحل المختلفة لتلك الُمجريات، فإن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بتسجيل العديد من جلسات االستماع التي 

تجريها، ثم تحّملها على قناة “يوتيوب” الخاصة بها:
www.youtube.com/user/IntlCriminalCourt
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مراحل ُمجريات العدالة الجنائية

دور الفيديو

11. قضية مدنية
متنوع

10.  األستئناف 
ال يُداخله شك معقول

9. إصدار الحكم
معيار النسبية

8.  املحاكمة
)محاكمة قامئة، مداخالت صديق املحكمة، إلخ.(

ال يُداخله شك معقول

7. بيان أوجه االتهام
أرضية متينة

6. االعتقال
أرضية كافية لالعتقاد

5. إصدار مذكّرة اعتقال
 أرضية كافية لالعتقاد

4. التحقيق
أرضية كافية لالعتقاد

3. الدعوة للتحقيق
أرضية كافية لالعتقاد

2. تقّص الحقائق 
أرضية كافية لالعتقاد

1. ارتكاب جرمية ما
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رفع معايير اإلثبات
ظم القانونية الرئيسية وذلك ألن المجتمعات قد قررت أنه من  إن مبدأ أصل البراءة هو مبدأ ٌمعترف به في كافة النُّ
األفضل رؤية شخص مذنب يتم إطالق سراحه بداًل من زج شخص بريء في السجن ، لهذا السبب  وضعت المحاكم 
مقياسًا متدّرجًا فيما يتعلق بمعايير اإلثبات  كلما كانت العواقب المترتبة على حرية الشخص أكبر، كان المعيار أعلى.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشرطة تشتبه أنك قد ارتكبت جريمة ما فيمكنها اعتقالك واحتجازك بشكل مؤقت، 
هذا األمر بالطبع سيؤثر على حريتك الشخصية على الفور، ولكن نظرًا لحدوث ذلك على المدى القصير وحسب ، فإن 
معيار اإلثبات منخفضًا نسبيًا من ناحية أخرى، إذا تم تقديمك للمحاكمة وثُبت أنك ُمدان، فمن المحتمل أن تواجه 
عقوبة أطول بكثير لهذا السبب، فإن معيار اإلثبات هو أشد صرامة في مرحلة المحاكمة )ال ُيداخله شك معقول( 

مما هو عليه في مرحلة االعتقال )أرضية كافية لالعتقاد(.

لماذا يكتسي هذا األمر تلك األهمية؟
يعد هذا األمر هامًا بالنسبة لموّثقي الخطوط األمامية ألن هذا المعيار المتدّرج ينطبق كذلك على األدلة. في 
مرحلة التحقيق، يمكن للمحقق أن يعتمد على الفيديو إذا كان يملك أرضية كافية لالعتقاد بأن الفيديو حقيقي 
ولم يتم تزييفه أو التالعب به، إذا ما أراد المحامي استخدام الفيديو نفسه في المحاكمة، فيجب عليه أن يثبت 

ألعضاء المحكمة أن الفيديو موثوق بشكل تام وأنه في الواقع يعرض ما يّدعي عرضه.

بما أن المحققين والمحللين والمحامين غالبًا ما يعتمدوا على مساعدات موّثقي الخطوط األمامية والمعلومات 
التي يقدمونها، فإنه من المهم على األقل أن تفي المعلومات التي تجمعها ـ  بما في ذلك وثائق الفيديو ـ  بأدنى 

معايير اإلثبات حتى يمكن استخدامها في المراحل األولى لُمجريات العدالة الجنائية.

على سبيل المثال، إذا كان لديك مقطع فيديو لمقبرة جماعية فيجب أن يكون لدى المحقق أرضية كافية لالعتقاد 
أنها في الواقع مقبرة جماعية حقيقية، وليست مقطعًا خياليًا من أحد أفالم هوليوود ، بغية استخدام المقطع 
نفسه في المحكمة، يجب أن يتأكد المحامي بما ال يدخله شك معقول من أن مقطع الفيديو هو في الواقع 

فيديو لمقبرة جماعية حقيقية.

