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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
   العربية احملتلة األخرىيضااألروحالة حقوق اإلنسان يف فلسطني 

 يف القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل       تقرير جلنة اخلرباء املستقلني       
حلقوق اإلنسان لرصد وتقييم أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غـري            

تخذها كل من حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين يف ضـوء          يذلك  
، مبا يف ذلك رصـد وتقيـيم مـدى          ٦٤/٢٥٤قرار اجلمعية العامة    

ها وتوافقها مـع املعـايري      تاستقاللية هذه التحقيقات وفعاليتها وصدقي    
  *الدولية

  موجز    
واستعرضـت  . ١٣/٩ بقراره   يقدم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً         

اللجنة تقارير عديدة، مبا فيها التقارير الرمسية املقدمة إىل األمني العام لألمم املتحدة مـن               
 عـن   ، فـضالً  ٦٤/٢٥٤ ة اجلمعية العام   بقرار حكومة إسرائيل واجلانب الفلسطيين عمالً    

وثائق وتقارير ومقاالت أخرى من إعداد منظمات غري حكومية وخرباء يف جمال العدالـة              
واضطلعت اللجنة ببعثتني ميدانيتني، إىل عمان وقطاع غزة، إلجراء مقـابالت            .العسكرية

منح اللجنة  ُتمل  و.  ومنظمات حقوق اإلنسان   يني احلكوم سؤولنياملمع الضحايا والشهود و   
  . الدخول إىل إسرائيل والضفة الغربيةحق

وسعت اللجنة إىل تقييم مدى امتثال التحقيقات للمعايري الدوليـة لالسـتقاللية              
  .والفوريةوالرتاهة والفعالية والشمولية 

  
__________ 

 .تقدمي هذه الوثيقةتأخر   *  
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  مقدمة  - أوالً  
، يف سياق متابعة تقريـر البعثـة        ١٣/٩قرر جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         -١

 ،)١(")تقرير بعثة تقصي احلقائق   "ويشار إليه فيما بعد باسم      (الدولية املستقلة لتقصي احلقائق     
قوق اإلنـسان   الدويل حلقانونالء مستقلني يف القانون اإلنساين الدويل و      جلنة من خربا   إنشاء"

تخذها كل من حكومة إسـرائيل      توتقييم أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غري ذلك           لرصد
، مبا يف ذلك رصد وتقييم مدى       ٦٤/٢٥٤ ضوء قرار اجلمعية العامة    الفلسطيين، يف    واجلانب
  ".تها وصدقيتها وتوافقها مع املعايري الدوليةهذه التحقيقات وفعالي استقاللية

، أعلنت املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان تعـيني         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٤ويف    -٢
كريستيان توموشات، األستاذ البارز جبامعة مهبولت بربلني، والعضو السابق يف جلنة األمـم             

 ، رئيـساً  )١٩٩٢للجنة يف عام    رئيس ا (املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القانون الدويل        
القاضية ماري ماكغوان ديفيس، الرئيسة السابقة للمحكمـة        : والعضوان اآلخران مها  . للجنة

العليا لوالية نيويورك واملدعية االحتادية السابقة، واليت أسدت املشورة يف حـاالت عديـدة              
لرواندا واحملكمة اجلنائيـة    بشأن قضايا العدالة الدولية، مبا يف ذلك للمحكمة اجلنائية الدولية           

الدولية؛ والسيد بارام كومارازوامي، احملامي واملقرر اخلاص السابق للجنة حقوق اإلنـسان            
  .املعين باستقالل القضاة واحملامني

  .وأنشأت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أمانة لدعم اللجنة  -٣
  .١٣/٩ بقراره سان عمالًويقدَّم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلن  -٤

  الوالية والنهج  - ثانياً  

  الوالية  - ألف  
 بقرار اجلمعية    مقترناً ١٣/٩فسرت اللجنة واليتها بقراءة قرار جملس حقوق اإلنسان           -٥

، الذي كررت فيه اجلمعية العامة طلبها إىل حكومة إسـرائيل واجلانـب             ٦٤/٢٥٤العامة  
مصداقية مبا يتفق مع املعايري الدولية يف االنتهاكات        مستقلة وذات   "الفلسطيين إجراء حتقيقات    

اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت أوردهتا بعثة تقـصي             
يف تقريرها، هبدف ضـمان املـساءلة       ] بشأن الرتاع يف غزة   ] [التابعة لألمم املتحدة  [احلقائق  
  ".والعدالة

__________ 

)١( A/HRC/12/48. 
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تـشري إىل   " إجراءات داخلية أو قانونية أو غـري ذلـك        "وفهمت اللجنة أن عبارة       -٦
      التحقيقات واإلجراءات التأديبية واحملاكمات اليت تضطلع هبا إما نظـم العدالـة العـسكرية              

 لقرار اجلمعية العامة، انصب التركيز األساسي للجنة على اإلجراءات املتعلقة     ووفقاً. أو املدنية 
" أي"غـري أن اإلشـارة إىل     . يف تقرير بعثة تقصي احلقـائق     باالنتهاكات اجلسيمة املزعومة    

إجراءات يف قرار جملس حقوق اإلنسان يعين أن اللجنة غري مقيدة باالدعـاءات الـواردة يف               
تقرير بعثة تقصي احلقائق ولكن ميكن أن تستعرض إجراءات تتعلق بـأي حـادث يتـصل                

اللجنة يف قضايا قانونيـة حمـددة       وباإلضافة إىل ذلك، نظرت     . بالعمليات العسكرية يف غزة   
للمسؤولية املؤسسية وعمليات اإلصالح املتعلقة بالنظام القانوين للرتاع املسلح يف أعقاب هذه     

  ".عملية الرصاص املصبوب"العمليات، واليت أطلقت عليها إسرائيل االسم الكودي 
ت شرعت فيهـا    وفيما يتعلق بالنطاق املؤقت للوالية، اعتربت اللجنة أن أي إجراءا           -٧

 أو بعـد ذلـك      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨إسرائيل أو اجلانب الفلسطيين وبدأت يف       
  .ذات صلة مبهمتها

  طرائق العمل  - باء  
سعت اللجنة إىل أداء واليتها عن طريق حتليل املعلومات املتاحة يف اجملـال العـام                 -٨

 على واعتمدت أساساً. ةواستكمال هذه املعلومات من خالل مشاورات مع أصحاب املصلح 
 )٢(تقرير بعثة تقصي احلقائق والتقارير الثالثة بشأن الرتاع يف غزة اليت أعدهتا حكومة إسرائيل             

، وتقرير اللجنة احلكومية واللجنـة      )٣(وتقرير جلنة التحقيق املستقلة التابعة للسلطة الفلسطينية      
اقع يف غزة استجابة للتوصيات الـواردة       القانونية املستقلة الالحقة اليت أنشأهتا سلطة األمر الو       

  .)٤(يف تقرير بعثة تقصي احلقائق

__________ 

ينـاير  / كانون الثاين  ١٨ - ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ -اجلوانب الوقائعية والقانونية    : عملية غزة " )٢(
: التحقيقـات يف عمليـة غـزة      "؛  ")عملية غزة "يشار إليها فيما بعد باسم       (٢٠٠٩يوليه  /، ومتوز "٢٠٠٩

، A/64/651") (ينـاير /تقرير كانون الثاين "يشار إليه فيما بعد باسم       (٢٠١٠اير  ين/، كانون الثاين  "استكمال
يشار إليه فيما بعـد باسـم        (٢٠١٠يوليه  /متوز". التقرير الثاين : التحقيقات يف عملية غزة   "؛  )املرفق األول 

  ).، املرفق األولA/64/890") (التقرير الثاين"
 ٢٠١٠أغـسطس   /، آب " بتقريـر غولدسـتون    ملنـشأة عمـالً   تقرير جلنة التحقيق الفلسطينية املستقلة ا     " )٣(

)A/64/890املرفق الثاين ،.(  
حالة تطبيق توصيات تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق فيما يتعلق بالعدوان اإلسرائيلي على غـزة                " )٤(

ية مبتابعـة   الذي أعدته اللجنة احلكومية املعن    )" ٢٠٠٩يناير  / إىل كانون الثاين   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول (
تقرير اللجنة القانونية املستقلة    "تنفيذ تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق لسلطات األمر الواقع يف غزة؛             

، املقدم إىل اللجنـة يف      "لرصد تنفيذ توصيات تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة            
  .٢٠١٠أغسطس / آب١٥غزة يف 
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كما أجرت اللجنة مشاورات مع احلكومات والشهود والضحايا واملنظمات غـري             -٩
احلكومية وإحدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وخرباء يف جمايل القانون الدويل والعدالة          

 ٣٠-٢٨رت اللجنة ثالث مـشاورات يف جنيـف يف          وأج). انظر املرفق األول  (العسكرية  
، ومشاورة واحـدة يف     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣-١أغسطس و / آب ١٢-١١يونيه و /حزيران

واشتملت على اجتماعات مع منظمات اجملتمـع املـدين    . ٢٠١٠يوليه  / متوز ١بروكسل يف   
             إىل عمـان  واضطلعت اللجنـة ببعثـة      . وخرباء يف جمايل العدالة العسكرية والقانون الدويل      

 ٢٠١٠أغـسطس  / آب١٦-١٥ وبعثة أخرى إىل غـزة يف       ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠-٢٦يف  
 عن شهود وضحايا األحداث الوارد      ملقابلة ممثلي احلكومات واملنظمات غري احلكومية فضالً      

  .ذكرها يف تقرير بعثة تقصي احلقائق
هم مصادر املعلومات حـول     وترى اللجنة أن السلطات احلكومية املختصة من بني أ          -١٠

تقدم التحقيقات اليت كلفت بإجرائها اجلمعية العامة ولذا التمست تعاوهنا من املراحل األوىل             
، وجه رئيس اللجنة رسالة، باسم اللجنة، إىل املمثـل     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢ويف  . لعملها

 ٣٠جتمـاع ويف   عقـد ا الدائم لبعثة املراقبة الدائمة لفلسطني، باسـم اللجنـة، ملتمـساً          
ومبساعدة من البعثـة    . ، التقت اللجنة أحد ممثلي البعثة املراقبة الدائمة       ٢٠١٠يونيه  /حزيران

 املراقبة الدائمة، استطاعت اللجنة مقابلة ثالثة أشخاص من جلنة التحقيق املستقلة املنشأة عمالً       
ملراقبة الدائمة مـرة    والتقت اللجنة ممثل البعثة ا    . ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٨بتقرير غولدستون يف    

. ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلـول ١ واملمثل الدائم نفـسه يف  ٢٠١٠أغسطس / آب ١٢أخرى يف   
  .وتعرب اللجنة عن امتناهنا للسلطة الفلسطينية على تعاوهنا مع اللجنة طوال مدة عملها

ومن أجل احلصول على أكرب قدر من املعلومات املتاحة عن التحقيقات اليت اضطلع               -١١
ب الفلسطيين، التقت اللجنة رئيس اللجنة احلكومية املعنية مبتابعة تنفيذ تقرير بعثـة             هبا اجلان 

وباإلضافة إىل ذلك، قابلت اللجنة األعضاء الـوطنيني        . األمم املتحدة لتقصي احلقائق يف غزة     
الثالثة من جلنة ثانية للتحقيق، واللجنة القانونية املستقلة لرصد تنفيذ توصيات تقريـر بعثـة               

وتعرب اللجنـة   .  عن املدعي العام   م املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة، فضالً        األم
  .عن امتناهنا للمساعدة اليت قدمت إليها أثناء وجودها يف غزة

، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢ويف  . كما سعت اللجنة إىل التعاون مع حكومة إسرائيل         -١٢
 ٣٠ يطلب إليه عقد اجتمـاع، وتقـابال يف          وجه رئيسها رسالة إىل املمثل الدائم إلسرائيل      

ومبا أن مسألة التعاون بني إسرائيل واللجنة تركت مفتوحة يف ذلـك            . ٢٠١٠يونيه  /حزيران
يونيه يلـتمس فيـه     / حزيران ٣٠االجتماع، وجه الرئيس رسالة أخرى إىل املمثل الدائم يف          

 غزة والضفة الغربيـة     تعاون إسرائيل، مبا يف ذلك عن طريق السماح بدخول إسرائيل وقطاع          
، ٢٠١٠يوليه  / متوز ٨ويف  . ٢٠١٠يوليه  / متوز ٦ حبلول   وطلب الرئيس رداً  . والقدس الشرقية 

وجه الرئيس رسالة إىل املمثل الدائم يدعو فيها حكومة إسرائيل إىل تقدمي تقارير رمسيـة إىل                
ابة لتقريـر بعثـة     اللجنة تبني اإلجراءات الداخلية والقانونية وغريها اليت اضطلعت هبا استج         
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 يكرر  ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ووجه الرئيس رسالة أخرى إىل املمثل الدائم يف         . تقصي احلقائق 
          / متـوز  ١٥يونيه حبلـول    / حزيران ٣٠ على الرسالة املؤرخة     فيها طلبه بالتعاون ويطلب رداً    

رسالة ، وجه الرئيس    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣ويف  . ومل تستلم اللجنة أي رد    . ٢٠١٠يوليه  
 لعـدم   إىل نية اللجنة السفر إىل قطاع غزة عرب طريق بـديل، نظـراً     إىل املمثل الدائم مشرياً   

، وجه الرئيس رسـالة     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٥ويف  . إمكانية دخوهلا غزة عن طريق إسرائيل     
 ملناقشة عمل   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٢إىل املمثل الدائم يطلب إليه عقد اجتماع، وتقابال يف          

، وجه الرئيس رسالة إىل املمثل الدائم يطلب إليه عقد          ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٤ ويف. اللجنة
 ٣١ويف  . اجتماع على اهلاتف مع النائب العام العسكري ملناقشة مسائل تتعلق بوالية اللجنة           

، اتصل املمثل الدائم إلسرائيل بالرئيس لإلشارة إىل أن ممثلني قانونيني           ٢٠١٠أغسطس  /آب
سبتمرب لتعرب  / أيلول ١وحتدثت اللجنة مع املمثل الدائم يف       .  اللجنة حكوميني ميكن أن يلتقوا   

ومل تتلق اللجنة أي اتصال آخر من املمثل الدائم ويف الواقع           . عن اهتمامها الكبري هبذه الفرصة    
.  أي ردود رمسية على جهودها الرامية إىل التواصل مع حكومة إسـرائيل            فإهنا مل تستلم أبداً   

  .ها العميق إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيلوتعرب اللجنة عن أسف
ومن وجهة نظرها، فإن جتربتهم     .  من الشهود والضحايا    كبرياً وقابلت اللجنة عدداً    -١٣

وبـالنظر إىل   .  مهما بشأن عمل هذه اهليئـات      يف الوصول إىل هيئات التحقيق توفر منظوراً      
 جمموعة ممثلة من الضحايا والشهود      الفترة الزمنية احملدودة املتاحة يف قطاع غزة، قابلت اللجنة        

اهلجوم على مستشفى القدس؛ واهلجمات على مـرتيل عطيـة          : فيما يتعلق باحلوادث التالية   
السموين ووائل السموين يف حي الزيتون؛ ومقتل ماجدة ورايا حجاج؛ وإطالق النار علـى              

 واهلجوم علـى    أمل وسعاد ومسر واحلاجة سعاد عبد ربه؛ وإطالق النار على روحية النجار؛           
مرتل عائلة الداية؛ وتدمري مطحن دقيق البدر؛ واالدعاءات باستعمال عباس أمحـد إبـراهيم              
حالوة وحممد عبد ربه العجرمي كدرعني بشريني؛ واحلرمان من احلرية وسـوء املعاملـة يف         

