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بموجبتحقیقإجراءعندإجراؤھایتمالتيالقانونیةالعملیةلشرححاجةھناكأنإلىالتحقیقلھذاالحاليوالتقدممسارالشیری. 1

بموضوعتامةدرایةعلىتوجیھھم، یتمعندما،محامونالوالشھودیكونأنیجب. اإلنسانلحقوقاألوروبیةاالتفاقیةمن2المادة

،القضائیةالسوابقفيفیض یوجد،2المادةمعمتوافًقاتحقیًقایشكلبمایتعلقفیما. یتعلق بھالبماتامةدرایةوعلىالتحقیقھذا

،لتوضیح تسھیل وللل. التحقیقھذاإلىمباشرةأدتوالتي،طعونالمحكمةمنلحكمیندقیقتحلیلإجراءالضروريمنلكن
.عن ذلكملخًصاسأقدم

R)وآخرونموسىعلي(2013[لدفاعلالدولةوزیرضد [EWHC 1412)(أداري)2013مایو25(

أنھاعلى2الفئةقضایاتعریفتم. 2الفئةمنكقضیة2013مایو25بتاریخSilber Jحكمفيشبرامسعیدوفاةإدراجتم. 2

وكان." أخرىالحقات قضائیةمإلىذلكیؤديوقدالتحقیقیواصلIHATیزالوالسابقةمحاكماتھناككانتحیث"... حاالت

فيقضائیةدعوىرفعنحوالوحیدةاإلجرائیةالخطوةكانت. الفئةھذهضمنأنھاعلىإلیھاالمشارالثالثالحاالتإحدىشبرام
التحقیقوھي،1997لعام) الجیش(العسكریةالمحاكمقواعدبموجباستماعجلسةھي) متھمینجنودثالثةباستثناء(شبرام

علىالمحكمةلخصت،موسىزكيعليحكممن159الفقرةفي. 2006عامفيالعراقفيعقدالذي) FPE(الرسمياألولي

حیةأدلةإلىاالستماعتضمنوالذي،البصرةفيأُجريالذيالرسميالتمھیديالفحصأعقابفي،2006عامفي: "التاليالنحو

یتعلقفیما. "المصداقیةفتقدواأوتواطأواقدالشھودألنعسكریةمحاكمةإلىتنتقلأالیجبالقضیةأنتقرر،عراقیینشھودمن
". قریًبانھائيتقریرتقدیمیتمأنالمتوقعومنIHATقبلمناألمرمراجعةیتم:" المحكمةالحظتالوقتذلكفيالحاليبالموقف

على. آخرشخصأيقبلمندلیلأيتقدیمیتملم،العراقیینللشاھدینالحیةاألدلةعنالنظربصرفأنھالواضحمنو بناء علیھ 
.دلیلأيالجنودیقدملم،الخصوصوجھ

الحاجةإن. القضیةفيالتحقیقبإعادةوأوصى. 2013یونیو6في،أسبوعینحواليبعد" قریًباإصدارهسیتم"التقریرتقدیمتم . 3

مقاضاةإماھناكیكونأنإلى. ةقاضامھناكتكونأنینبغيكانإذامابشأنقراراتخاذبالضرورةأخرتقدالتحقیقمنمزیدإلى
كانإذامابشأن،الحالةھذهمثلفياتخاذهعلیھیتعینماوھو،قرارهاتخاذللدفاعالدولةلوزیریمكنال،المقاضاةبعدمقرارأو

.ضرورًیا2لمادةطبقا لتحقیق

المتحدةالمملكةبالتزاماتالوفاءكیفیةلتحدیدعلیھاالمتنازعلإلجراءاتتتویجا2013مایو/ أیار25فيالصادرالحكمكان-4

جنودجانبمنأعمالعلىتنطويعراقیینمواطنینبوفاةیتعلقفیمااإلنسانلحقوقاألوروبیةاالتفاقیةمن2المادةبموجب

عن"إال2المادةفيعلیھالمنصوصالتحقیقبواجبالوفاءیمكنال. جدیدةقانونیةمنطقةھذهكانت. العراقفيالمتحدةالمملكة

المحتممنتجعلالعراققضایاظروفإن. والرأي العامالضحیةأسرةمتناولفي" وفالى من أى خوخوعادلكاملتحقیقطریق
لمسؤولیةالصحیحاالعتبارفيالعامةوالمصلحةالضحیةلعائلةالمشروعةالمصالحمنكلیلبيالذي،التحقیقھذایؤديأن