النقاط الرئيسية
كما هو ُمبين في قسم “دور الفيديو خارج قاعة المحكمة” فال يجب أن  يستحوذ الفيديو الذي تحصل عليه على أعلى 
المعايير حتى يكون ذا قيمة ،غالبًا ما يستحيل على موّثقي الخطوط األمامية جمع لقطات جاهزة للمحاكمة، ولكن 
إذا كان من الممكن وبشكل عملي جمع أدلة تتمتع بأعلى المعايير، فما المانع من فعل ذلك األمر؟ إذا كان بإمكانك 
فعل هذا فسيصبح من السهل على كافة األطراف المعنّية ـ بدءًا من الصحفيين والمحققين، ووصواًل إلى المحامين 
وصانعي القرار ـ االعتماد على المحتوى الذي بحوزتك، كلما جعلَت استخدامهم للفيديو الذي حصلت عليه أمرًا سهاًل، 
كلما زادت ُفرصك في استخدامهم لهذا الفيديو وليس فقط في مشاهدته، حتى لو لم يكن بمثابة دليل في المحكمة.

في  الفيديو  باستخدام  والمحامين  اإلنسان  بحقوق  المعنّية  والمنظمات  الفيديو  نشطاء  قيام  كيفية  لتوضيح 
ُمختلف مراحل المناصرة وُمجريات العدالة الجنائية، نورد تباعًا قصة عن أمير الحرب “توماس لوبانغا دييلو” من 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.

للمزيد من 
المعلومات

ابحث عن أساليب تصوير 

وحفظ اللقطات لغرض 

الوصول إىل معيار التأهب 

للمحاكمة يف “تصوير مشاهد 

موثوقة”، و”إضافة معلومات 

أساسية”، و”دليل النشطاء 

ألرشفة الفيديو” عىل
https://ar.witness.
org/resources
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مالحظة من الميدان
دور الفيديو في ُمجريات العدالة الجنائية: من جمهورية 

الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية
المّدعي العام ضد “لوبانغا”

األساسيات
المحكمة: المحكمة الجنائية الدولية

من: “توماس لوبانغا ديلو”
الجرائم الُمرتكبة: االستعانة بالجنود األطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا و تجنيدهم واستخدامهم 

في أعمال القتال وبشكل نِشط.
كيف: التعاون

الحيثيات
الديمقراطية في صراع معّقد تم  الكونغو  الفترة ما بين 1994 و 2003، تورطت حكومة جمهورية  في 
إشعاله من ِقبل جيوش أجنبية وميليشيات محلية ، راح ضحية هذه الحرب قرابة خمسة ماليين شخص 
الكونغوليين، وهي  الوطنيين  ورئيسًا التحاد  الميليشيات  قادة  أحد  ديلو” من  لوبانغا  “توماس  كان   ،
الواقعة شمال شرقْي  إيتوري  الِعرقية في منطقة  إنها تمّثل مصالح جماعة “الهيما”  تّدعي  ميليشيا 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ، لقد تسّببت جماعة “الهيما” في العديد من االنتهاكات الخطيرة، بما 

في ذلك المجازر الِعرقية، والتعذيب، واالغتصاب، واستخدام الجنود األطفال.

معروفًا  “لوبانغا”،  قيادة  وتحت  الكونغوليين،  الوطنيين  إلتحاد  العسكري  الجناح  كان  خاص،  بشكل 
بتجنيد الشباب من المدارس والُقرى، بغض النظر عن أعمارهم. كانت بعض جهود التجنيد قسرية، بما 
في ذلك عمليات االختطاف، وهذا يعني أنه تم تجنيد األطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 عامًا ـ وذلك 
انتهاكًا للقانون الدولي ـ سواء كان ذلك مقصودًا بشكل محدد أم غير مقصود.كما تم  إرسال األطفال 
إلى معسكرات التدريب، حيث كانوا يتعّرضون للضرب والَجلد، وتم سجنهم دون تغذيتهم بشكل كاٍف، 
تدخين  األطفال على  يتم تشجيع  وكان  لالغتصاب. هذا  يتعّرضن  الُمجّندات  الشابات  الفتيات  وكانت 

الحشيش وشرب الكحول، وكانوا في حالة ُسكر في كثير من األحيان.

في بادئ األمر، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية “لوبانغا” بارتكاب ثالث وثالثين جريمة، وبعد تحليل 
االتهام  بتوجيه  الدولية  الجنائية  للمحكمة  سمحت  المقبولة  األدلة  من  مجموعة  أقوى  فإن  األدلــة، 
ارتكبها من االستعانة بالجنود األطفال ممن تقل أعمارهم عن 15  لـ”لوبانغا” على جرائم الحرب التي 