  .)٥(ُحفر العطاطرة
لقـة بواليتـها،    ، أجرت اللجنة مشاورات مع خرباء يف خمتلف امليادين املتع         وأخرياً  -١٤

 مع األشخاص الذين لديهم معرفة بنظم العدالة العسكرية واملعايري الدولية ذات الصلة             أساساً
وكانت املناقشة غري رمسية الطابع ووفرت وسيلة كي تعمق         . بالتحقيقات أثناء الرتاع املسلح   

  . املطبوعة املتاحةاجلنة فهمها للقضايا القانونية والعسكرية األساسية للوالية واستكمال املواد
ووفرت هذه املعلومات بأكملها األساس الالزم جلهود اللجنة الراميـة إىل تنفيـذ               -١٥

أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غري ذلك يتخذها كل من إسـرائيل             " تقييم"واليتها وهي   
ـ           . واجلانب الفلسطيين  و وواجهت اللجنة عوائق كبرية يف أداء اجلزء األخر من واليتها، وه

__________ 

)٥( A/HRC/12/48ــرات ، ال  ٧٨٧-٧٨٠ و٧٧٩-٧٧٠ و٧٦٩-٧٦٤ و٧٣٥-٧٠٦ و٦٢٩-٥٩٦فقــ
  .١١٢٦-١١١٢ و١٠٨٥-١٠٧٦ و١٠٧٥-١٠٦٤ و٩٤١-٩١٣ و٨٦٦-٨٤٤و
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ونتيجة عدم إمكانية دخول إسرائيل والـضفة الغربيـة، مل          . اإلجراءات ذات الصلة  " رصد"
وأثناء وجودها يف غـزة، مل تـستلم اللجنـة أي           . تستطع اللجنة إال زيارة قطاع غزة فقط      

معلومات تفصيلية تدعم االدعاءات بالشروع يف إجراءات جنائية أو غريها من اإلجراءات من     
  .الواقع يف غزةقبل سلطات األمر 

  . وعملت اللجنة حتت قيود زمنية ضيقة جداً  -١٦

  القانون الواجب التطبيق واملعايري الواجبة التطبيق  - ثالثاً  
طلبت اجلمعية العامة إىل إسرائيل واجلانب الفلسطيين إجراء حتقيقات مستقلة وذات             -١٧

نسان إىل هذه املعايري شروط     وأضاف جملس حقوق اإل   . مصداقية مبا يتوافق مع املعايري الدولية     
 أن حتدد املعايري اليت ينبغي اسـتعماهلا لتقيـيم          ويتعني على اللجنة أساساً   . الفعالية والصدقية 

  .التحقيقات اإلسرائيلية والفلسطينية
وُتستمد املعايري الدولية من واجب التحقيق مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون       -١٨

ونتيجة شدة املصادمات بني قوات الدفاع اإلسرائيلية واجلماعـات         . الدويل حلقوق اإلنسان  
 حيكمه   مسلحاً يف قطاع غزة متثل نزاعاً    " عملية الرصاص املصبوب  "الفلسطينية املسلحة، فإن    

وترى اللجنة أن هذا الرتاع ذو طابع دويل، شأهنا شـأن إسـرائيل             . القانون اإلنساين الدويل  
يل، ينطبق القانون اإلنساين الدويل على األعمـال القتاليـة يف            وبالتا .)٦(واجلانب الفلسطيين 

واالنتهاكات األخرى املزعومة الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق، مثل تلـك            . قطاع غزة 
ولذلك، جيب تناوهلـا مبوجـب      . الواقعة يف الضفة الغربية، مل حتدث يف سياق نزاع مسلح         

  .القانون الدويل حلقوق اإلنسان
ض القانون اإلنساين الدويل على األطراف املتعاقدة السامية واجب التحقيق يف           ويفر  -١٩

 كما ينشأ واجـب     .)٧(االنتهاكات اخلطرية جلميع اتفاقيات جنيف األربع وحماكمة مرتكبيها       
 .)٨(التحقيق يف ادعاءات جرائم احلرب ومعاقبة مرتكبيها مبوجب القانون الـدويل العـريف            

مالحقة املتـهمني   "فاقية جنيف الرابعة من كل طرف سام متعاقد          من ات  ١٤٦وتقتضي املادة   
 كانـت   باقتراف مثل هذه املخالفات اجلسمية أو باألمر باقترافها، وبتقدميهم إىل حماكمة أياً           

__________ 

  ).٢٨٥-٢٨١، الفقرات A/HRC/12/48(انظر املناقشة الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق  )٦(
؛ ١٢٩ة جنيف الثالثـة، املـادة       ؛ واتفاقي ٥٠؛ واتفاقية جنيف الثانية، املادة      ٤٩اتفاقية جنيف األوىل، املادة      )٧(

  .١٤٦واتفاقية جنيف الرابعة، املادة 
، اجمللد األول، جون ماري هنكايرتس ولويز       القانون اإلنساين الدويل العريف   اللجنة الدولية للصليب األمحر،      )٨(

  .١٥٨، القاعدة )٢٠٠٥منشورات جامعة أكسفورد، (دوزوالد بيك، حمرران 
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 وتقتضي املادة توفري ضمانات قانونية للمتهم يف احملاكمات، ولكن خبـالف            .)٩("جنسيتهم
قليلة عن املعايري ذات الصلة اليت يتعني أن يفي هبـا أي            ذلك ال توفر املعاهدة إال توجيهات       

ويوفر تعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر بعض التوجيـه، إذ يـشري إىل أن علـى                . حتقيق
األطراف مالحقة املتهمني وحماكمتهم على حنو فعال وسريع وأنه جيـب اختـاذ إجـراءات               

 وينص التعليق أيضاً  .  أخرى فحسب  الشرطة الضرورية يف احلال وليس بناء على طلب دولة        
جيب أن خيـضع املواطنـون      "على أنه ينبغي اختاذ اإلجراءات القانونية بطريقة موحدة وأنه          

  .)١٠("م لنفس قواعد اإلجراءات وأن حياكموا أمام نفس احملاكواألصدقاء واألعداء مجيعاً
 فيما يتعلق   صيالًوخبالف ذلك، يضع القانون الدويل حلقوق اإلنسان معايري أكثر تف           -٢٠

وتتطلب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            . بواجب التحقيق 
من قبـل سـلطات خمتـصة يف        " نزيهة"و" فورية"القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حتقيقات       

سية وال يشري العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسيا        ). ١٢املادة  (ادعاءات التعذيب   
بشكل صريح إىل واجب التحقيق؛ غري أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حتث باستمرار الدول   
األطراف على إجراء حتقيقات جنائية كاملة يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان            

 وعلى الرغم من عدم إشارة العهد إىل هذه النقطة،          .)١١(من أجل مثول مرتكبيها أمام العدالة     
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن عدم التحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان،             أكدت

  .)١٢( للعهدمثل انتهاك احلق يف احلياة واالختفاء القسري، ميثل يف حد ذاته انتهاكاً
وتستند معاهدات حقوق اإلنسان والصكوك القانونية املرنة إىل جمموعة من املعـايري           -٢١

وتصدر معظم البيانـات ذات     . اخلة يف بعض األحيان، لتوجيه التحقيقات     أو املقاييس، املتد  
ويتوافق فقهها القضائي إىل حد بعيد مـع الفقـه          . الصلة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     

القضائي للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكيـة املعنيـة حبقـوق             
املبـادئ  " املشار إليها يف تقرير بعثة تقصي احلقائق بوصفها       - وأكثر املعايري شيوعاً  . اإلنسان

__________ 

ثة تقصي احلقائق يف أن القواعد األساسية اليت تنطبـق علـى الرتاعـات              حتذو اللجنة حذو موقف تقرير بع      )٩(
، A/HRC/12/48(املسلحة الدولية أو غري الدولية على السواء متقاربـة بـشكل عـام يف هـذا اجملـال                   

  ).٢٨١ الفقرة
، جنيف (اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب         : تعليق،  )حمرر(جني بيكتيت    )١٠(

  .٥٩٣-٥٩٢، الصفحتان )١٩٥٨اللجنة الدولية للصليب األمحر، 
بشأن طبيعة االلتزام القانوين املفروض علـى الـدول       ) ٢٠٠٤(٣١بيل املثال تعليقها العام رقم      انظر على س   )١١(

  .١٥األطراف يف العهد، الفقرة 
        ، رسـالة   سـتان يوميتالييف وآخرون ضد قريغيز   ؛  ١١٥٣، احلاشية   A/HRC/12/48انظر على سبيل املثال      )١٢(

أمريوف ؛ و ٦-٩ إىل   ٤-٩، الفقرات   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠، اآلراء بتاريخ    ١٢٧٥/٢٠٠٤رقم  
 ٢-١١، الفقـرات  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢، اآلراء بتاريخ ١٤٤٧/٢٠٠٦، رسالة رقم   ضد االحتاد الروسي  

  .٤-١١إىل 
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وباإلضافة إىل ذلـك،    .  هي االستقاللية والرتاهة والشمولية والفورية والفعالية      - )١٣("العاملية
تشري معايري القوانني املرنة إىل أن هيئات التحقيق ينبغي أن يكون لديها السلطات املالئمـة               

 التوجيه فيما يتعلق جبمـع األدلـة   وفر معايري القوانني املرنة أيضاًلالضطالع بواجباهتا؛ وأن ت 
وحتليلها، وإجراء التشريح، واإلبالغ من قبل اخلرباء الطبيني، واالتصال بالشهود ومحايتـهم،         

 عن إنـشاء    ومشاركة الضحايا وأفراد أسرهم، وتوفري موارد يف امليزانية وموارد تقنية فضالً          
 كما أن الشفافية عنصر رئيسي، من حيث طريقة إجراء          .)١٤(حرياتجلان مستقلة إلجراء الت   

 وقامت معظم هيئات حقوق اإلنسان بتعريف       .)١٥(التحريات وضمان املراجعة العامة للنتائج    
  :أكثر املعايري شيوعا كما يلي

 عن استقالل   ينبغي أن تكون اهليئة اليت تضطلع بالتحقيق مستقلة، فضالً        . االستقاللية  -٢٢
وعلـى  .  عن األشخاص املتورطني يف األحداث     ، مبعىن أن يكونوا منفصلني مؤسسياً     أعضائها

سبيل املثال، جيب أال يكون لألشخاص احملتمل أن يكونوا متورطني يف االنتهاكات أي دور              
 وهـذه   .)١٦(إشرايف، بشكل مباشر أو غري مباشر، على األشخاص الذين يقومون بالتحقيق          

هيئات التحقيق وأعضاءها ينبغي أال يتأثروا : لية املؤسسية، غري أناالستقاللية تتجاوز االستقال
بال داع باجملموعات االجتماعية القوية، مثل وسائط اإلعـالم أو الـصناعة أو األحـزاب               

  .)١٧(السياسية

__________ 

)١٣( A/HRC/12/48 ١٨١٤، الفقرة.  
ام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي والتحقيـق فيـه        املبادئ املتعلقة مبنع اإلعد    )١٤(

؛ واملبادئ املتعلقة   )١٧-٩، املرفق، املبادئ    ١٩٨٩/٦٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     (على حنو فعال    
هينة وتوثيقهـا  بالتحقيق يف جرائم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل      

  ). ، املرفق٥٥/٨٩قرار اجلمعية العامة (على حنو فعال 
املبادئ املتعلقة مبنع اإلعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي والتحقيـق فيـه            )١٥(

ـ          ١٧ و ١٦ و ١٠على حنو فعال، املبادئ      و ؛ واملبادئ املتعلقة بالتحقيق يف جرائم التعذيب وتوثيقها على حن
دانيلو دييمترجييفيتش ضـد     اللجنة املعنية مبناهضة التعذيب،      انظر أيضاً ). ب(٥ و ٤ و ٣ و ٢فعال، املبادئ   

          ، ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦، اآلراء بتـاريخ     ١٧٢/٢٠٠٠، رسالة رقم    صربيا واجلبل األسود  
؛ وحمكمـة   ٧-١٠، الفقرة   ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨،  ٢٦١/٢٠٠٥، القضية   وعثماين ضد صربيا  ،  ٣-٧الفقرة  

 تـشرين   ٢٤، احلكـم،    ٢١١، رقـم    "الس دوس إيرس  " مذحبة   البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية    
  .٢٣٦، الفقرة ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

 ١٧٦٧٤/٠٢، الطلبـان رقـم   دافيدوف وآخـرون ضـد أوكرانيـا   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،     )١٦(
؛ واملبادئ املتعلقة مبنع اإلعدام خارج نطـاق        ٢٢٧، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  / متوز ١، احلكم،   ٣٩٠٨١/٠٢و

؛ واملبادئ املتعلقـة  ١٥القانون أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي والتحقيق فيه على حنو فعال، املبدأ     
  ).ب(٣وتوثيقها على حنو فعال، املبدأ بالتحقيق يف جرائم التعذيب 

، النـسخة الثانيـة،     تعليق على العهد  : باحلقوق املدنية والسياسية   املتحدة اخلاص    األممعهد  مانفريد نواك،    )١٧(
  .٣٢١-٣٢٠، الصفحتان )٢٠٠٥إنغل، . ب. ن(حترير 
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ففي حني تتعلق االستقاللية بإنـشاء      . تتعلق الرتاهة عن كثب باالستقاللية    . الرتاهة  -٢٣
أعضائها، فإن الرتاهة تشري إىل مسألة ما إذا كان أو من احملتمـل أن              وتفعيل هيئة التحقيق و   

جيب أال يكون لـدى     "وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه        . يكون احملقق متحيزاً  
القضاة أفكار مسبقة عن املسألة املعروضة أمامهم، وعليهم أال يعملوا على تأييد مصاحل أحد              

كما أن اإلشارات اليت تفيـد بـأن        . االعتبارات على احملققني   وتنطبق نفس    .)١٨("األطراف
احملققني يتمسكون دون متحيص بتفسري واحد لألحداث دون حماولة استكشاف بدائل، مبا يف             
ذلك صورة األحداث اليت يرويها املشتكي، أو ال يعترفون بعدم كافية األدلة لدعم تفسريهم              

  .)١٩(لألحداث، ميكن أن تشري إىل عدم الرتاهة
وعلـى احملققـني    . يشري هذا املعيار إىل كمال ومشولية التحقيق      . الشمولية والفعالية   -٢٤

مباشرة التشريح الضروري والفحوص الطبية الضرورية؛      : الذين يتصفون بالشمولية والفعالية   
ومجع وتسجيل مجيع األدلة ذات الصلة؛ وإجراء زيارات للمواقع حسب االقتضاء؛ وحتديـد             

يت يديل هبا مجيع الشهود املعنيني والتأكد من صحتها وتسجيلها؛ وسؤال الـشهود            البيانات ال 
بصورة شاملة حىت ميكن للتحقيق أن حيدد سبب االنتهاك املزعوم واملسؤولني عنه؛ وتقـدمي              

 وتـرى اللجنـة املعنيـة       .)٢٠(استنتاجات تستند إىل حتليل شامل جلميع العناصر ذات الصلة        
 عن عدم كفاية مؤهالت  عدم االتساق يف نتائج التحقيقات، فضالًمبناهضة التعذيب أن أوجه

  .)٢١(اخلرباء الرئيسيني، مثل األطباء الذين يباشرون التشريح ميكن أن يدل على عدم الشمولية