األدلةلتقدیم،ومتورطینحاضرینكانواالذینأولئكذلكفيبما،الجنودجانبمنالتزامنشوءإلىحتماً ،فعاالً كانإذا،الدولة
.كشھود

مارسإذا،الخصوصوجھعلى. بالضرورةذلكتفعللنلكنھاو،األھدافھذهتحققفقد،للجنودجنائیةمحاكمةجرتإذا. 5

،المحكمةإلیھاأشارتالتيالقضایاإحدىف. وفعالكاملتحقیقبمثابةذلكیكونأالالمحتملفمن،أدلةتقدیمعدمفيحقھمالجنود



. العمدغیرالقتلتزعمالتيالعسكریةالمحكمةإجراءاتاتخاذتم،الحالةتلكفي. ، تتعلق بھذه النقطةعليكریمجبارأحمدوھي
كانذلك ألنھبذلكالقیاملھمیحقكانحیث،بأى شھادةاألدالء عدماختاروالقدو. العسكریةالمحكمةقبلمنالجنودتبرئةتملكن

كاملتحقیقإجراءیتمولمالوفاةظروفجمیعتناول تأدلةتقدیمیتملم،أدلةتقدیمعدمخاللمنولكنبحقھم، جنائیةمحاكمةبمثابة
.الوفاةظروفنعوفالى من أى خوخوعادل

احتمالھناككانإذافیمایأخذ بعین االعتبارأندولةالوزیرعلىكان. 2للمادةطبقاً فعالتحقیقھناكیكونأنالقانونیشترط. 6

ليإموضوع الوفاة أحالفقد،الموقفھذا ھوكان وألنھ. ذلك االحتمالھناكیكنلمأنھإلىوخلص. للمالحقة القضائیةواقعي
وكما. 2016سبتمبرفيذلكعنأبلغتُ وقد،إليّ األدلةبتقدیمبالتزامھمالجنودىفوأقد و. المطلوبالتحقیقإجراءمنأتمكنحتى

حیث،شبرامقضیةذلكفيبما،أخرىحاالتعنالناشئةنطاًقااألوسععتباراتوانفسھالغرقحولتحقیقيقّسمتفقد ،یتبین
جزءھوشبراموفاةحولتقریرياستكمالإن. أوسععلى نطاقاعتباراتأيفيتحقیقاتيإكمالعليیتعینیزالال. الغرقوقع

.العملیةھذهمنأساسي

ینبغيكانإذامافیتحدیدأجلمن1997لعام) الجیش(العسكریةالمحاكملقواعدوفقاشبرامبوفاةیتعلقفیماFPEنعقدت ا–7

، )بشھادتھملإلدالءجاھزینآخرونھناككان(فقطعراقیینشاھدینسماعبعدولكن. الثألثةجنودھؤألء اللعسكریةمحاكمةإجراء
قام. بذلكالقیاممنھتطلبتالعدالةبأنللجنودالرئیسيالمحاميمنمرافعات بمقتنعاً كان. اإلجراءاتالمعنيالموظفأوقف

علىدلیلأيالجنودیعطلم،المحاميمنالمقدمةالمذكراتنجاحبسببولكنبشكل مكثف،الشاھدیناستجواببالرئیسيالمحامي
،ال یخدم أي غرضآخرینشھودإلىاالستماعبأن استنتجقدالمسؤولالضابطفإذا كان. حتى و إن لم یمانعوا في القیام بذلكذلك

إجراءاتكانتإذامافیأي،النظرقیدما زالت عملیةمنبالغرضیتعلقفیمااالستنتاجإلىالتوصلتمقدأنھنتذكرأنیجب
جمیعلم یأخذ في االعتبار أي غرض آخر قد یخدم القضیة فیما لو تم تقدیمالمسؤولالضابطیكنلم. تمتأنیجبالعسكریةالمحكمة

القیامینبغيالأنھFPEمنمبكرةمرحلةفيإلیھالتوصلتمالذيالقراروكان. الجنودمنأدلةعلىالحصولذلكفيبما،األدلة

.2المادةبموجبتحقیقإلجراءحاجةھناككانتإذاماحولسؤالو حتماً یبقى ال. بإجراءات محاكمة عسكریة

منوغیرھاضراراألوتم االدعاء بخصوص. والسیدعودةالمتوفىوالدعننیابةدعوى بالخطابإرسالتم،2011أبریلفي. 8