عامًا و تجنيدهم واستخدامهم في أعمال القتال وبشكل نِشط.
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تعريفات
قيد االحتجاز: يعني ببساطة أن المحكمة الجنائية الدولية كانت بحاجة لمعرفة كيف وصل الفيديو من 
معسكرات التدريب العسكري ـ حيث تم تصويره ـ  إلى أيدي القائمين على مشروع حماية حقوق الطفل 
الُمجّند AJEDI-Ka، ومن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وللتعبير عن ذلك ببساطة أكبر، بأيدي من 

وقعت اللقطات وهي في طريقها إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

هو  الدولية  الجنائية  للمحكمة  وفقًا  الجريمة  في  المشارك  الشخص  تعريف  إن  الجرمي:  االشتراك 
الشخص الذي يسهم بشكل أساسي في وضع خطة مشتركة تهدف إلى ارتكاب جريمة ما، ويمكن أن 
تتم تلك المساهمة األساسية أثناء عملية تصّور الخطة، أو عند إجراء استعدادات تحضير الجريمة، أو 

عندما يتم تنفيذ الجريمة.

دور الفيديو في المراحل المختلفة لُمجريات العدالة الجنائية

1: دور الفيديو في

البدء بإجراء تحقيق

مقرًا  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  من  تتخذ  والتي   ،”AJEDI-Ka“ منظمة  قامت   ،2003 عام  في 
لها، إلى جانب غيرها من المنظمات غير الحكومية الباسلة بتصوير وثائق فيديو عن استخدام االجنود 
 ”AJEDI-Ka“ األطفال؛ وذلك لسد النقص في الطرق األخرى الُمستخدمة لجمع األدلة. توّلت منظمة
هذه المخاطر على أمل أن يتم ذات يوم محاسبة القادة العسكريين المسؤولين عن استخدام الجنود 
األطفال. وكجزء من أعمال منظمة “AJEDI-Ka” في سبيل تحقيق هذا الهدف، تشاركت مع منظمة 
“ويتنس” إلنتاج فيلمين لغرض وضع الجرائم المعنّية بحقوق اإلنسان ضمن السياق، واجب الحماية 1 

)14 دقيقة(، وعلى الخطوط األمامية2 )15 دقيقة(.

بعد االنتهاء من إنتاج األفالم، التقت منظمة “AJEDI-Ka” مع فريق التحقيق لدى جمهورية الكونغو 
 ”AJEDI-Ka“ الديمقراطية في مكتب المّدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية. عرضت منظمة
الفيلمين لغرض تزويد مكتب المّدعي العام سياقًا واقعيًا واسع النطاق حول استخدام الجنود األطفال 
الحروب.  الجنود األطفال في  العام تحقيقاته بخصوص استخدام  المّدعي  أن يكّثف مكتب  أمل  على 
تلك  من  كما طلب  رة،  الُمحرَّ غير  األصلية  اللقطات   ”AJEDI-Ka“ منظمة  من  العام  المّدعي  طلب 

المنظمة تقديم معلومات عن قيد االحتجاز.

النتيجة: إن تقديم وعرض جزء من هذه اللقطات من الفيديو قّدم لمكتب المّدعي العام التابع للمحكمة 
بالجنود  االستعانة  بخصوص  متعّمق  تحقيق  بإجراء  للبدء  احتاجها  التي  المعلومات  الدولية  الجنائية 

األطفال و تجنيدهم واستخدامهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ُعرض
في هذه المقاطع 

من الفيديو

تصف لنا هذه األفالم كيفية 

استخدام الجنود األطفال 

يف الحروب األهلية التي 

جرت يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية ،تضم هذه 

األفالم لقطات عن تدريب 

األطفال يف املخيّامت 

العسكرية، باإلضافة إىل 

شهادة ُمقنعة من الجنود 

األطفال الذين تم ترسيحهم 

وهم يعيدون رسد ذكرياتهم 

املريرة لحياتهم عندما كانوا 

جنوداً، مقاطع الفيديو 

ليست أدلة قانونية.
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2: دور الفيديو في

جلسة تأكيد الّتهم

على مدى الثالث سنوات التي تلت ذلك، جمع مكتب المّدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية 
القانونية  األدلة  من  يكفي  ما  لديه  كان  وعندما  “لوبانغا”  فيديو، ضد  تسجيالت  ذلك  في  بما  أدلة، 
المقبولة، قام بإصدار مذّكرة اعتقال مّتهمًا “لوبانغا” بجرائم حرب تتمثل في االستعانة بالجنود األطفال 

وتجنيدهم واستخدامهم في أعمال القتال وبشكل نِشط.