__________ 

              ،١٩٩٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٣، اآلراء بتـاريخ     ٣٨٧/١٩٨٩، رسالة رقـم     كارتونن ضد فنلندا   )١٨(
  .٢-٧الفقرة 

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٨، احلكـم،     ضد بلغاريا  أسينوف وآخرون احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )١٩(
  .١٠٣، الفقرة ١٩٩٨

 ٥٧٩٤١/٠٠، الطلبـات رقـم      موساييف وآخـرون ضـد روسـيا      احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٢٠(
، القـضية  وغول ضد تركيا؛ ١٦٢، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦، احلكم،  ٦٠٤٠٣/٠٠ و ٥٨٦٩٩/٠٠و

وسينيت أيهان ومهمـت    ؛  ٩٠-٨٩، الفقرتان   ٢٠٠٠مرب  ديس/ كانون األول  ١٤، احلكم،   ٢٢٦٧٦/٩٣
؛ ٨٨، الفقـرة    ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٧، احلكم،   ٤١٩٦٤/٩٨، الطلب رقم    صاحل أيهان ضد تركيا   

، ٢٠٠٥يوليـه  / متوز٦، احلكم، ٤٣٥٧٩/٩٨ و٤٣٥٧٧/٩٨، الطلبان رقم وناشوفا وآخرون ضد بلغاريا 
  .١١٣الفقرة 

. ٦-٨، الفقـرة    ٢٠٠١مايو  / أيار ١١ اآلراء بتاريخ    ١١٣/١٩٩٨، رسالة رقم     ضد يوغوسالفيا  ريستيتش )٢١(
 ٢٩، احلكم،   ٣٩٣٣/٠٤، الطلب رقم    كوبيلوف ضد روسيا   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      انظر أيضاً 

 ٢، احلكـم،    ٥٧٤٢/٠٢، الطلب رقـم     وأكولينني وبابيتش ضد روسيا   ؛  ١٦٩، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  /متوز
  .٥١لفقرة ، ا٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
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 .)٢٢(كقاعدة عامة، ينبغي أن يبدأ أي حتقيق وأن يتقدم بـسرعة معقولـة            . الفورية  -٢٥
.  مبعيار املعقولية على الظـروف اخلاصـة للقـضية         ويتوقف حتديد ما إذا كان التحقيق يفي      

 اليت ميكن أن ختتفي فيها األدلة الطبية        -وتتطلب قضايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون        
 - اليت ميكن أن تكون فيها حياة الشخص يف خطر وشـيك             - وقضايا االختفاء القسري     -

 يعين أنـه    إىل أن شرط بدء التحقيق فوراً     وتشري اللجنة املعنية مبناهضة التعذيب      . إجراء فورياً 
ينبغي الشروع يف احلال عندما يكون هناك اشتباه يف حدوث تعذيب أو سوء معاملـة، أي                

 شهور بني الفعـل     ١٠ أو    شهراً ١٥ ووجدت أن التأخريات ملدة      .)٢٣(خالل ساعات أو أيام   
التأجيل املتكرر وغري  وعند حبث تقدم التحقيقات، فإن .)٢٤(املزعوم وبدء التحقيق غري معقول 

  .)٢٥(املربر ميكن أن يؤدي إىل تفاقم التأخري بشكل غري مقبول
وعلى كل  . وعلى اللجنة أن حتدد املعايري املنطبقة على التحقيقات يف السياق احلايل            -٢٦

من إسرائيل واجلانب الفلسطيين واجب التحقيق يف ادعاءات انتهاكات القـانون اإلنـساين             
وينشأ هذا الواجب نتيجة القانون الدويل ويفرضـه        . لدويل حلقوق اإلنسان  الدويل والقانون ا  

  .٦٤/٢٥٤ قرار اجلمعية العامة أيضاً
 فإن على مجيـع     ،)٢٦(وحسبما أشري على نطاق واسع يف تقرير بعثة تقصي احلقائق           -٢٧

ائيل وإسـر . األطراف يف الرتاع املسلح االلتزام بالقواعد ذات الصلة للقانون اإلنساين الدويل          
طرف قي اتفاقية جنيف الرابعة وعليها، إضافة إىل ذلك، االلتزام بقواعد القـانون الـدويل               

 املتعلقة بقوانني وأعراف احلـرب الربيـة   ١٩٠٧العريف املنصوص عليه يف لوائح الهاي لعام       
 يف أي من الصكوك الدولية      وفلسطني ليست طرفاً  . ١٩٧٧والربوتوكول األول اإلضايف لعام     

  أحاديـاً  خطياً تعهدا١٩٨٩ًيونيه /غري أن السلطة الفلسطينية قدمت يف حزيران  . لةذات الص 
 ١٩٤٩إىل سويسرا، بوصفها وديع اتفاقيات جنيف، بالتزامها باتفاقيات جنيف األربع لعام            

 مبوجب القـانون   ملزماً وأنشأ هذا اإلعالن تعهداً  .)٢٧(١٩٧٧لربوتوكولني اإلضافيني لعام    وا

__________ 

 ٥٧٩٤٧/٠٠، الطلبـات رقـم      إساييفا يوسوبوفا وبازاييفا ضد روسيا    احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٢٢(
وبينيويفـا  ؛  ٢١٣-٢٠٩، الفقـرات    ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ٢٤، احلكم،   ٥٧٩٤٩/٠٠ و ٥٧٩٤٨/٠٠و

  .١١٢، الفقرة ٢٠١٠يوليه / متوز٢٢، احلكم، ٨٣٤٧/٠٥، الطلب رقم وآخرون ضد روسيا
  .٥-٨، الفقرة ١٩٩٨مايو / أيار١٤، اآلراء بتاريخ ٥٩/١٩٩٦، رسالة رقم كو أباد ضد إسبانيابالن )٢٣(
؛ ٥-١٣، الفقـرة    ١٩٩٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨،  ٨/١٩٩١، الطلب رقم    حليمي نيدزييب ضد النمسا   انظر   ) ٢٤(

  .٧-١١ إىل ٥-١١، الفقرات ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠، ٦٠/١٩٩٦، القضية ومبارك ضد تونس
  .١٦٠، الفقرة موساييف وآخرون ضد روسيا )٢٥(
)٢٦( A/HRC/12/48 ٣٠٤ و٢٨٥-٢٧٠، الفقرات.  
، أبلغ اجمللس االحتادي السويسري الدول األطراف بأنه ليس يف موقع يسمح له      ١٩٨٩سبتمرب  / أيلول ١٣يف   )٢٧(

 أو عدم   نتيجة عدم اليقني داخل اجملتمع الدويل حول وجود       "بتقرير ما إذا كانت الرسالة متثل صك انضمام         
  ".وجود دولة فلسطني



A/HRC/15/50 

GE.10-16223 12 

ضافة إىل ذلك، ختضع السلطة الفلسطينية وسلطة األمر الواقع يف غـزة إىل              وباإل .)٢٨(الدويل
قواعد القانون اإلنساين الدويل من القانون الدويل العريف الذي ينطبق على اجلهات الفاعلة غري 

  .الدول
وفيما يتعلق بالتحريات يف االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإن             -٢٨

بلت املسؤولية القانونية بإجراء حتقيقات بتصديقها على العهـد الـدويل اخلـاص             إسرائيل ق 
وحسبما أوضحت حمكمـة العـدل      . باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب     

 وتعهدت  .)٢٩( على إجراءات إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلة       الدولية، ينطبق العهد أيضاً   
ام القانون الدويل حلقوق اإلنسان عن طريق عدة إعالنات موجهـة           السلطة الفلسطينية باحتر  

). ٣٣-٩املـواد   ( وعن طريق تأكيد هذا االلتزام يف قانوهنا األساسي          )٣٠(إىل اجملتمع الدويل  
، أصدرت سلطة األمر الواقع يف غزة عدة إعالنات أحادية بـشأن احتـرام حقـوق         وأخرياً

  .)٣١(سطيين ينطبق على قطاع غزةاإلنسان وأقرت بأن القانون األساسي الفل
 للقانون الـدويل حلقـوق      ويظل التساؤل بشأن ما إذا كانت املعايري األوسع نطاقاً          -٢٩

.  التحقيقات يف انتهاكات القانون اإلنساين الـدويل       اإلنسان املتعلقة بالتحقيقات تنظم أيضاً    
لرتاع املسلح جبانـب    ومن حيث املبدأ، يستمر تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان خالل ا          

 باحتمال عدم التقيد ببعض احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف            القانون اإلنساين الدويل، رهناً   
        وبـذلك   .)٣٢(وقد يسود القانون اإلنساين الدويل بوصفه قاعدة ختصيص       . حاالت الطوارئ 

لدويل حلقوق ال يوجد تعارض بني واجب التحقيق مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون ا
ويف حال قبول أن معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان تنطبق على الوضع احلايل             . اإلنسان

من الرتاع املسلح، تنشأ مسألة كيفية تفسري معايري التحقيقات يف القانون الـدويل حلقـوق               
__________ 

      ، ١٩٧٤، احلكم، تقارير حمكمـة العـدل الدوليـة لعـام            ) ضد فرنسا  أستراليا(االختبارات النووية   انظر   )٢٨(
  ).٤٣، الفقرة ٢٦٧الصفحة  (٢٥٣الصفحة 

ليـة   جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدو          تشييداآلثار القانونية الناشئة عن      )٢٩(
  ).١١١-١٠٩، الفقرات ١٨٠-١٧٩الصفحتان  (١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤لعام 

         / تـشرين الثـاين    ٢٨-٢٧ورومتوسـطي،   األانظر، على سبيل املثال، إعالن برشلونة للمؤمتر الـوزاري           )٣٠(
  .١٩٩٥نوفمرب 

)٣١( A/HRC/12/48 ٣٠٧، الفقرة.  
، الصفحة  ١٩٩٦كمة العدل الدولية لعام     ، فتوى، تقارير حم   واستخدامهامشروعية التهديد باألسلحة النووية      )٣٢(

اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،          ؛ و )٢٥، الفقرة   ٢٤٠الصفحة   (٢٢٦
والقضية املتعلقة  ؛  )١٠٦، الفقرة   ١٧٨الصفحة   (١٣٦، الصفحة   ٢٠٠٤تقارير حمكمة العدل الدولية لعام      
، احلكم، تقارير حمكمـة     )مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا    (غو  بالنشاط املسلح على أراضي الكون    

تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء    ؛  )٢١٦، الفقرة   ٢٤٣الصفحة   (١٦٨، الصفحة   ٢٠٠٥العدل الدولية لعام    
 تـشرين   ١٥، تدابري مؤقتة، أمر بتاريخ      )جورجيا ضد االحتاد الروسي   (على مجيع أشكال التمييز العنصري      

            ،٣٨٧الـصفحة    (٣٥٣، الـصفحة    ٢٠٠٨، تقارير حمكمة العدل الدوليـة لعـام         ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
  ).١١٢الفقرة 
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ـ            اإلنسان األوسع نطاقاً   ة  يف ضوء أولوية مركز القانون اإلنساين الـدويل بوصـفه اجملموع
  .املتخصصة من القانون املصممة للرتاع املسلح

وتعتقد اللجنة أن الفجوة بني املعايري املوسعة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان              -٣٠
وميكن .  للتحقيقات مبوجب القانون اإلنساين الدويل ليست كبرية جداً        واملعايري األقل حتديداً  

ويف املقـام األول،    . سان يف سياق الرتاع املسلح    الوفاء بعدة معايري مبوجب قانون حقوق اإلن      
جيب أن يتصف احملققون بالرتاهة والشمولية والفعالية والفورية؛ وإال لن يعدو التحقيق عـن              

وأي حتقيقات تفي هبذه املعايري ميكن وصفها باملـصداقية         . كونه مناورة خادعة خميبة لآلمال    
ويشار . ت التحقيق بدرجة ما من االستقاللية     كما تفترض املصداقية أن تتمتع هيئا     . والصدقية

إىل معيار الفورية يف تعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر، الذي يشري إىل واجب مالحقـة               
  .مرتكيب اجلرائم وحماكمتهم على وجه السرعة

ومن املهم مالحظة االجتاه املتزايد حنو املطالبة مبعايري متطابقة للتحقيقات مبوجـب              -٣١
وتشري املبادئ األساسية واملبـادئ     . اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان     القانون  

التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقـانون الـدويل             
حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة           

 كمجموعة من القواعد املصممة لتطوير القـانون، إىل         ٢٠٠٥ديسمرب  /ون األول  كان ١٦يف  
االلتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين       "أن  

) ب: ... ( منـها  الدويل، كما هو منصوص يف جمموعات القوانني ذات الصلة يشمل أموراً          
 فعالية وسرعة ودقة ونزاهة وأن تتخذ إجراءات، عند االقتضاء، وفقاً         التحقيق يف االنتهاكات ب   

  .)٣٣("للقانون احمللي والدويل ضد مرتكيب االنتهاكات املزعومني
وعلـى  . وعلى الرغم من ذلك، هناك عوائق أثناء الرتاع املسلح تعترض التحقيقات            -٣٢

. حتدث أثناء الرتاع املـسلح    سبيل املثال، ال ميكن التحقيق على حنو فعال يف كل حالة وفاة             
وباملثل، فإن مستوى الشفافية املتوقع من حتقيقات حقوق اإلنسان ال ميكن حتقيقها يف مجيـع      

. حاالت الرتاع املسلح، وخاصة بالنظر إىل أن مسائل األمن الوطين تنشأ يف كثري من احلاالت      
ن الصعب إجراء فحـوص     وقد تعوق طبيعة األعمال القتالية التحقيقات يف املوقع أو جتعل م          

وميكن أن يكون الرتاع قد أدى إىل تدمري األدلة، ويكون من الـصعب حتديـد               . طبية فورية 
تفقـد  : وبعد انتهاء املعـارك .  آخرمكانموقع الشهود أو قد يكونون ضالعني يف الرتاع يف        

ق وحسبما أوجز املقرر اخلاص املعين باإلعدام خـارج نطـا         . بعض من هذه العوائق أمهيتها    
قد تستخدم الدول على أساس النظـر يف  : "القانون أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي 

وعلى سبيل  . كل حالة على حدة، تدابري أقل فاعلية يف التحقيق بسبب خضوعها لقيود مادية            
املثال، عندما تسيطر قوات معادية على مكان وقع فيه إطالق نار، قد يكون إجراء عمليـة                

__________ 

  .٣، املرفق، الفقرة ٦٠/١٤٧القرار  )٣٣(



A/HRC/15/50 

GE.10-16223 14 

 غري أنه، بصرف النظر عن الظروف، جيب أن جترى التحقيقات دائماً          . مستحيالً تشريح أمراً 
  .)٣٤("بأعلى قدر من الفاعلية وأال ختتصر يف جمرد إجراء شكلي

كما أن غاية القانون اإلنساين الدويل وأهدافه تؤثر يف األمهية القانونية لبعض معايري               -٣٣
خبالف املعايري الشائعة وهـي االسـتقاللية       التحقيق مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان       

والشاغل األساسي للقانون الـدويل  . والرتاهة والشمولية والفعالية والفورية املشار إليها أعاله  
حلقوق اإلنسان املتمثل يف محاية حقوق وحريات األشخاص من استغالل سلطة الدولة ليس             

لك أن القانون اإلنساين الدويل يـسعى       ذ. هو مناط التركيز الرئيسي للقانون اإلنساين الدويل      
وبالتايل، فإن بعض   .  إىل حتقيق التوازن بني االستخدام املشروع للقوة ومحاية األشخاص         أوالً