أشارتالتيالمراجعةھذهكانت. FPEبـانتھىالذياألصليالتحقیقبمراجعةالدفاعوزارةأمرت. الدفاعوزارةضدالتعویضات

. 2013یونیو6فياختتمتأنھاعلىأعاله2الفقرةفيإلیھاأشرتوالتي2013مایوفيموسىزكيعليحكمفيالمحكمةإلیھا

تحقیقإجراءیؤدي إلى لمFPEاتخذتھالذيالمسارأنالواضحمنكانأنھإلىاإلشارةالمھممن،الحالیةمن أجل تحقیق األھداف

ً الدولةبالتزاماتللوفاءوالذي كان كافیاً ،والرأي العامألسرةلمتاحةالالحقائقبشأن و خالي من الخوفونزیھكامل 2لمادةلوفقا

عند. التحقیقمنمزیدالبإجراء2013یونیو6تقریرفيIHATمراجعةأوصت. اإلنسانلحقوقاألوروبیةاالتفاقیةبموجب

الحقة قضائیة. مھناكتكونأنینبغيكانإذامافيللنظرالعامةالنیاباتمدیرإلىالقضیةأُحیلت،التحقیقاتمنالمزیداستكمال
توصللقد. 2المادةبموجبتحقیقإجراءینبغيكانإذافیماللنظرالخیار للدفاعالدولةوزیرلوتركالمقاضاةعدمقررو بدوره

كانإذابمایتعلقفیماسیماال،موسىزكيعليقضیة فيالطعونمحكمةوضعتھاالتيلتوجیھاتمن خالل اتباع اقرارهإلى
.إليالقضیةةحالقام بإویكنلمأنھإلىوخلص. القضائیةللمالحقةحقیقياحتمالھناك

التالي:النحوعلىالحكممنالمادیةاألجزاءتناولیمكنلكن،مستفیضةالمحكمةعنالصادرةاإلرشادات. 9

).167الفقرة" (2المادةبواجبااللتزامكیفیةفيالنظریجب،قاضاةمھناكتكونلنالتيالحاالتفي"

أمامرئیسيعائقإزالةتتم،للمقاضاةاحتماالتفیھاتوجدالالتيو) الحاالتمن2و1الفئةفيالموجودة تلكمثل(الحاالتفي"

قبل الطبیب الشرعي،منتحقیقھناك، سوف یكونالمتحدةالمملكةفيالوفاةحدثتإذافیما المعتادةالحالةفي. آخرتحقیقإجراء
فيالوفیاتفیھاتحدثالتيالحاالتلیشملیمتدالالطبیب الشرعيختصاصاألنالحاالتھذهفيذلكإجراءیمكناللكن



قضیة ، فإن عدم وجودهللاعبدنعیمقضیةفيكما، حكمھناككانأنھحقیقة. القضائیةالوالیةخارجالجثثتكونعندما والخارج
).168الفقرة"(تنفیذھایتملم2مادةللالكاملةواجباتالفإن،تحقیقإجراءتمأنھمن رغمعلى ال. ال یشكل أي فرقفعلیة

إعطاء رفضفيلحقھمالجنودممارسةفي،المحكمةإلیھأشارتوالذي،كاملتحقیقإجراءیعترضالذي" الرئیسيالعائق"یتمثل
لحصانةاالحقھذایعكسو.علیھمالمطروحةاألسئلةعلى" تعلیقال"إجاباتطاءعإالمحاكمةقبلالمقابلةسیاقفيحقھم و،األدلة

خوفدونومن كاملتحقیقإجراءأمامواضًحاعائًقاتشكلالمھمةالضماناتھذه. بھمالمشتبھبھیتمتعالذيالذاتتجریمفى عدم 
شاھًداكونھوضعلدیھالسابقبھالمشتبھفإن،القضائیةللمالحقةحقیقيخطرأواحتمالأيھناكیكونالحیثما. الحقائقجمیعفي
خطیرةاتھاماتبھالمشتبھیواجھ، أنالوفاةحدوثحالةفي،أنھالواضحمن. األدلةتقدیممن خالل التحقیقیساعدأنمنبدالو 
الالتياإلجراءاتفيكشاھداألدلةتقدیمعندولكن. الجنائیةاإلدانةمننفسھحمایةلھیحقكانالسببولھذا،مقاضاتھتمتإذا
التحقیقجعلفيبالمساعدةملزمفإنھ،حدثماعلىدلیلأفضلھتأدلتكونأنالمحتملمنوحیثخالفموضعفیھادوره كونی