ما إن تم اعتقال “لوبانغا” حتى حضر جلسة تأكيد الّتهم وأثناء جلسة االستماع، قام المّدعي العام التابع 
للمحكمة الجنائية الدولية بإعالم القضاة أنه يعتزم عرض إثني عشر مقطع فيديو والتي من شأنها أن 
ُتثبت وجود أرضية متينة لالعتقاد بأن “لوبانغا” قام باالستعانة بجنود أطفال وتجنيدهم واستخدامهم، 
القضاة  المنسوبة ضده. طلب محامو “لوبانغا” من  الجرائم  ُيحاكم على كافة  أن  وبالتالي فإنه يجب 
استبعاد تلك المقاطع، وقالوا إنه ال ينبغي قبول اللقطات كأدلة، وال ينبغي على القضاة مشاهدتها 

ألنه:
لم يتم إثبات مصداقية تلك اللقطات.  •

لم يتم تقديم تسلسل لعهدة تلك اللقطات.  •
كان البعض من تلك اللقطات يحتوي على مناقشات باللغة السواحيلية ولغة “كينغوانا”   •

)لغات محلية(، وأن محامو “لوبانغا” ال يثقون بترجمة المّدعي العام.

النتيجة: بعد جدل استمر لمدة يومين، قرر القضاة مشاهدة اإلثنا عشر مقطعًا من الفيديو. وفي النهاية، 
أولى القضاة اهتمامًا خاصًا بالفيديو المتعلق  “بلوبانغا” أثناء زيارته للمعسكرات، األمر الذي أدى إلى 
الميليشيا  في  األطفال  الجنود  استخدم  “لوبانغا”  بأن  لالعتقاد  متينة  أرضية  وجود  حقيقة  في  البت 

التابعة له، ثم استنادًا إلى كافة األدلة أصدر القضاة أمرًا بمحاكمة “لوبانغا”.

3: دور الفيديو في

المحاكمة

يتم تقسيم كل جريمة إلى ما ُيسمى بـ”عناصر الجريمة” ، على سبيل المثال، لغرض اإلدانة بجرائم حرب 
كبرى “كاالستعانة بالجنود األطفال و تجنيدهم واستخدامهم في أعمال القتال وبشكل نشط”، واحدة 
أن  إثباتها هي  الدولية  الجنائية  للمحكمة  التابع  العام  المّدعي  احتاج  والتي  السبعة عشر  العناصر  من 

بعض جنود “لوبانغا” كانوا تحت سن 15 عامًا.

من السهل إثبات العمر في أماكن كثيرة حول العالم حيث تتوفر مصادر رئيسية لألدلة المتعلقة بإثبات 
الدبلوم،  المدارس، وشهادات  التسجيل في  التعميد، ووثائق  الميالد، وسجالت  العمر مثل شهادات 
وُرخص القيادة، والبطاقات الشخصية للناخبين ، يمكن للخبراء الطبّيين تحديد العمر بشكل تقريبي من 
خالل عرض أشعة سينية للعظام واألسنان، وثمة خيار آخر وهو التوّجه بسؤال أفراد األسرة أو المجتمع 

عن عمر الطفل.

للمزيد من
المعلومات

ملعرفة املزيد حول عنارص 

الجرمية، راجع “تحليل 

الجرمية” أو “وضع خطة 

للجمع” عىل
https://ar.witness.
org/resources
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في هذه الحالة، لم تكن الوثائق والفحوصات الطبية والشهود مصادر صالحة كأدلة إلثبات العمر، 
وذلك ألن:

الوثائق كانت إما غير موجود أو كان الوصول إليها صعبًا للغاية.  •

الفحوصات الطبية لم تتمكن من تحديد أعمار األطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية،   •
وذلك ألن نماذج تحديد السن كانت ترتكز على الشعوب األوروبية واألمريكية التي تنعم 
بتغذية صحية وجيدة، وبالتالي لم يِف األطفال الجنود الذين يعانون من سوء التغذية في 

أفريقيا جنوب الصحراء أي من تلك المعايير.

الشهود لم يكن باستطاعتهم دومًا التحدث بشكل آمن مع المحققين، وأحيانًا لم يتمكنوا   •
من قول الحقيقة حتى عندما أرادوا وذلك ألن صالحهم الشخصي سيكون معّرضًا للخطر 

في حال تحّدثوا علنًا ضد الميليشيا.