معايري حقوق اإلنسان، مثل مشاركة الضحايا يف التحقيقات، على الرغم من استـصواهبا،             
غـري أن   . ون اإلنساين الدويل  ليست ضرورية لتقييم التحقيقات يف االنتهاكات املزعومة للقان       

اللجنة تقر بأنه يف ضوء املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب،              
 بشكل متزايد كمعيار مهـم ينطبـق علـى          فإن وصول الضحايا إىل العدالة أصبح مقبوالً      

  . التحقيقات يف انتهاكات احلرب املزعومة
 القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان اهليئة اليت يتعني أن          ، ال حتدد معايري   وختاماً  -٣٤

وعادة ما تتوىل النظم القضائية العسكرية الريادة للتحري يف االنتـهاكات           . تباشر التحقيقات 
ويتسق ذلك مع الربوتوكول األول اإلضـايف التفاقيـات         . املزعومة للقانون اإلنساين الدويل   

 على األطـراف املتعاقـدة   قانون العريف، اليت تفرض واجباًجنيف الذي تنعكس فيه مبادئ ال   
مبنع، وعند الضرورة، قمع االنتهاكات ألحكام االتفاقيات       "السامية مبطالبة القادة العسكريني     

الشروع يف اختـاذ إجـراءات      " عن   فضالً" وهذا الربوتوكول وإبالغ السلطات املختصة هبا     
ولدى احملققني العسكريني املعرفة املتخصـصة      ). ٨٧ املادة" (تأديبية أو جنائية ضد مرتكبيها    

غري أن اسـتخدام احملـاكم العـسكرية        . بظروف القتال والذخرية املهمة لتلك التحقيقات     
للمحاكمة يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان كان مسألة مثرية للجدل ووجد أنه يفتقر             

 وعلى الـرغم    .)٣٥( الدويل حلقوق اإلنسان   إىل االستقاللية والرتاهة املطلوبتني مبوجب القانون     
من ذلك، جيوز لكل من نظام العدالة العسكري واملدين االضطالع بشكل سليم بتحقيقـات            
يف احلوادث اليت تقع أثناء الرتاع املسلح، والشرط الوحيد هو أن تتوافق اآلليات املـستخدمة               

  .مع خمتلف املعايري اليت نوقشت أعاله

__________ 

)٣٤( E/CN.4/2006.53 ٣٦، الفقرة.  
  .٩٣، الفقرة E/CN.4/1995 انظر مثالً )٣٥(
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  ائيلحكومة إسر  - رابعاً  

  التحقيقات املضطلع هبا  - ألف  
  أصدرت إسرائيل ثالثة تقارير تبني بصورة تفصيلية اإلجراءات اليت اضطلعت هبـا،             -٣٥

 انظـر  (مبا يف ذلك التحقيقات يف بعض االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقـصي احلقـائق                
وهـو  . عام العسكري ويتركز نظام التحقيقات اإلسرائيلي حول النائب ال      ).  أعاله ٢احلاشية  

 لرئيس األركان والـسلطات      قانونياً يشرف على سيادة القانون يف اجليش، ويعمل مستشاراً       
 علـى القـانون التـأدييب يف    العسكرية األخرى فيما يتعلق بالقانون والعدالة ويشرف قانوناً 

  .)٣٦(اجليش
علقة بالرتاع  واعتمد النائب العام العسكري على ثالث آليات لبحث االدعاءات املت           -٣٦

: واآللية األوىل هي تقارير مسرح العمليـات أو حتقيقـات القيـادة       . يف غزة والتحقيق فيها   
 ألوامر قوات الدفاع اإلسرائيلية، فيما يتعلق حبـدث وقـع           حتريات جترى يف اجليش، وفقاً    "

  وترسل حتقيقـات القيـادة     .)٣٧("خالل التدريبات أو أنشطة العمليات، أو بالعالقة باإلثنني       
. نتائجها إىل النائب العام العسكري، الذي يقرر األمر أو عدم األمر بإجراء حتقيـق جنـائي           

 ادعاء، مبا يف ذلك إصابات وحاالت وفاة بني املـدنيني،           ٩٠وحبثت حتقيقات القيادة العادية     
  .وتدمري ممتلكات مدنية

 أو جمموعـة مـن   ، جيوز أن يعني وزير الدفاع أو رئيس األركان العامة ضابطاً       ثانياً  -٣٧
        يف مسائل رفيعة املـستوى      الضباط، عادة ما يكونون من ذوي الرتب العالية، للتحقيق سراً         

وتعرف هذه . أو حساسة، ويقدمون بعد ذلك نتائجهم وتوصياهتم إىل النائب العام العسكري    
 رئـيس   ، أمر ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٠ويف  . التحقيقات باسم حتقيقات القيادة اخلاصة    

 األركان العامة بإجراء مخسة حتقيقات قيادة خاصة يترأسها عقداء ال يرتبطـون شخـصياً             
 للقانون اإلنساين الدويل مـصنفة   مزعوماً  انتهاكاً ٣٠واشتملت التحقيقات على    . باألحداث

إحلاق الضرر بعدد كبري من املدنيني غري املشتركني بـصورة مباشـرة يف             : على النحو التايل  
القتالية؛ وإحلاق الضرر مبرافق األمم املتحدة واملرافق الدولية؛ وإطالق النـار علـى             األعمال  

مرافق طبية ومبان ومركبات وطواقمها؛ وتدمري ممتلكات خاصة وبنية حتتية من قبل القـوات      
 وأجري حتقيق قيادي سادس يف تـشرين        .)٣٨(الربية؛ واستخدام أسلحة حتتوي على فوسفور     

__________ 

  .١٧٨قانون العدالة العسكرية، الفرع  )٣٦(
  ).أ( ألف ٥٣٩املرجع نفسه، الفرع  )٣٧(
  .٩٦، الفقرة "يناير/تقرير كانون الثاين" )٣٨(
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لتحقيق يف االدعاءات املتعلقة مبحل إقامة الـسموين وسـوء معاملـة           ل ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
   .)٣٩(احملتجزين الفلسطينيني من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية واهلجوم على مسجد املقادمة

، جيوز أن يأمر النائب العام العسكري شعبة التحقيقات اجلنائية التابعة للـشرطة   ثالثاً  -٣٨
 ويقوم بذلك إما مباشرة عند      .)٤٠( يف ادعاءات السلوك اجلنائي    العسكرية بإجراء حتقيق جنائي   

وُعـني فريـق    . استالم شكوى من أي مصدر أو على أساس نتائج إحدى حتقيقات القيادة           
 / وحبلول متـوز   .)٤١( لالضطالع بالتحقيقات الناجتة عن الرتاع يف غزة        حمققاً ١٦يتألف من   

   من هـذا النـوع،      جنائياً  حتقيقاً ٤٧ء  ، شرع النائب العام العسكري يف إجرا      ٢٠١٠يوليه  
 يف حني خضعت احلاالت الثالث عشرة األخرى         منها مباشرة للتحقيق فيها جنائياً     ٣٤أحال  

  . لتحقيقات قيادة أو حتقيقات قيادة خاصة
وبعد االنتهاء من االستعراض، تقدم شعبة التحقيقات اجلنائيـة التابعـة للـشرطة               -٣٩

ويقرر بعد ذلك   . ابة العسكرية وحتيل امللف الستعراضه من قبل مدع        إىل الني  العسكرية تقريراً 
النائب العام العسكري أو رئيس النيابة العسكرية ما إذا كان يتعني بدء إجراءات تأديبيـة أو                

وتوجه النيابة العسكرية االهتامات أمام حمكمة عـسكرية إذا         . جنائية أو مواصلة التحقيقات   
  .)٤٢(مكانية اإلدانةوجدت أن هناك أدلة كافية إل

 يف ادعاءات سوء سلوك أو انتهاكات        حتقيقاً ١٥٠، بدأت إسرائيل أكثر من      وإمجاالً  -٤٠
، أدى ذلك   وحسبما أشري سابقاً  ". عملية الرصاص املصبوب  "للقانون اإلنساين الدويل خالل     

ـ             ٤ و  جنائياً  حتقيقاً ٤٧إىل    .)٤٣(ب اهتامات جنائية، منها اهتام أدى إىل إدانـة يف جرميـة هن
وباإلضافة إىل ذلك، حبثت التحقيقات سري العمليات واسـتخدام بعـض الـذخائر، مثـل      

  .)٤٤(الفوسفور األبيض
 يزعم فيها حدوث انتهاكات جسيمة  حادثا٣٦ًويشري تقرير بعثة تقصي احلقائق إىل    -٤١

اه حالـة   ويعرض املرفق الثاين أدن   . للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان      
وعلـى حـني مت التحقيـق يف        .  إىل املعلومات املتاحة   التحقيقات يف هذه احلوادث استناداً    

معظمها؛ فإنه ليس لدى اللجنة معلومات عما إذا كانت بدأت حتريات يف بعض املـسائل،               
  .وترد مناقشتها أدناه

__________ 

  .١٢٦-١٢٤املرجع نفسه، الفقرات  )٣٩(
  .٥٠املرجع نفسه، الفقرة  )٤٠(
  .١٣٢املرجع نفسه، الفقرة  )٤١(
  .٦٧املرجع نفسه، الفقرة  )٤٢(
  .١٠، الفقرة "التقرير الثاين" )٤٣(
  .١٢٠-١١٧الفقرات " يناير/تقرير كانون الثاين" )٤٤(
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  التقييم  - باء  

  التطورات اإلجيابية    
ابية اليت نتجت عـن حتقيقـات إسـرائيل يف          ترحب اللجنة ببعض اخلطوات اإلجي      -٤٢

وينبغي أن يساعد اعتماد إجـراءات خطيـة        . الشكاوى املقدمة فيما يتعلق بالرتاع يف غزة      
جديدة حلماية املدنيني أثناء احلرب يف املدن على زيادة هذه احلماية أثنـاء الـرتاع املـسلح                

وينبغي تسليط  . م بسالمة املدنيني  وضمان أن تويل قوات الدفاع اإلسرائيلية املزيد من االهتما        
 عـن  يف كل كتيبة قتالية يكون مسؤوالً" ضابط الشؤون اإلنسانية"الضوء على إنشاء وظيفة     

تويل شؤون السكان املدنيني بوصفها وسيلة مبتكرة لتثقيف اجلنود وإعالم القادة بشأن محاية             
وباملثل، ينبغـي أن يـساعد    . يةاملدنيني واملمتلكات املدنية وختطيط وتنسيق املساعدة اإلنسان      

األمر اجلديد الذي ينظم تدمري املمتلكات اخلاصة لألغراض العسكرية يف خفض مثـل هـذا      
ويعترب وضع مفهوم جديد وأوامر صارمة بشأن استخدام        . التدمري إىل احلد األدىن يف املستقبل     

ك، تالحظ اللجنـة    وباإلضافة إىل ذل  . الذخائر اليت حتتوي على فوسفور أبيض خطوة إجيابية       
 ويتمثل جزء من واليتها يف حبـث        .)٤٥(إنشاء جلنة توركل، اليت تتضمن مراقبني دوليني اثنني       

مسألة ما إذا كانت آلية حبث الشكاوى واالدعاءات املطروحة فيما يتعلق بانتهاكات قانون             "
لتزامات دولة  تتوافق مع ا  ... ،  الرتاع املسلح والتحقيق فيها، حسبما جترى يف إسرائيل عموماً        

  .)٤٦("إسرائيل مبوجب قواعد القانون الدويل
وعلى الرغم من التحقيقات العديدة اليت بوشرت والطابع املتطور لنظـام العدالـة               -٤٣

العسكري إلسرائيل، فإن لدى اللجنة شواغل إزاء التحقيقات اليت أجريت هبا بشأن الرتاع يف              
  .غزة حىت اآلن

  عدم التعاون    
للجنة إال على التقارير العامة الثالثة اليت أعدهتا احلكومة نتيجة عدم تعاون            مل تعتمد ا    -٤٤

وتعتـرب املعلومـات    . إسرائيل، واستكملتها مبعلومات من املنظمات غري احلكومية والشهود       
الواردة يف التقارير الثالثة غري مالئمة كأساس إلجراء تقييم موثوق فيه الستقاللية وفعاليـة              

واملعلومات املتاحة غزيرة وتوفر تفاصـيل      . ت يف هذه االنتهاكات اجلسيمة    وصدقية التحقيقا 
وكانت اللجنة تفضل التحدث مباشرة مع احملققـني        . عن العديد من التحقيقات وليس كلها     

وتظهـر  .  من ذلك، ال يزال لدى اللجنة أسئلة عديـدة         وبدالً. لتقييم مشولية وفعالية عملهم   
قق مما إذا كانت إسرائيل أجـرت حتقيقـات يف مجيـع            حقيقة أهنا وجدت صعوبة يف التح     

. احلوادث الستة والثالثني الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق عدم وضوح املعلومات املتاحة            
__________ 

 .١٦٣-١٥٨، الفقرات "التقرير الثاين" )٤٥(

  .١٦٠ملرجع نفسه، الفقرة ا )٤٦(
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ونتيجة عدم التعاون، مل تستطع اللجنة التوصل إىل قرار قاطع عما إذا كانت التحقيقات اليت               
  .١٣/٩ص عليها يف القرار اضطلعت هبا إسرائيل تفي باملعايري املنصو

، مل تستطع اللجنة التأكد، يف بعض احلاالت، مما إذا كانت إسـرائيل أوفـت               أوالً  -٤٥
وعلى سبيل املثال، مل تستطع اللجنة أن       . بواجبها بالتحقيق يف مجيع احلوادث الستة والثالثني      

ـ            د حـاجي  جتد أي معلومات عما إذا كانت التحقيقات قد بدأت أو مل تبدأ يف وفـاة حمم
 ورمبا يكون هذا احلادث موضـع       .)٤٧(وإطالق النار على شهد حاجي وعال مسعود عرفات       

إحدى حتقيقات القيادة التسعني أو حتقيق القيادة اخلاص األول الذي نظر يف الضرر الـذي                
وال توجد إشـارة إىل إجـراء أي        . أحلق مبدنيني غري مشتركني مباشرة يف األعمال القتالية       

AD/02عاءات حرمان الشاهد    حتقيقات يف اد  
وباملثل، مل تستطع اللجنة أن جتد  . من احلرية  )٤٨(

معلومات عما إذا كانت قد جرت حتريات يف ادعاءات القتل العشوائي ألفراد عائلـة أبـو                
 وكـان   .)٥٠( واضطرت كإجراء بديل إىل االعتماد على مواد منظمة غري حكومية          )٤٩(حليمة

  . من التحقق من هذه املعلوماتالتعاون مع إسرائيل سيمكن اللجنة
ومن .  به من املعلومات   ويف قضايا أخرى، من الواضح أن احملققني مجعوا كما كبرياً           -٤٦

 وأعاد النائب العام    )٥١(األمثلة على ذلك حادث مطحن دقيق البدر الذي دمرته هجمة جوية          
 لدعم استنتاجه   العسكري فتح التحقيق عند استالمه أدلة جديدة ووفر املزيد من التوضيحات          

 ويبني هذا املثال حماولة جادة من قبل احملققني اإلسرائيليني        . بأن املطحن مل يستهدف عن عمد     
  .لتوضيح ما حدث يف مطحن الدقيق