.تفاقیةوممتثالً لإلفعاًال 

قام،) اآلنحتىنظرت فیھاأخرىقضیةكلفيالحالھوكما(القضیةھذهوفيهللاوعبدعليقضیتيفي،ذلكعلىعالوة. 10

الذین یدلون بشھادتھم الجنودقبلمنالذاتتجریمخطر" بتطویق) "ICC(الدولیةالجنائیةللمحكمةالعاموالمدعيالعامالمدعي

الخطواتجمیعاتخاذینبغيأنھبھالمسلممنألنھالضماناتھذهتقدیمتموقد. مناسبةوقائیةضماناتتوفیرخاللمنأمامي
،المثالسبیلعلى،هللاعبدقضیةفي. 2مادةللوفقاً بالتزاماتھاالوفاءفيالدولةومساعدةبواجبھمالوفاءعلىالجنودلتشجیعالممكنة

.2المادةمتطلباتتقدیم تقریر و تحقیقمنوتمكنتليإأدلتھمالجنودقدم،إليّ أحیلتوالتي

المحكمةالحظتو. 2المادةمھام لبيتأنیمكنIHATبأنالقائلةالحججطعونالمحكمةرفضت،موسىزكيعليقضیةفي. 11

أن:

ولیس مھیكلة تلیسIHAT. العامةمتناولفيتحقیقھناكیكونأنالضروريمنف... الحقة قضائیةمھناكتكونالماحیث"... 

لدیھا موظفون

).188الفقرة"(بذلكللقیام

العدالةوتحقیقالعدالةإلىالجناةتقدیمبینأساسًیاتمییًزاھناكأنسیتبین). 190الفقرة" (الضحیةلعائلةمتاًحا"تحقیًقاIHATیقدمال

موسىزكيعليقضیةفيالحكمشروطبأمانةاتبعتقدشبرامبقضیةیتعلقفیماتبنیھاتمالتيالعملیةإن. الضحیةألسرة
.بالمساعدةزمونملھممنجمیعبمساعدةتحقیقإجراءاآلنویجب،2لمادةوفقاً لتحقیقإجراءیتملم. العدالةفيالحق،ولألسرة

R)وآخرونموسىعلي (– 2013[للدفاعدولة الوزیرضد [EWHC 2941 (Admin))22013أكتوبر(

.تبنیھایجبالتيلعملیةافيبالتفصیلالمحكمةنظرت،یونیوحكمصدورمنأشھربضعةبعدصدرالذي،الحكمھذافي. 12

،تحقیقبإجراء2المادةالتزامعلیھایعلقالتيالقضایافيمقاضاةھناكتكونلنأنھالواضحمنیكونأنبمجرد": 9الفقرة. ا

".ذلكبعدممكنوقتأقربفيتحقیقإجراء یبدأأنیجبأنھبنرىفإننا

...".متقاعدقاضيمثلمناسبشخصتعیینطریقعنتحقیقكلإجراءینبغي": 10الفقرة. ب



معباالقترانتحقیقكلبشكلالمتعلقةوالتفاصیلاالختصاصصالحیاتتحدیدبیقوم وزیر الخارجیةأنیجب": 11الفقرة. ج

. "2للمادةالتحقیقامتثالضمنبحیث تاالختصاصاتصیاغةیجب. التحقیقإلجراءیعینھالذيالشخص

الوزارةسلطةنطاقفيتدخلالتيالوثائقجمیعبتوفیرسیتعھد"... دفاعللالدولةوزیرأن13الفقرةفيجاء،ذلكعلىعالوة. د

. تھمادلون بشھادویسیحضرونحضورھمالمطلوبالمسلحةالقواتأفرادوأن؛العامالمفتشطلبعندالبریطانیةالمسلحةوالقوات
ُیزعمالذینالمسلحةالقواتأفرادفإن،القضائیةالمالحقاتتقدیمیتملنأنھالواضحمنیصبحأنبمجردأنھالخارجیةوزیریتوقع

نظروجھةوزیر الخارجیة تبنىو لذلك. األدلةویقدمونالتحقیقمعسیتعاونونالمسلحةالقواتفيحالًیالیسواولكنھمتورطھم
".كافیاً سیكونلزاماإلصالحیاتبدونالتحقیقأنمفادھا

سیتم .فعاالً یكونأن التحقیقأراد منإذاوفاةكلحدوثكیفیةتحدیدمنالعامالمفتشیتمكنأنالضروريمن": 14الفقرة. ه