وبداًل من ذلك، استند المّدعي العام بشكل جزئي إلى سلسلة من مقاطع الفيديو إلظهار أن بعض 
المقاطع بشكل  أظهرت   ، بالتأكيد  عامًا   15 أعمارهم عن  تقل  كانت  لـ”لوبانغا”  التابعين  المجّندين 
واضح أطفااًل تقل أعمارهم عن 15عامًا في معسكرات التدريب حيث كان “لوبانغا” يشّجع الُمجّندين 

الشباب على:

المشاركة في موكب  بما في ذلك  الكثير من األوضــاع،  العمل كحراس شخصيين في   •
الرئيس أثناء تنقاّلته، وخالل اجتماعات التفاوض، وفي خارج مقر إقامة “لوبانغا” ومكتبه.

يخاطب  حيث  الجمعيات  وفي  السياسية،  الُخطب  إلقاء  وعند  التجّمعات  في  التواجد   •
“لوبانغا” الجماهير التي تضم الشباب. حيث كان يناقش األعمال التي يتعّين القيام بها، 

وضرورة التدريب، وضرورة حمل األسلحة، وكان يشكر الحضور على الدعم الذي قّدموه.

ُرتبهم  يتلّقون  الذين  الجنود  وأمهات  آباء  والتي تضم  تب”  الرُّ “مراسم منح  التواجد في   •
العسكرية.

يمكن مشاهدة عّينة من لقطات النقاش االفتتاحي  هنا.3

قال الدفاع إنه من المستحيل التمييز بصورة موثوقة ما بين طفل يبلغ من العمر 12 أو 13 عامًا، وطفل 
يبلغ من العمر 15 أو 16 عامًا،باالستناد إلى شريط الفيديو فقط. وخرج قضاة المحكمة االبتدائية بأنه 
وغالبًا ما يكون من الصعب تحديد عمر الشخص من خالل الفيديو، و استندوا بالتالي إلى أدلة الفيديو 

فقط في الحاالت التي أظهر فيها “بوضوح” أن الطفل يقل عمره عن 15 عامًا.

النتيجة: في شهر آذار من عام 2012، ثبتت إدانة “لوبانغا” بُتهم االستعانة بالجنود األطفال و تجنيدهم 
واستخدامهم في أعمال القتال وبشكل نِشط، وُحكم عليه بالسجن لمدة أربعة عشر عامًا.

ُعرض
في هذا المقطع

يأخذنا هذا املقطع إىل داخل 

قاعة املحكمة يف املحكمة 

الجنائية الدولية، حيث يُلقي 

املّدعي العام “لويس مورينو 

أوكامبو” بيانه االفتتاحي 

يف املحاكمة التي جرت ضد 

“توماس لوبانغو دييلو”.

خالل إلقائه لبيانه االفتتاحي، 

يعرض مقاطع فيديو متعددة 

مل يتم تحريرها تُظهر 

حسب ما رّصح به أطفاالً يف 

معسكرات تدريب معزولة، 

وهم يخدمون أيضاً كحراس 

شخصيني لـ”لوبانغا”.
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4: دور الفيديو في

االستئنافات

قضية  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  التابعة  االستئناف  دائــرة  نظرت   ،2014 عام  من  أيــار  شهر  في 
“لوبانغا”. كان التركيز الرئيسي لجلسة االستماع والتي استمرت لمدة يومين حول ما إذا كان بإمكان 
استنتاج  إلى  التوصل  القضية  في  ينظرون  الذين  ـ  االبتدائية  المحكمة  قضاة  ـ   االبتدائيون  القضاة 

معقول يقضي بأن األطفال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو كانوا تحت سن 15 عامًا.

أّكد “لوبانغا” أن قضاة المحكمة االبتدائية لم يتمكنوا من االستناد إلى مقاطع الفيديو التي ُتظهر الُبنية 
الجسدية للجنود لكي يتوصلوا إلى استنتاج ـ ال ُيداخله شك معقول ـ  مفاده إن األشخاص الذين ظهروا 

في مقاطع الفيديو تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

بتقييم  يقوموا  أن  ـ  واجبهم  ومن  ـ  االبتدائية  المحكمة  بمقدور قضاة  أنه  على  اإلدعــاء  جهة  شــّددت 
تم  الذين  األشخاص  بأعمار  يتعّلق  فيما  استنتاجات معقولة  إلى  يتوّصلوا  وأن  الفيديو،  قوة مقاطع 
تصويرهم، كما أّكدت جهة اإلّدعاء على أن قضاة المحكمة االبتدائية كانوا حذرين جدًا ومتحّفظين عند 

نظرهم في أدلة الفيديو.