وعلـى  . وتطرح فئة ثانية من القضايا تساؤالت حول مدى التحريات املضطلع هبا            -٤٧
  يحات من احملققـني اإلسـرائيليني      سبيل املثال، كان من املمكن أن تستفيد اللجنة من توض         

           / كـانون الثـاين    ٤يك يف   فيما يتعلق بإطالق النار على ماجدة ورايا حجاج يف جحر الد          
 ويشري التقرير اإلسرائيلي املتعلق بالتحقيق يف هذا احلادث إىل إدانة جندي            .)٥٢(٢٠٠٩يناير  

 وكانت إحـداهن    -ائلة حجاج   بتهمة القتل إلطالقه النار يف وقت ومكان مقتل سيدات ع         
 ومع ذلك، يبدو أن النشرة الصحفية اليت تشري إىل إدانة اجلندي            .)٥٣( أبيض اللون  حتمل علماً 

تتعلق حبالة إطالق النار على رجل، وليس على السيدتني، مما يشري إىل أن اإلدانة قد تكـون                 
__________ 

)٤٧( A/HRC/12/48 ٧٥٤-٧٤٥، الفقرات.  
 .١١٤٢-١١٢٧املرجع نفسه، الفقرات  )٤٨(

  .٨٠١-٧٨٨املرجع نفسه، الفقرات  )٤٩(
 Turning a Blind Eye: Impunity for Laws-of-War Violations during theمنظمة رصد حقوق اإلنسان،  )٥٠(

Gaza War )١٣٢، احلاشية ٤٠، الصفحة )٢٠١٠أبريل /نيسان.  
)٥١( A/HRC/12/48 ٩٤١-٩١٣، الفقرات.  
  .٧٦٩-٧٦٤املرجع نفسه، الفقرات  )٥٢(
  .١٠٢-٩٩، الفقرات "التقرير الثاين" )٥٣(
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ية وعدد الـضحايا يف      واخللط الواضح بني األمور بشأن هو      .)٥٤(متعلقة حبادث خمتلف متاماً   
جحر الديك يف ذلك اليوم يشكك بشدة فيما إذا كان اضطلع بتحقيق كامـل وفـوري يف            

  .إطالق النار على سيدات عائلة حجاج
 وتـزعم   .)٥٥(وتتعلق قضية أخرى حبادث جملس العزاء الذي أقامته عائلة عبد الدامي            -٤٨

تعمدة على مدنيني، أسـفرت عـن   بعثة تقصي احلقائق أن اجلنود اإلسرائيليني شنوا هجمة م   
وتشري نتائج حتقيقات القيادة والتحقيقات اجلنائية إىل       .  شخصاً ٢٠ أشخاص وإصابة    ٥مقتل  

مل يـروا أي    "أن اجلنود كانوا يطلقون النار على حماربني يطلقون صواريخ غراد وأن اجلنود             
.  بني رواييت احلـادث     وتالحظ اللجنة التباين   .)٥٦("اجملموعة اإلرهابية "من  " مدنيني بالقرب 

 مكثفة قد بذلت من   ونتيجة عدم التعاون من قبل إسرائيل، مل تستطع اللجنة تأكيد أن جهوداً           
  . قبل احملققني إلهناء االختالف بني هذه التقارير املتضاربة

 ال توجد معلومات كافية لتحديد النتائج اليت تبينها         ،)٥٧(ويف قضية مستشفي القدس     -٤٩
.  عن هـذا احلـادث     وقدمت إسرائيل معلومات قليلة جداً    . جة من الدقة  التحريات بأي در  

ويشري التقرير اإلسرائيلي األول إىل أن هناك حتريات جارية يف اهلجمـات علـى املرافـق                
ويشري التقرير الثاين إىل أن حتقيق القيادة اخلاص الثالث حبث حوادث إطالق النار             . )٥٨(الطبية

 وانعكس يف التقرير الثالـث      .)٥٩(ات الطبية واألخصائيني الطبيني   على املرافق واملباين واملركب   
 ولكن ليس من الواضـح      ،)٦٠(اختاذ إجراءات تأديبية ضد بعض الضباط نتيجة هذه اهلجمات        

ما إذا كانت اإلجراءات التأديبية تتعلق باهلجوم على مستشفي القدس أو هجمـات علـى               
  وشـامالً  ييم ما إذا كان التحقيق فعاالً     وليس لدى اللجنة أي أساس لتق     . مراكز طبية أخرى  

  .بالفعل
، إن اللجنة، نتيجة عدم التعاون من قبل إسرائيل، ليست يف وضع يتيح هلا تقييم               ثالثاً  -٥٠

جمموعة من االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق حول الطريقة اليت يعمـل هبـا                
نظام حتقيقـات   : لى سبيل املثال، يزعم أن    وع. بالفعل نظام التحقيقات العسكرية اإلسرائيلي    

__________ 

 علـى إثـر     انظر النائب العام العسكري لقوات الدفاع اإلسرائيلية يتخذ إجراءات تأديبية ويدين جنـوداً             )٥٤(
متاحة على املوقع   . ٢٠١٠يوليه  /ز متو ٦التحقيقات يف احلوادث اليت وقعت أثناء عملية الرصاص املصبوب،          

http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/10/07/0601.htm.  
)٥٥( A/HRC/12/48 ٨٨٥-٨٦٧، الفقرات.  
  .١١٧-١١٣، الفقرات "التقرير الثاين" )٥٦(
)٥٧( A/HRC/12/48٦٢٩-٥٩٦ات ، الفقر) مستشفى الوفاء٦٥٢-٦٣٠والفقرات ) مستشفى القدس .  
  .٣٧٦، الفقرة "عملية غزة" )٥٨(
  .١١٢-١١١، الفقرتان "يناير/تقرير كانون الثاين" )٥٩(
  .٦٠، الفقرة "التقرير الثاين" )٦٠(
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 وأن حتقيقـات القيـادة    ؛)٦١(امتثال احملققني للوائح واألوامر    نتيجة عدم    القيادة مل يكن فعاالً   
أعاقت التحقيقات اجلنائية عن طريق تدمري مسرح اجلرمية وإعاقة وتأخري عملية حتديد األدلة             

 عـن   يب اجلرائم اإلسرائيليني أكثر هتاوناً     كما أن اجلزاءات اليت تفرض على مرتك       ؛)٦٢(ومجعها
 إضافة إىل أن حتقيقات القيادة ليس هلا أي طرائق حمددة           ؛)٦٣(تلك املفروضة على الفلسطينيني   

مثل الزيارات إىل مسرح اجلرمية واملقابالت مع الشهود والضحايا         "إلجراء التحقيقات اجلنائية    
 ١٣ والتأخري ستة شهور لبدء حنو       ؛)٦٤("نية املستقرة وممارسة التقييم باإلحالة إىل املعايري القانو     

 وأن التحقيقات اجلنائية أجريت بطريقة غـري        ؛)٦٥( دون مقتضى   يشكل تأخرياً   جنائياً حتقيقاً
 كما  ؛)٦٦( إثبات التهم مبا ال يقبل أي شك معقول        مهنية، مما جعل يف حكم املستحيل قطعياً      

         عراض األداء والدروس املـستفادة، وهـي      أن حتقيقات القيادة كانت بصفة عامة أداة الست       
ال تصلح كأداة فعالة ونزيهة للتحقيق من أجل االستجابة لالدعاءات بوقـوع انتـهاكات              

  .)٦٧(جسيمة

  الفورية    
. تعرب اللجنة عن حتفظاهتا حول ما إذا كانت التحقيقات فورية مبا فيـه الكفايـة                -٥١

وتالحظ اللجنة أنه أجريـت     . قدم بسرعة معقولة  وتتطلب الفورية أن تبدأ التحقيقات وأن تت      
 فقط، على حني أبلغ عن      ٢٠٠٩مقابالت مع العديد من الشهود الفلسطينيني يف أواخر عام          

عديد من ادعاءات انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان بعـد             
             / وقعـت يف كـانون الثـاين       اليت" عملية الرصاص املصبوب  "حدوثها بوقت قليل يف هناية      

.  وقت صدور تقرير بعثة تقصي احلقائق      ٢٠٠٩سبتمرب  / وكان آخرها يف أيلول    ٢٠٠٩يناير  
وميكن أن تؤدي هذه التأخريات إىل فقدان أو تلف األدلة، وإىل نوع من الشهادات املختلطة               

ر على ماجدة وريـا حجـاج   واملتضاربة اليت أثرت على نتائج التحريات املتعلقة بإطالق النا    
وليس بوسع اللجنة، دون معلومـات      . واهلجوم على مطحن دقيق البدر املشار إليهما أعاله       

إضافية عن التوقيت الدقيق الذي أجريت فيه التحقيقات، أن تتوصل إىل نتيجة قاطعة عـن               
  . مدى سرعة اضطالع إسرائيل باإلجراءات ذات الصلة

__________ 

)٦١( A/HRC/12/48 ١٨١٦، الفقرة.  
  .١٨١٧املرجع نفسه، الفقرة  )٦٢(
  .١٨٢٥ و١٨١٨املرجع نفسه، الفقرتان  )٦٣(
  .١٨١٩ الفقرة املرجع نفسه، )٦٤(
  .١٨٢٠املرجع نفسه، الفقرة  )٦٥(
  .١٨٢٩املرجع نفسه، الفقرة  )٦٦(
  .١٨٣١املرجع نفسه، الفقرة  )٦٧(
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  االستقاللية والرتاهة    
فة عامة، يتضمن نظام العدالة العسكري اإلسرائيلي، فيما يظهر، آليات داخليـة            بص  -٥٢

ويقع النائب العام العسكري يف مركز هذا النظام، الذي يتوقف اسـتقالله            . حلفظ استقالليته 
وبالتحديد، يتوىل وزير الدفاع، ولـيس      . من زاوية التسلسل القيادي على عدد من العوامل       

مسؤولية تعيينه وختضع قرارات النائب العام العسكري إىل استعراض         رئيس األركان العامة،    
من قبل املدعي العام واحملكمة العليا العاملة بوصفها حمكمة العدل العليا، مبا يف ذلـك مـن                 

ويشري الفقه القـضائي اإلسـرائيلي إىل       . خالل التماسات من قبل األشخاص واجملتمع املدين      
ستقالل عمل النائب العـام العـسكري يف حـدود سـيادة            إيالء العناية الواجبة لضمان ا    

  .)٦٨(القانون
وعلى الرغم من الضمانات اهليكلية لتحقيق االستقاللية املتضمنة يف نظـام العدالـة               -٥٣

العسكري، فإن املسؤوليات املزدوجة للنائب العام العـسكري، يف الـسياق احملـدد هلـذه              
لك أن النائب العام العسكري هو املستشار القانوين ذ. التحقيقات، يثري القلق إزاء عدم الرتاهة

ومع ذلك، فهو يشرف يف الوقت نفسه على        . لرئيس األركان والسلطات العسكرية األخرى    
وعلى الرغم من أن مجع وظائف إسداء املشورة واإلشـراف يف           . القانون التأدييب يف اجليش   

دم الرتاهة، فإن املوقف معقـد يف        إىل تعارض يف املصاحل أو ع      مكتب واحد ال يؤدي تلقائياً    
هذه احلالة ألن العديد من االدعاءات باالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون            

 باملـشورة    مباشراً الدويل حلقوق اإلنسان الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق ترتبط ارتباطاً          
  .املقدمة
النائب العام العسكري أسدى مشورة قانونية      وبالفعل، أعلنت إسرائيل على املأل أن         -٥٤

بشأن القانون اإلنساين الدويل إىل قادة على مجيع املستويات حىت بداية وأثناء الرتاع يف غزة                
احملامني حبثوا قانونية األهداف املزمعة، وشاركوا يف ختطيط العمليـات وسـاعدوا يف             "وأن  

 غري  .)٦٩("الة والتدريبات وعمليات احملاكاة   توجيه اجلهود اإلنسانية واشتركوا يف تقييمات احل      
 إىل األهداف واالستراتيجية     شديداً أنه، حسبما أشري أعاله، وجهت بعثة تقصي احلقائق نقداً        

 وتبني الصلة بني املشورة املقدمة واالدعاءات       .)٧٠(والسياسة الكامنة وراء عملية غزة بأكملها     

__________ 

؛ P.D. 714) ٣(٥١ افيفيت عطية ضد املدعي العام ٤٧٢٣/٩٦انظر، على سبيل املثال، حمكمة العدل العليا  )٦٨(
؛ P.D. 714) ٤(٤٣، ريمجال عبد القادر حممود ضد رئيس املدعي العسك، ٣٧٢/٨٨وحمكمة العدل العليا 

زوفـان ضـد   ، ٤٢٥/٨٩؛ وحمكمة العدل العليا P.D.154، )٣(٤٢، وفوشس ضد النائب العام العسكري    
شفران وآخرون ضـد رئـيس املـدعي    ، ٦٠٠٩/٩٤ .C8.A؛ وP.D. 718 (4) 43 النائب العام العسكري

ـ  ، ٤٤٢/٨٧؛ وحمكمة العدل العليا P.D. 573) ٥(٤٨، العسكري ، ام العـسكري شول ضد النائـب الع
٢(٤٢ (P.D. 749 ٤٩، إيشا ضد املدعي العام، ٤٥٥٠/٩٤؛ وحمكمة العدل العليا)٥ (P.D. 849.  