العمر  لتحديد  قيود  الواقع  في  يوجد  إنه  المحضر  في  االبتدائية  المحكمة  قضاة  أفاد  خاص،  وبشكل 
استنادًا إلى الُبنية الجسدية كما شوِهد في مقاطع الفيديو، وبالفعل، لم يقتنع قضاة المحكمة االبتدائية 
بأن جميع األشخاص الذين قيل إن أعمارهم تقل عن 15 عامًا كانوا ـ  في الحقيقة ـ  أقل من 15 عامًا.

وفي ضوء هذا القيد، كان القضاة على حذر، وأتاحوا هامشًا واسعًا من الخطأ عند استعراضهم لمقاطع 
الفيديو وتوّصلهم الستنتاجات حول العمر استندت إلى المظهر. في النهاية، اقتنعوا بأن بعض األفراد 

الذين تم تصويرهم في مجموعة أدلة الفيديو كانت أعمارهم تقل عن 15 سنة “بشكل واضح”.

توّصلت محكمة االستئناف ـ من بين استنتاجات أخرى ـ إلى أن قضاة المحكمة االبتدائية كان لديهم “كامل 
الحق في تقييم مقاطع الفيديو والتوّصل إلى استنتاج معقول فيما يتعلق بعمر الشخص الذي تم تصويره”.

النتيجة:  في 1 من كانون األول في عام 2014، تم تأييد إدانة “لوبانغا”.

فيديو ُعرض أثناء البيان االفتتاحي، املحكمة الجنائية الدولية ضد “لوبانغا”
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النقاط الهاّمة التي يجب تذّكرها دائمًا

أواًل- مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها من ِقبل النشطاء قد ال تجد طريقها إلى قاعة المحكمة، ولكن 
هذا األمر ال يقلل من قيمة الفيديو في دعم السعي إلى تحقيق المساءلة ، كما توّضح التحقيقات 
والمحاكمة ضد “لوبانغا”، يعد الفيديو أداة مفيدة في مختلف المراحل، بدءًا من دعم الدعوى إلى إجراء 
تحقيق ما، ووصواًل إلى عمله كدليل في قاعة المحكمة. في هذه القضية، تم استخدام الفيديو منذ 

بداية هذه الُمجريات وحتى نهايتها.

ثانيًا- يجب أن يكون الفيديو الذي تصّوره مالئمًا وموثوقًا. غير أنه في المراحل األولى لُمجريات العدالة 
الجنائية، يكون العبء أقل  ـ ليس بالضرورة أن  يستحوذ الفيديو الخاص بك على نفس المعايير العالية 
الالزمة لتقديم هذا الفيديو كدليل في المحاكمة  لذلك ال داع للقلق إذا لم يِف الفيديو الذي حصلت 

عليه بالمعيار الذي يفرض عليه أن يكون “جاهزًا للمحاكمة”، فمن الممكن أن يظل قّيمًا.

ثالثًا- تخدم أدلة الفيديو أغراضًا مختلفة في المحاكمة. في المثال المذكور أعاله، نرى كيف يمكن 
أن يكون الفيديو بمثابة دليل ظاهر الوجاهة، ُمثبتًا أن البعض من قوات “لوبانغا” قد تقل أعمارهم 

عن 15 عامًا.

للمزيد من 
المعلومات

ملعرفة املزيد حول األغراض 

التي ميكن أن يخدمها 

الفيديو، راجع “كل ما يتعلّق 

باألدلة”.
https://ar.witness.
org/resources .
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المراجع اإلضافية

المحكمة الجنائية الدولية ضد “لوبانغا”

قرار بشأن تأكيد الّتهم، 29 كانون الثاني 2007.
http://www.mediafire.com/view/3h89ym762ozdduc/2007_1_29_ICC_v_Lubanga_
Decision_on_Confirmation_of_Charges.pdf

إصدار الحكم، 24 آذار 2012.
http://www.mediafire.com/view/6t3eaaavg05c1zf/2012_3_14_ICC_v_Lubanga_
Judgment.pdf

حكم في االستئناف، 1 كانون األول 2014.
http://www.mediafire.com/view/j4mdg7s4bqg591r/2014_12_1_ICC_v_Lubanga_
Appeal_Decision.pdf

مالحظات ختامية

http://bit.ly/1Od3Dyp:1 واجب الحماية
http://bit.ly/22e3Cyl:2 على الخطوط األمامية

http://bit.ly/1RX7Fe3:3 جهة اإلّدعاء ضد “لوبانغا” ـ النقاش االفتتاحي