  .٢١٦، الفقرة "عملية غزة" )٦٩(
)٧٠( A/HRC/12/48 ١٨٩٥، الفقرة.  
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 يعمل النائب العام العسكري ال بصورة نزيهـة         الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق أمهية أن       
  . رؤية أنه يعمل بصورة نزيهفحسب، بل أيضاً

ومـن  . ومن وسائل تبديد أي شكوك حول عدم الرتاهة هي حبث نتائج التحقيقات             -٥٥
عدم وجود انتهاك   :  يف تقرير بعثة تقصي احلقائق، تالحظ اللجنة النتائج التالية          حادثاً ٣٦بني  

           ؛ واختـاذ إجـراء     )٧(؛ ونتائج غـري واضـحة       )٢٠(ءات ألسباب خمتلفة    أو وقف لإلجرا  
وعلى الرغم من عدم حـصول      ). ٥(؛ واستمرار التحقيقات اجلنائية     )١(؛ وإدانة   )٣(تأدييب  

اللجنة على األدلة كاملة واملنطق وراء هذه القرارات، وبالنظر إىل جسامة االدعاءات، يبـدو         
  . مل حتقق نتائج تذكر حىت اآلنأن التحقيقات العسكرية

وترى اللجنة أن اإلشراف املدين على قرارات النائب العام العسكري يـوفر آليـة                -٥٦
غري أن اللجنة مل يصل إىل علمها أي طلبات         . جديرة بالثناء للحماية من اإلجراءات التعسفية     

التحقيقـات ذات   بشأن إجراء مراجعة قضائية ألحد قرارات النائب العام العسكري يتعلق ب          
وعلى حني ميكن ألي طرف مهتم، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري              . الصلة بالرتاع يف غزة   

احلكومية، التماس مراجعة قضائية من قبل احملكمة العليا، حىت أثناء سري الرتاع املسلح، فـإن               
  .الفلسطينيني يف غزة يواجهون عوائق كبرية

  دمعاملة مقدمي الشكاوى الفلسطينيني والشهو    
أشار مقدمو الشكاوى الفلسطينيون وممثلوهم القانونيون إىل عدم إبالغهم بانتظـام             -٥٧

وعلى حني لدى اجليش ممارسة قياسية تتمثل يف اإلقرار باستالم الـشكوى،          . بتقدم قضاياهم 
وقالت منظمتان  .  عن حالة قضاياهم   فإن أغلبية املشتكني مل حيصلوا عن أي معلومات مطلقاً        

باسم أشخاص فلسطينيني للجنة إهنما علمتا برفض الشكاوى مـن خـالل            قدمتا شكاوى   
 ويؤثر عدم وجود عملية قياسـية إلبـالغ مقـدمي           .)٧١(وسائط اإلعالم اإلسرائيلية فقط   

وممـا ال يـدعو     . الشكاوى بالتقدم يف التحقيقات ونتائجها على كيفية النظر إىل العدالـة          
 والشهود املتأثرين بالتحقيقات ليس لديهم      لالندهاش، أن اللجنة علمت أن مقدمي الشكاوى      

  .ثقة تذكر بالنظام
وباإلضافة إىل تقدمي شكوى إىل     .  يف قضايا مدنية   وأشري إىل عدم الشفافية هذا أيضاً       -٥٨

النائب العام العسكري، ميكن للمشتكني الشروع يف إجراءات اللتماس احلصول على تعويض        
 من تعرضه للضرر، تتبعه      يوماً ٦٠ خالل    منوذجاً وعلى الطالب أن يقدم   . لدى وزارة الدفاع  

           طلبـاً  ١ ٠٢٨وقدم املركـز الفلـسطيين حلقـوق اإلنـسان          . دعوى مدنية خالل سنتني   
 طلبات منـها    ٧للحصول على تعويض إىل وزارة الدفاع اإلسرائيلية، مل يقر باستالم سوى            

__________ 

؛ مشاورات مع املركز الفلسطيين حلقـوق اإلنـسان،         ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩مشاورات مع عدالة، عمان،      )٧١(
  .٢٠١٠أغسطس / آب١٥مدينة غزة، 
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 العـسكرية اإلسـرائيلية     وأبلغت الشرطة . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١١ حىت    شخصاً ٢٠باسم  
 إىل  شاهدا٣٥ً حالة واستدعت ١٥املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان أهنا فتحت حتقيقات يف  

الـشهود الـذين     للمركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، مل حيصل أي مـن           ووفقاً. معرب إريتز 
ويف حالة اهلجوم على مرتل     . استجوبوا على معلومات بعد مثوهلم أمام فريق التحقيق يف إريتز         

 ٢٣ اليت اعترفت فيها إسرائيل بأهنا ارتكبت خطأ يف العمليات أدى إىل وفـاة               -عائلة الدايا   
 اسـاً  والتم ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ١١ قدم املركز منوذج التعويض يف       - من املدنيني    شخصاً
 ١٣، ومل تصله سوى رسالة تفيـد اسـتالم التماسـه يف             ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨ يف   جنائياً
ومل ترد إىل املركز    ). كان املركز قد قدمه بالفعل     ( عاماً  وتطلب توكيالً  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

      وباإلضـافة إىل ذلـك،   .)٧٢(أي معلومات أخرى عن مدى التقدم يف طلب التعويض هـذا  
         على تصريح بالسفر خـارج غـزة وبالتـايل          د الفلسطينيون يف غزة دائماً    ال حيصل الشهو  

    /ق قطـاع غـزة يف حزيـران   ال ميكنهم الوصول إىل احملاكم يف إسرائيل، وخاصة منذ إغال   
 من الناحية العمليـة      ما يكون الوصول إىل العدالة مضموناً       وبالتايل، نادراً  .)٧٣(٢٠٠٧يونيه  

  .سطينينيملقدمي الشكاوى الفل
كما أن جتارب الضحايا والشهود عند اإلدالء بشهاداهتم عند احلدود ويف الوصول              -٥٩

إىل نظام العدالة اإلسرائيلية يساعد بصورة جلية على تفسري سبب ضعف ثقة الفلسطينيني يف              
 قدموا أدلة عنـد   ١٩، منهم    شاهداً ٢٨وأجرت اللجنة مقابالت مع     . التحقيقات اإلسرائيلية 

وأفاد أحد الشهود يف . واضطر الشهود إىل االنتظار لساعات طويلة عند احلدود  . ريتزحدود إ 
 ساعة ورفض دخوله إىل مرافق صحية لعـدة  ١٣قضية السموين بأنه اضطر إىل االنتظار ملدة  

 واضطر شـاهد   .)٧٤( باستخدام دورة مياه ولكن بصحبة جنود فقط       ساعات، ومسح له أخرياً   
إىل االنتظار ملدة أربع ساعات دون ماء أو غذاء؛ وأجـرب هـذا             آخر يف قضية أمحد حالوة      

 واضطر شخص يتعلـق     .)٧٥(الشاهد على االنتظار ملدة ساعة ونصف الستخدام دورة املياه        
ـ               راء          حبادث عبد ربه إىل االنتظار ملدة ست ساعات عند احلدود وعـاد إىل مرتلـه دون إج

  .)٧٦(مقابلة معه
ينيني املقيمني يف غزة، فإن نظام العدالة العسكري اإلسرائيلي         ومن وجهة نظر الفلسط     -٦٠

وال يثق  ". عملية الرصاص املصبوب  "جمرد استكمال لنفس النظام العسكري الذي نظم ونفذ         

__________ 

  .٢٠١٠أغسطس / آب١٥مناقشة مع املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،، غزة،  )٧٢(
 /، املرفـق األول، آب    "مـذكرة للجنـة خـرباء األمـم املتحـدة         "املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان،      )٧٣(

 مـن الناحيـة العلميـة بالنـسبة          ما يكون الوصول إىل العدالة مضموناً      وبالتايل، نادراً . ٢٠١٠ أغسطس
  .الفلسطينيةللشكاوى 

  .٢٠١٠أغسطس / آب١٥مقابالت شخصية، غزة،  )٧٤(
  .٢٠١٠أغسطس / آب١٦مقابالت شخصية، غزة،  )٧٥(
  .٢٠١٠أغسطس / آب١٥مقابالت شخصية، غزة،  )٧٦(
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وهلذا السبب، رفض العديد من الشهود احملتملني املثول        . معظمهم يف قدرته على إقامة العدالة     
 ألن ضحايا العمليات العسكرية يكون لـديهم        تغراب نظراً ورمبا ال يثري ذلك االس    . يف إريتز 

بطبيعية احلال حتيز عميق وأفكار مسبقة إزاء غريزة حفظ الذات واملصاحل الوطنيـة ملمثلـي               
غري أنه من أجل إجراء حتقيقات فعالة ونزيهة، تشدد اللجنة على أمهية معاملة             . الدولة اخلصم 

إلسرائيليني أو الفلـسطينيني، بكرامـة وبطريقـة    مجيع الضحايا والشهود، سواء كانوا من ا    
  .حسنة

  االدعاءات اليت مل يتم التحقيق فيها    
تشري املعلومات املتاحة إىل أن إسرائيل مل تباشـر حتقيقـات يف مجيـع ادعـاءات                  -٦١

االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان الـواردة يف             
  .تقصي احلقائقتقرير بعثة 

، مل تباشر إسرائيل حتقيقات يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان فيما يتعلـق           أوالً  -٦٢
 وتـستوجب ادعـاءات     .)٧٧(بأنشطتها يف الضفة الغربية أثناء العمليات العسكرية يف غـزة         

 عن االدعاءات بالتعذيب وظروف االحتجاز غري املشروعة،        انتهاكات احلق يف احلياة، فضالً    
حقيق فيها مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية واتفاقيـة مناهـضة              الت

  .وال يوجد دليل يشري إىل وفاء إسرائيل هبذا الواجب. التعذيب
  عامـاً  وباإلضافة إىل ذلك، تشري املعلومات املتاحة إىل أن إسرائيل مل جتر استعراضاً             -٦٣

ورفضت بعثة تقـصي احلقـائق      . كرية املشروعة للمفهوم العسكري املتعلق باألهداف العس    
وجهة نظر إسرائيل أن البنية التحتية احلكومية بأكملها يف قطاع غزة، مبا يف ذلك مبىن اجمللس                

  .)٧٨(، حمذرة من أن ذلك يتعارض مع مبدأ التمييز مشروعاًالتشريعي، تعترب هدفاً
 أعلى املـستويات حـول      ، مل جتر إسرائيل حتقيقات يف قرارات صادرة على        وختاماً  -٦٤

 ومن االدعاءات الرئيسية يف تقرير بعثة تقصي احلقائق هـي    .)٧٩(تصميم وتنفيذ عمليات غزة   
أدىن شك بأن املسؤولية تقـع  "أن الطابع املمنهج واملتعمد للتدمري يف غزة مل يدع لدى البعثة        

امـر لتنفيـذها    يف املقام األول على الذين صمموا هذه العمليات وخططوا هلا وأصدروا األو           
__________ 

)٧٧( A/HRC/12/48   ١٤٠٤-١٣٩٤، الفقرات)        ؛ )استعمال القـوة خـالل املظـاهرات يف الـضفة الغربيـة
  ).وطنون ضد الفلسطينيني يف الضفة الغربيةأعمال العنف اليت يرتكبها املست (١٤١٨-١٤١١ والفقرات

)٧٨( A/HRC/12/48 ٣٩٢، الفقرة.  
يف هذا الصدد يشري تقرير بعثة تقصي احلقائق باالسم إىل بعض األشخاص، مبن فيهم نائب رئيس الوزراء،                  )٧٩(

ـ " عن اللواء دان هاريل، اليت تدعم بياناته خالل          فضالً. إيلي يبشاى، ووزيرة اخلارجية، تسييب ليفين      ة عملي
اآلراء بأن العملية كانت تستهدف بالفعل التسبب يف تدمري غري متناسب وعنف ضـد              " الرصاص املصبوب 

كما تشري بعثة تقصي احلقائق إىل أن األهداف االستراتيجية إلسـرائيل           . املدنيني كجزء من سياسة متعمدة    
          ، A/HRC/12/48لوثيقـة    إىل تدمري هائـل ومتعمـد انظـر ا          من عمليات مركزة نسبياً     كيفياً تبني حتوالً 
  .١٢١٦-١١٧٧الفقرات 
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 وتتجاوز هذه االنتهاكات اجلسيمة املزعومة املسؤولية اجلنائية الفرديـة          .)٨٠("وأشرفوا عليها 
على مستوى املقاتلني وحىت القادة، وتتضمن انتهاكات موجهة إىل صانعي القرارات األعلى            

 نظـراً ، وجيب إجراء التحري الرمسي من قبل هيئة مستقلة فعليـاً  . مستوى يف سلسلة القيادة   
عملية الرصـاص   "للتعارض الواضح املتأصل يف حبث اجليش لدوره الذايت يف تصميم وتنفيذ            

  ".املصبوب

  اجلانب الفلسطيين  - خامساً

  السلطة الفلسطينية  - ألف  
، جلنة حتقيق مـستقلة    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥أنشأت السلطة الفلسطينية، يف       -٦٥

م رئاسي ملتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير بعثة         تتألف من أربعة أعضاء مبوجب مرسو     
 بذلك التقرير، والعمـل    ورخص للجنة االضطالع بواجبات حتقيق عمالً      .)٨١(تقصي احلقائق 

  .)٨٢( للجدول الزمين الوارد فيه، وتقدمي استنتاجاهتا وتوصياهتا إىل السلطات املختصةوفقاً
من املفوضـة   )  أعاله ٣انظر احلاشية   (ستقلة  واستلمت اللجنة تقرير جلنة التحقيق امل       -٦٦

ويعرض بالتفصيل منهجية ونطـاق     . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٩السامية حلقوق اإلنسان يف     
ومتثلت والية اللجنة املستقلة يف التحقيق يف االنتهاكات املزعومـة          . حتقيقات اللجنة املستقلة  

ذكورة يف تقرير بعثـة تقـصي       اليت ارتكبها اجلانب الفلسطيين قبل وبعد الرتاع يف غزة وامل         
 وتتمتع اللجنة املستقلة بسلطة مجع املعلومات واألدلة والبيانـات ذات الـصلة             .)٨٣(احلقائق

بأنشطتها؛ واستالم الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقع يف حدود واليتـها؛             
اإلنـسان  واالستماع إىل شهادة املشتكني، مبن فيهم الضحايا والشهود ومنظمات حقـوق            

  .)٨٤(والوكاالت الرمسية

__________ 

  .١٨٩٥املرجع نفسه، الفقرة  )٨٠(
عيسى أبو شرار، رئيس اللجنة والرئيس السابق للمحكمة العليا والرئيس السابق جمللس القـضاء األعلـى،                 )٨١(

، وغسان  والقاضي زهري الصوراين، الرئيس السابق للمحكمة العليا والرئيس السابق جمللس االقتضاء األعلى           
  .فرماند، أستاذ القانون جبامعة بيزريت؛ وياسر العموري، أستاذ القانون الدويل جبامعة بيزريت

، املرفق الثاين، الضميمة    A/64/651 (٢انظر األمر املتعلق بتكوين جلنة مستقلة ملتابعة تقرير غولدستون، املادة            )٨٢(
  ).األوىل

)٨٣( A/64/890 ٦٠، املرفق الثاين، الفصل الثاين، الفقرة.  
  .٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )٨٤(
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 ومنظمـات حلقـوق   )٨٥(والتمست اللجنة املستقلة خربة باحثني دوليني مـستقلني    -٦٧
كما قامت اللجنة املستقلة جبمع وحتليل بيانات مستقاة        . اإلنسان ومسؤولني يف الضفة الغربية    

الصحف احمللية  ونشرت إخطارات يف    . من تقارير املنظمات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان      
 لتقدمي نفـسها إىل دوائرهـا املعنيـة          إعالمياً يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ونظمت مؤمتراً      

  .)٨٦(وتشجيع األشخاص على تقدمي الشكاوى إليها وعقدت جلسات علنية
وتوصلت اللجنة املستقلة إىل جمموعة من النتائج، مبا يف ذلك ادعـاءات بالتعـذيب      -٦٨

 إىل قوات األمن يف الضفة الغربية وغزة؛ وقتل خارج نطـاق القـانون            سبتوسوء املعاملة نُ  
سبت إىل وكاالت إنفاذ القوانني واجلماعات املسلحة املتصلة بسلطات األمر الواقع يف غزة؛             ُن

وفشل سلطات غزة هذه يف توفري احلماية من القتل خارج نطاق القانون وحماكمة املسؤولني              
           تها سلطات الضفة الغربية وسلطات األمـر الواقـع يف غـزة            عنه؛ واالنتهاكات اليت ارتكب   

  .فيما يتعلق حبرية التجمع وحريات الصحافة واحلق يف املشاركة يف الشؤون العامة
ووجهت اللجنة املستقلة توصيات إىل السلطة الفلسطينية، مبا يف ذلك مكتب املدعي              -٦٩

وخدمات األمن الوقائي وهيئة املخـابرات      العام ومكتب املدعي العسكري وخدمات األمن       
وباإلضافة إىل ذلك، وجهت النتائج إىل سلطات األمـر         . العامة وهيئة املخابرات العسكرية   

  .  عن األمم املتحدةالواقع يف غزة وهيئاهتا املعنية باألمن، فضالً
قـة  وتالحظ اللجنة أن جلنة التحقيق املستقلة أجرت حتقيقات مستقلة ونزيهة بطري            -٧٠

  .)٨٧(شاملة تناولت مجيع االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق
وأنشئت اللجنة املستقلة بوصفها هيئة حتقيق مستقلة ومل يكن ألعـضائها اتـصال               -٧١

وكان اثنان من أعضائها األربعـة مـن        . مباشر هبرمية السلطة الفلسطينية اخلاضعة للتحقيق     
كانة الرفيعة يف األرض الفلسطينية احملتلة؛ وكان العـضوان         القضاة املتقاعدين من أصحاب امل    

ووضعت اللجنة املستقلة يف نظامها األساسي مبدأ االسـتقاللية         . اآلخران من أساتذة اجلامعة   
           ال جيوز ألي جهة كانت التدخل يف جمريـات التحقيـق      "وأشارت إىل أنه    . التامة ألعضائها 

__________ 

  .٦٣املرجع نفسه، الفقرة  )٨٥(
  .٧٠-٦٨املرجع نفسه، الفقرات  )٨٦(
التوقيـف واالحتجـاز    : تناولت اللجنة االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق على النحو التـايل             )٨٧(

ـ (؛ والتعذيب وسوء املعاملـة      )١٥٥٨-١٥٥٥، الفقرات   A/HRC/12/48(بواسطة قوى األمن     ان الفقرت
؛ وحرية الصحافة وحرية التعبري عـن الـرأي   )١٥٦١الفقرة (؛ وحرية تكوين اجلمعيات   )١٥٦٠-١٥٥٩

كما حاولـت اللجنـة تنـاول       ). ١٥٧٥-١٥٧١الفقرات  (؛ وحرية التجمع    )١٥٧٠-١٥٦٤الفقرات  (
ات من  شن هجم : ادعاءات االنتهاكات اليت ارتكبتها اجلماعات واهليئات األمنية يف قطاع غزة، مبا يف ذلك            

؛ والقتـل  )١٣٤٤-١٣٣٦الفقرات (؛ واحتجاز جلعاد شاليط   )٤٦٠-٤٤٦الفقرات  (داخل مناطق مدنية    
؛ واهلجمـات بالـصواريخ   )١٣٧٢-١٣٤٥الفقـرات   (والتعذيب واالنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان      

  .)١٦٩١-١٥٩٤الفقرات (وقذائف اهلاون اليت شنتها اجلماعات املسلحة الفلسطينية على إسرائيل 
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االستنتاجات إىل تأييد هذا القول، وخاصة بالنظر إىل ادعـاءات          ومتيل  . )٨٨("أو التأثري عليها  
اللجنة املستقلة عن االنتهاكات اليت ارتكبتها السلطة الفلسطينية، مبا يف ذلك على مستويات             

وباإلضافة إىل ذلك، كانـت     .  عن تلك اليت ارتكبتها سلطة األمر الواقع يف غزة         عالية، فضالً 
  .تقلة كافية لدعم حتقيقاهتا وهي تنعكس يف بنيتها الرفيعةالسلطات التحقيقية للجنة املس

وعند صياغة طرائق   . وباإلضافة إىل ذلك، يبني تقريرها أن التحقيقات كانت شاملة          -٧٢
وتـبني  . عملها، بينت اللجنة املستقلة بالتفصيل العملية اليت اتبعتها للوصول إىل اسـتنتاجاهتا  

ستماع فيما يتعلق بكل انتهاك مزعـوم مشوليـة          جلسة ا  ١٠٠حقيقة اضطالع اللجنة بنحو     
وعقدت اللجنة املستقلة مقابالت مع املمثلني احلكوميني املتهمني باالنتهاكات، مبـن           . عملها

وتدل اخلطوات املتخذة حلماية الشهود وتأمني املعلومات اليت . فيهم مسؤولون رفيعو املستوى  
  .ملحصلت عليها اللجنة املستقلة على مهنيتها يف الع

وحددت اللجنة املستقلة القيود اليت تعوق عملها، مبا يف ذلك عدم متكنها من السفر                -٧٣
وعلى حني أثرت هذه القيود على مشولية عمل اللجنة، فإهنا استطاعت إجراء            . إىل قطاع غزة  

مقابالت مع الضحايا والشهود وممثلي منظمات حقوق اإلنسان يف قطاع غزة عـن طريـق            
 غري أنه ال يتضح إىل أي مدى سيؤدي تقريرها إىل إجـراء حتقيقـات               )٨٩(الفيديوكونفرانس

  .جنائية وحماكمات هناك
ذلك أن تقرير بعثة    .  عن بعض الشواغل إزاء فورية التحقيقات      وتعرب اللجنة أيضاً    -٧٤

غري أن اللجنة   . ٢٠٠٩سبتمرب  /تقصي احلقائق نشر ادعاءات عن حدوث انتهاكات يف أيلول        
          ، من املفترض اسـتجابة لقـرار اجلمعيـة        ٢٠١٠يناير  /شأ إال يف كانون الثاين    املستقلة مل ُتن  

ومن شأن ذلك   . وليس استجابة لتقرير بعثة تقصي احلقائق نفسه      ) ٤الفقرة   (٦٤/١٠العامة  
ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن اللجنة      . أن يؤدي إىل تأخر بدء التحقيقات واحملاكمات اجلنائية       

 مبهمة ذات أمهية كبرية بسرعة معقولة حبيث تستطيع تقدمي نتائجهـا إىل             املستقلة اضطلعت 
  .األمني العام يف الوقت احملدد

، تشدد اللجنة على أن التحقيقات ليست سوى اخلطـوة األوىل لتحقيـق             وختاماً  -٧٥
 عن توفري سبل انتـصاف  املساءلة يف انتهاكات حقوق اإلنسان وأن حماكمة مرتكبيها، فضالً   

             ويف وقت إعـداد هـذا التقريـر،        . لذين انتهكت حقوقهم، ينبغي أن تلي ذلك فوراً       فعالة ل 
مل تستلم اللجنة أي معلومات تشري إىل وجود حتقيقات جنائية أو حماكمات جارية يف الضفة               

، استلمت اللجنة نسخة من رسـالة وجههـا رئـيس    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٦ويف  . الغربية
م فياض، إىل رئيس اللجنة املستقلة، السيد عيسى أبو شرار، يكرر فيهـا             الوزراء، السيد سال  

الحتـرام  ] يف تقرير اللجنة املستقلة   [بالتنفيذ الكامل للتوصيات الواردة     "التزام جملس الوزراء    
__________ 

)٨٨( A/64/890 ٦٢، املرفق الثاين، الفصل الثاين، الفقرة.  
  .٦٦املرجع نفسه، الفقرة  )٨٩(
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وتشجع اللجنة بشدة السلطة    ". وضمان احترام حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف فلسطني       
  .لتزامها من خالل إجراء حماكمات فورية وفعالة حسب االقتضاءالفلسطينية على تنفيذ ا

  سلطات األمر الواقع يف غزة   - باء  
. ٦٤/٢٥٤أنشأت سلطات األمر الواقع يف غزة جلنتني استجابة لقرار اجلمعية العامة              -٧٦

 وتقريـر اللجنـة     ٢٠١٠يناير  /واستلمت األمم املتحدة تقرير اللجنة األوىل يف كانون الثاين        
  ). أعاله٤انظر احلاشية  (٢٠١٠أغسطس /ثانية يف آبال

وكانت اللجنة األوىل هيئة حكومية بالكامل يترأسها وزير العدل لسلطات األمـر              -٧٧
وكان أعضاء اللجنة اآلخرون أعضاء يف اجمللس القـانوين لـرئيس الـوزراء            . الواقع يف غزة  

لقضائية العسكرية واملدعي العام ووكيل وزارة اخلارجية ووكيل وزارة العدل ورئيس السلطة ا
ورئيس اللجنة املركزية املعنية بالتوثيق وأحد قضاة حمكمة االستئناف واملدير العام للـشؤون             
القانونية بوزارة العدل واملدير العام هليئة الفتوى والتشريع واملدير العام للمجلس التـشريعي             

امل على سياسة احلكومة اإلسرائيلية جتاه      ويركز تقريرها بالك  . واملراقب العام بوزارة الداخلية   
  .قطاع غزة وسلوك القوات املسلحة اإلسرائيلية أثناء الرتاع يف غزة

ومل تتناول بصورة دقيقة االنتهاكات املزعوم أن سلطات األمر الواقـع يف غـزة أو                 -٧٨
مجيـع  غري أهنا أشـارت يف تقريرهـا إىل أن          . اجلماعات املسلحة املرتبطة هبا قد ارتكبتها     

االدعاءات املتعلقة بسلوك سلطات األمر الواقع يف غزة واجلماعات املسلحة ينبغي أن توجـه           
  .إىل مكتب املدعي العام

وعلى حني قدم التقرير استجابة لتقرير بعثة تقصي احلقائق، فإنه مل يناقش توصيات               -٧٩
ات الـيت يـزعم أن      بعثة تقصي احلقائق بصورة تفصيلية، ومل يعرض تدابري ملعاجلة االنتهاك         

وال يعترب التقريـر    . سلطات األمر الواقع يف غزة واجلماعات املسلحة التابعة هلا قد ارتكبتها          
، ولكن جمرد وصف ملا تراه سلطات األمر الواقع يف غزة عن الوضع احلـايل يف            حتقيقياً تقريراً

  .ضد إسرائيل االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق وكرر أساساً. قطاع غزة
       يـشار إليهـا    (غري أن التقرير أعلن بالفعل عن إنشاء جلنة قانونية مستقلة للمتابعة              -٨٠

تتألف من ثالثة خرباء وطنيني وثالثة خرباء دوليني لتنفيـذ  ") جلنة غزة الثانية"فيما بعد باسم    
  ." للمعايري الدوليةوفقاً" احلقائق توصيات بعثة تقصي
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            / آب١٥ تقريرهـا إىل هـذه اللجنـة يف غـزة يف     )٩٠(زة الثانيـة  وقدمت جلنة غ    -٨١
وأدرج خرباء اللجنة الوطنيون بوصفهم حمامني مقيمني يف غزة ولـديهم           . ٢٠١٠أغسطس  

وكان اخلرباء الدوليون الثالثة من مـصر       . سنوات طويلة من اخلربة يف ممارسة القانون الدويل       
يتمكنوا من دخول قطاع غزة واقتصرت اتصاالهتم باألعضاء        ومل  . واململكة العربية السعودية  

وتقبل اللجنة أن سلطات األمر الواقع يف غـزة سـعت إىل           . الوطنيني على مكاملات باهلاتف   
  .إنشاء هيئة مستقلة لالضطالع بالتحقيقات

واضطلعت جلنة غزة الثانية بزيارات ميدانية وأجـرت مقـابالت مـع الـضحايا                -٨٢
غري أن تقريرها مل يتـضمن معلومـات        . عرضت ملفات التحقيقات اجلنائية   واملسؤولني واست 

وكان ميكن أن يؤدي املزيد     . كافية توضح بانتظام اخلطوات اليت اختذهتا جلمع األدلة وتقييمها        
  .من التفاصيل إىل تسليط الضوء على مشولية حتقيقاهتا

ائيـة املتعلقـة باالنتـهاكات    وقدم تقرير جلنة غزة الثانية أمثلة على اإلجراءات اجلن       -٨٣
املزعومة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قضية أديـن              
فيها عدد من األشخاص وسجنوا، يف حني صدر حكم ضد آخرين بالسجن مـع إيقـاف                

ء وطلبـت اللجنـة، أثنـا     . وسويت بعض القضايا خارج احملكمة بني األسر املعنية       . التنفيذ
وجودها يف قطاع غزة، إىل املدعي العام أن يزودها مبعلومات حمددة عن عدد التحقيقات اليت               

، ولكن تقريره مل    ورد مكتبه يف وقت الحق خطياً     . اضطلع هبا مكتبه وعن التقدم احملرز فيها      
يتضمن إحصاءات أو بيانات أخرى تدعم اإلشارات الواردة يف التقرير بشأن إجراء سلطات             

  .لواقع يف غزة لتحقيقات أو حماكماتاألمر ا
وأشار تقرير جلنة غزة الثانية، باإلضافة إىل ذلك، إىل أن مجيع األفـراد احملتجـزين                 -٨٤

ألسباب سياسية أطلق سراحهم؛ ومل تنتهك اجلماعات الفلسطينية مبدأ عدم التمييـز عـن              
ة الفلـسطينية   عمد؛ ومل تكن هناك شهادة موثوقة لدعم االدعاء بأن اجلماعـات املـسلح            

استهدفت عن عمد مدنيني إسرائيليني عند إطالق الصواريخ على األهداف اإلسرائيلية؛ وأن            
املساجد واملباين املدنية مل تستخدم كمكان لتخزين األسلحة أو كقواعد هلا؛ وال توجد أدلة              

  .تشري إىل أن الفلسطينيني استخدموا املدنيني كدروع بشرية
  .جلزم بصدق أي من هذه التأكيداتوليس بوسع اللجنة ا  -٨٥
         ذلك أن التقريـر   . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نزاهة حتقيقات جلنة غزة الثانية            -٨٦

مل يتناول بصورة جدية توصيات بعثة تقصي احلقائق املوجهة إىل سلطات األمـر الواقـع يف       
طة الفلسطينية، الذي أوضـح     وخيتلف ذلك إىل حد بعيد مع تقرير اللجنة التابعة للسل         . غزة

__________ 

؛ والـسيد حممـود   )اململكة العربية الـسعودية (؛ والسيد باسم عالم  )، مصر رئيساً(السيد عبد اهللا األشعل      )٩٠(
؛ والسيد  )غزة (؛ والسيد سامل السقا   )غزة(؛ والسيد حممد نعمان النحال      )اململكة العربية السعودية  (املربوك  

  ).غزة(ناظم عويدة 
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 من  وبدالً. وجود جهود جادة من جانبها للتحقيق يف مشاركة السلطات احلكومية وكشفها          
 التوصيات إىل األمم املتحـدة      - شأهنا شأن اللجنة األوىل      -ذلك، وجهت جلنة غزة الثانية      

اهتا جتـاه   واجملتمع الدويل، على حني ركزت استنتاجاهتا على نقد سياسات إسرائيل وإجراء          
 بـأن   ويعطـي ذلـك انطباعـاً     .  من تلك املتعلقة بسلطات األمر الواقع يف غزة        غزة، بدالً 

 إىل حتويل األنظار عن االنتهاكات املزعومة للقـانون اإلنـساين الـدويل             ىالتحقيقات تسع 
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان من قبل سلطات األمر الواقع يف غزة ويـثري شـواغل إزاء                

  .ا وفعاليتهامصداقيته
وباإلضافة إىل ذلك، سعت بعض جوانب التقرير إىل استبعاد االدعـاءات بوقـوع               -٨٧

وعلى سبيل املثال، تشري جلنة غزة الثانية إىل أن         . انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل    
 عدم توافر التكنولوجيا العسكرية احلديثة ال ميكن أن حيول دون دفاع اجلماعات املسلحة عن             

 حبقيقة االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق اليت تفيد بأن            ويقر ذلك ضمناً  . نفسها
         اجلماعات املسلحة انتهكت القانون اإلنساين الدويل بـإطالق صـواريخ علـى إسـرائيل              
ال تستطيع ضرب أهداف بعينها، ويف الوقت نفسه حماولة تربير االنتهاكات وعـدم إدانـة               

  .  هذه األفعالمرتكيب
كما أن حتقيقات جلنة غزة الثانية، اليت بدأت بعد أكثر من سنة من الرتاع يف غـزة،     -٨٨

 إىل الـصعوبات     للتأخري، مـشرياً   ويعرض التقرير أسباباً  . تثري تساؤالت حول فورية حترياهتا    
للجنة أن  وتفهم ا . املالزمة لالضطالع بتحقيقات فعالة يف أعقاب التدمري الذي أحدثه الرتاع         

االضطراب الناتج عن الرتاع املسلح أثر على قدرة جلنة غـزة الثانيـة علـى االضـطالع                 
  .ومن هذا املفهوم، فإن تطبيق معيار الفورية قد ال يكون مالئماً. بتحقيقات

  االستنتاجات  - سادساً 

  إسرائيل  - ألف  
 اجلمعية العامة من أعاق عدم التعاون تقييم اللجنة الستجابة إسرائيل ملا دعت إليه  -٨٩

إجراء حتقيقات تتسم باالستقاللية وذات مصداقية وتتوافـق مـع املعـايري الدوليـة يف               
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان الـيت             

وتعتـرب قواعـد   . أشارت إليها بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غـزة           
وبالتايل، فإن اللجنة ليـست يف وضـع        . ات اللجنة غري كافية إلجراء تقييم قاطع      معلوم

يسمح هلا بتحديد ما إذا كانت التحقيقات اليت أجرهتا إسرائيل تفي باملعـايري الدوليـة               
  .لالستقاللية والرتاهة والشمولية والفعالية والفورية
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ين اإلسـرائيلي للتحقيـق يف      وتقر اللجنة بأن هناك آليات قائمة يف النظام القانو          -٩٠
وتقبل أن هيئات التحقيق العسكرية واملدنية ميكـن أن جتـري           . ادعاءات جرائم احلرب  

وينبغـي أن   . حتريات يف مثل هذه اجلرائم ما دامت التحقيقات تتوافق مع املعايري الدولية           
ـ              انون تفي التحقيقات يف االنتهاكات املزعومة ألي من القانون اإلنساين الـدويل أو الق

 الدويل حلقوق اإلنسان باملعايري العاملية لالستقاللية والشمولية والفعالية والفورية، رهنـاً          
  .بقيود الرتاع املسلح

وتثري طريقة العمل احلالية لنظام التحقيقات العسكرية يف إسـرائيل شـواغل يف               -٩١
ـ        . السياق احلايل  ام العـسكري   وبالتحديد، تستنتج اللجنة أن الدور املزدوج للنائب الع

عمليـة  "بإسداء املشورة القانونية لقوات الدفاع اإلسرائيلية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ           
وإجراء مجيع احملاكمات بشأن سوء السلوك املزعوم جلنـود قـوات           " الرصاص املصبوب 

 الدعاءات بعثـة     يف املصاحل، نظراً   الدفاع اإلسرائيلية خالل العمليات يف غزة يثري تنازعاً       
احلقائق اليت تفيد بأن األشخاص الذين صمموا وخططوا وأمروا بتنفيـذ العمليـة             تقصي  

وأشرفوا عليها كانوا متواطئني يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل             
 ويؤثر ذلك على ما إذا كان النائب العام العسكري ميكن أن يكون نزيهاً. حلقوق اإلنسان

 يف التحقيق يف هذه االدعاءات      - حبق   أن ينظر إليه بوصفه نزيهاً     وما ال يقل أمهية      -حبق  
  .اخلطرية

 خطوات إلبالغ الضحايا والشهود وممثليهم   ومل يتخذ احملققون اإلسرائيليون دائماً      -٩٢
. القانونيني عن التقدم يف حترياهتم، ومل يعاملوا الضحايا باستمرار معاملة كرميـة والئقـة             

الغ عن التقدم يف التحقيقات ونتائجها ووصـول الـضحايا إىل           وتعترب الشفافية يف اإلب   
العدالة من اشتراطات التحقيقات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، على الرغم من            
أهنا ال تنطبق بصرامة مبوجب القانون اإلنساين الدويل، نتيجة اختالف أهداف التحقيقات            

  .مبوجب هاتني اجملموعتني من القوانني
لى الرغم من ذلك، تقل فعالية ومشولية التحقيقات دون املـشاركة الكاملـة          وع  -٩٣

وتالحظ اللجنة أن املعايري الدولية تتطور يف هذا اجملال، مع التركيـز            . للضحايا والشهود 
بشكل أكرب على إمكانية وصول الضحايا إىل العدالة حىت فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة             

  .للقانون اإلنساين الدويل
وليس لدى اللجنة أي معلومات عما إذا كانت إسرائيل قد باشرت حتقيقات يف               -٩٤

االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق فيما يتعلق بانتهاكات القـانون الـدويل              
ويف هذا الصدد، مل تف إسرائيل بواجبـها، مبوجـب          . حلقوق اإلنسان يف الضفة الغربية    
  . مناهضة التعذيب، بالتحقيق يف هذه االدعاءاتالعهد الدويل أو مبوجب اتفاقية

وباملثل، ال يوجد ما يشري إىل أن إسرائيل فتحت حتقيقات يف اإلجـراءات الـيت            -٩٥
" عملية الرصـاص املـصبوب    "اختذها األشخاص الذين صمموا وخططوا وأمروا بتنفيذ        
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ن املسؤولني يف   وتضمن تقرير بعثة تقصي احلقائق ادعاءات خطرية تفيد بأ        . وأشرفوا عليها 
أرفع املناصب كانوا متواطئني يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل             

وتالحظ اللجنـة أن    . ومل تف إسرائيل بواجبها بالتحقيق يف هذه التهمة       . حلقوق اإلنسان 
 نظام العدالة العسكري ليس هو اآللية املالئمة لالضطالع مبثل هـذا التحقيـق، نظـراً              

  .ض املصاحل املتأصل يف اجليشلتعار

  اجلانب الفلسطيين  - باء  

  السلطة الفلسطينية   -١  
أنشأت السلطة الفلسطينية جلنة حتقيق مستقلة، أجرت حتريات بعناية ودقـة يف              -٩٦

 إىل تقرير اللجنـة     وتستنتج اللجنة، استناداً  . االدعاءات املوجهة إىل السلطة الفلسطينية    
وأعضائها، أن جلنة التحقيق مل تكن مستقلة من حيث التكـوين           املستقلة ومقابلة رئيسها    

ويدعي تقريرهـا ارتكـاب     .  مستقلة بالفعل   لتشريعها القانوين، بل أيضاً    فحسب، وفقاً 
. مسؤولني عامني يف الضفة الغربية النتهاكات جسيمة للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان        

  .ولية وميكن اعتباره ذا مصداقية وفعاالًوتستنتج اللجنة أن التحقيق يتوافق مع املعايري الد
غري أن اللجنة تالحظ أن عمل اللجنة املستقلة أعيق بصعوبات الدخول إىل قطاع    -٩٧
وعلى الرغم من أن اللجنة املستقلة اختذت مجيع اخلطوات املالئمـة للتحقيـق يف              . غزة

يل حلقوق اإلنـسان    ادعاءات االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدو       
  . يف غزة، فإن اللجنة تستنتج أن اللجنة املستقلة مل تستطع القيام بذلك

وأعدت اللجنة املستقلة األساس الالزم لبدء إجراءاهتا ضد مرتكيب هذه األفعال             -٩٨
واستلم رئيس اللجنة املستقلة    . واختاذ تدابري أخرى مالئمة لتوفري سبل انتصاف للضحايا       

من رئيس الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ مجيع توصياهتا، ولكن مل يصل إىل علم     تأكيدات خطية   
  .اللجنة أنه شرع يف أي إجراءات جنائية منذ تقدمي اللجنة املستقلة تقريرها

  سلطات األمر الواقع يف غزة   -٢  
  .أنشأت سلطات األمر الواقع يف غزة جلنيت حتريات  -٩٩

لف من مسؤولني يف سلطات األمر الواقع يف غـزة          ومل تقم اللجنة األوىل اليت تتأ       -١٠٠
بأي جهود جادة ملعاجلة االدعاءات الواردة يف تقرير بعثة تقصي احلقائق ومل تقـم بـأي                

 علـى االدعـاءات   إجراءات ضد سلطات األمر الواقع يف غزة؛ ويركز التقرير أساسـاً       
  .املوجهة ضد إسرائيل
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ثة خرباء قانونيني وطنـيني وثالثـة خـرباء         ويوفر التقرير الثاين، الذي أعده ثال       -١٠١
دوليني، بعض املعلومات عن التدابري الفعلية املتخذة للتصدي لالنتهاكات املزعومة، ولكنه 
مل يدعم التأكيدات اليت تفيد بأن مجيع احملتجزين السياسيني أطلق سراحهم وبأن حماكمات             

لى أساس املعلومات املعروضـة  وع. جنائية قد أجريت استجابة لتقرير بعثة تقصي احلقائق 
أمام اللجنة، فإهنا ال تستطيع استنتاج أن سلطات األمر الواقع أجـرت حتقيقـات ذات               

   .مصداقية وفعالة
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Annex I 

[English only] 

  List of stakeholders consulted 

  Diplomatic missions 

Permanent Mission of the Arab Republic of Egypt to the United Nations in Geneva 

Permanent Mission of Israel to the United Nations in Geneva 

Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan to the United Nations in Geneva 

Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations in Geneva 

  Domestic authorities 

Muhammad Abed Prosecutor General, Gaza 

Dhiya al-Madhoun Central Documentation Committee, Gaza 

  Investigative bodies 

Judge Issa Abu Sharar  Chair, Independent Investigation Commission of the 
Palestinian Authority 

Ghassan Farmand  Member, Independent Investigation Commission of the 
Palestinian Authority 

Yasser al-Amuri  Member, Independent Investigation Commission of the 
Palestinian Authority 

Muhammad Faraj al-Ghoul  Chair of the Government Committee for Follow-up to 
the Implementation of the United Nations Fact-Finding 
Mission Report 

Muhammad No’man Elnahhal  Member, Independent Legal Committee to Monitor 
Implementation of the United Nations Fact-Finding 
Report 

Salem Elsaqqa  Member, Independent Legal Committee to Monitor 
Implementation of the United Nations Fact-Finding 
Report 

Nazem Owaida  Member, Independent Legal Committee to Monitor 
Implementation of the United Nations Fact-Finding 
Report 
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  Non-governmental organizations 

Addameer, al-Haq, Badil, Cairo Institute for Human Rights, Christian Aid, Defence 
National (Israel), Geneva for Human Rights, Human Rights Watch, International 
Federation for Human Rights (FIDH), Save the Children, UN Watch, the Women’s 
International League for Peace and Freedom, the World Council of Churches. In addition, 
the Committee received submissions from: Adalah, al-Mezan, B’Tselem, Hamoked, the 
Palestinian Centre for Human Rights, the Euro-Mediterranean Human Rights Network 
(EMHRN). 

  National human rights institutions 

The Palestinian Independent Commission for Human Rights 

  Independent experts 

Philip Alston, Professor  Former Special Rapporteur on extrajudicial, arbitrary 
and summary executions 

Abraham Bell, Professor Bar Ilan University Israel 

Richard Falk Special Rapporteur on the Occupied Palestinian 
Territories 

William Fenrick Schulich School of Law, Dalhousie University, Canada; 
former Senior Legal Adviser, Office of the Prosecutor, 
International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia 

Eugene Fidell President of the National Institute of Military Justice, 
United States of America, and Florence Rogatz Lecturer 
in Law, Yale Law School 

Jim Goldston Open Society Institute – Justice Initiative  

Col. Daniel Reisner (ret.) Former head of the IDF international law department. 

Marco Sassoli, Professor University of Geneva 

Michael Schmitt Professor Durham University and ex-Advocate-General, 
United States of America 

Rupert Skilbeck Open Society Institute – Justice Initiative 

Canadian military law expert  

  International organizations 

United Nations Special Coordinator Office for the Middle East 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  

International Committee of the Red Cross 
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Annex II 
[English only] 

Table: Incidents in the report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict 

Indiscriminate or deliberate killings 
Incident Paragraphs 

FFM report 
Investigation body Status 

1.     Killing of Ateya Samouni and his son Ahmad 706-735 Sixth special command investigation; 
MPCID  

Ongoing 

2.     Attack on the Wa’el al-Samouni house 706-735 Sixth special command investigation; 
MPCID  

Ongoing 

3.     Al-Fakhura Street massacre/al-Deeb family 653-703 Special command investigation No violation 
4.     Shooting of Iyad al-Samouni 736-744 Sixth special command investigation; 

MPCID  
Ongoing 

5.     Death of Mohammed Hajji and shooting of Shahd Hajji and 
        Ola Masood Arafat 

745-754 Unclear Unclear 

6.     Shooting of Ibrahim Juha 755-763 MPCID  Ongoing 
7.     Killing of Majda and Rayya Hajaj 764-769 MPCID; military court Ongoing but unclear if same case 
8.     Khalid Abd Rabbo’s daughters 770-779 MPCID  No violation 
9.     Shooting of Rouhiyah al-Najjar 780-787 Command investigation; 

MPCID  
No violation 

10.   Abu Halima family 788-801 MPCID  Unclear 
11.   Attack on al-Maqadmah mosque 822-843 Two special command investigations 

(January 2009 and November 2009) 
Disciplinary action 

12.   Attack on al-Daya family 844-866 Special command investigation No violation 
13.   Attack on the Abd al-Dayem condolence tents 867-885 Command investigation; 

MPCID  
No violation 

Attacks on government infrastructure 

Incident Paragraphs 
FFM report 

Investigation body Status 

14.    Israeli air strikes on the Gaza main prison 366-392 Command investigation No violation 
15.    Strikes on the Palestinian Legislative Council building 366-392 Unclear Unclear 
16.    Arafat City police HQ 393-438 Command investigation No violation 
17.    Deir al-Balah police attacks 393-438 Command investigation No violation 
18.    Abbas police station 393-438 Command investigation No violation 
19.    Zeytoun police stations 393-438 Command investigation No violation 
20.    Al-Shujaeiyah and al-Tuffah police station 393-438 Command investigation No violation 
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Use of Palestinians as human shields 
Incident Paragraphs 

FFM report 
Investigation body Status 

21.     Abbas Ahmed Ibrahim Halawa 1064-1075 MPCID No violation 
22.     Majdi Abd Rabbo 1033-1063 MPCID Disciplinary action 
23.     Mahmoud Abd Rabbo al-Ajrami 1076-1085 MPCID  No violation  
24.     AD/03 1086-1088 MPCID  Discontinued 

insufficient evidence 
Arbitrary detention 
Incident Paragraphs 

FFM report 
Investigation body Status 

25.    Al-Atatra incident 1112-1126 Sixth special command investigation  Ongoing  
26.    AD/02 1127-1142 MPCID  Unclear 
27.    AD/03 1143-1164 MPCID  Discontinued 

insufficient evidence 
28.   AD/06 1107 Unclear Unclear 

Use of harmful weapons 
Incident Paragraphs 

FFM report 
Investigation body Status 

29.    Al-Quds hospital 596-629 Special command investigation Unclear 
Possible disciplinary action 

30.    Al-Wafa hospital 630-652 Special command investigation Unclear 
Possible disciplinary action 

31. UNRWA 543-595 Special command investigation Apology, disciplinary 
action, compensation 

Attacks on infrastructure and food production 
Incident Paragraphs 

FFM report 
Investigation body Status 

32.     El-Bader flour mill 913-941 Command investigation No violation 
33.     Sawafeary chicken farm 942-961 Command investigation No violation 
34.     Abu Jubba cement company 1012-1017 Command investigation No violation 

Attacks on water and sewage installations 
Incident Paragraphs 

FFM report 
Investigation body Status 

35.     Gaza wastewater treatment plant 962-974 Command investigation No violation 
36.     Namar wells group 975-986 Command investigation No violation 

        