ماكینونالحظكماو،ذلكومع. المسلحةالقواتأفرادمنسیماوال،حاضرینكانواالذینأولئكمنسدلیلالحصول على أفضل 
.نوعاً ما"رتبللضًحااوإغالق"ھناككان،موسىبھاءوفاةعنالناتجةالجنائیةالمحاكمةنھایةفيج

فيطردتاستفقد،األدلةویقدموندائًماسیتعاونونالجنودبأنالخارجیةوزیرتفاؤلمشاركةمنتتمكنلمالمحكمةألناً نظر. و
بطریقةحدثماحولبشھادتھم المعنیینالعسكرییناألفرادء دالوإالموقفھذاتغییردائًماالممكنمنأنھ ": 15الفقرةفيالقول

أنھوالغالباالحتمالأنرأینافي: ذلكیفعلوالنأنھمفيحقیقيخطریوجد،ذلكومع). الخارجیةوزیریأملكما(مجدیة
منشكالً فإنوبالتالي. لزمیلكبیرانتقادأيتتضمنأدلةتقدیمفيوبالتأكیداإلطالقعلىأدلةتقدیمفيمترددینسیكونونالجنود
مثلفي. حدثمالتحدیدالوحیدةوالعادلةالفعالةالطریقةسیكونالحضورعلىاألشخاصھؤالءإجباریمكنحیثبالتحقیقأشكال

،مرضیةغیرإجاباتتقدیموتمالشھودأحدإلىشفھیةادعاءاتتقدیمتمإذا،المثالسبیلعلى، أنھالواضحمن،الظروفھذه
دلیلأيإعطاءالجنودرفضإذاأنھأضیفأنیجب. "حدثماتحدیدعنسلبیةاستنتاجاتاستخالصالحق في للمفتشفسیكون
.حدثماتحدیدعندسلبیةاستنتاجاتالستخالصليمفتوًحاالمجال سیكونمجدي،

سبقماوأھمیةالقانونياألثر

قادرینآخرینشھودوأيلھمالمشورةیقدمونالذینوأولئكالجنودقبلمنذكرهسبقلماالقانونیةباآلثاراالعترافیجب. 13

لیسواھم. االتفاقیةمن2المادةمعومتوافًقافعاًال التحقیقجعلفيالمساعدةواجبیقع على عاتقھم. العامالمفتشمساعدةعلى

واولیس،آخرشخصأيبھایتمتعالتيالحقوقبنفسالتمتعلھمیحقأنھحینفي. جنائیةمالحقةفيتھاماتایواجھونبھممشتبھ
سأقومالتي و،ومصالححقوقلدیھم. الوضعبذلكالمرتبطةبالحقوقیتمتعونالفإنھم،جنائیةمحاكمةیواجھونبھممشتبھ

العامباإلفصاحللمطالبةجنائیةمحاكمةفيتھم المبھیتمتعالذياإلجرائيالحق،المثالسبیلعلى، لدیھملیسلكن،الحًقابتوضیحھا
بحوزتھمكانتإذاف. حدثماعندلیلأفضلتقدیمیمكنھمالذیناألشخاصھم،المحكمةالحظتكماو. شھودإنھم. المستنداتعن

حتىحدثماتحدیدھوالتحقیقھذاالموضوع و الغرض من. العامللمفتشعنھاالكشففیتحتم علیھمحدثبماصلةذاتمستندات
یمكن،الضرورةعند،التيالعامةالمصلحةمراعاةأیًضایجب. مأسرتھفرد من وابنھموفاةیةكیفمعرفةمنالمتوفىعائلةتتمكن

.كشفھایجبالتيالمشینةاإلجراءاتعلىالضوءوتسلطللمساءلةتخضعأن

العائقرفعیتم،المحكمةالحظتكما،ولكن،القضائیةالمالحقةتھدیدو خاضع لبھمشتبھلحمایةالضماناتمنالعدیدتوجد-14

تحقیقعلىبشدةالتركیزیتم،ذلكیحدثعندما. القضائیةللمالحقةاحتمالوجودعدمحالةفيالقضائیةالمالحقةخطرعنالناشئ
غیرفيھيجنائیةمحاكمةفيممارستھایمكنالتياإلجرائیةالحقوقلتأكیدشاھدمن قبل محاولةأي. للتحقیقالقانونيالغرض

أنالقضائیةالمالحقةتھدیدخطر تحتیعودوالمالذینالشھودمن2المادةالتي ترتكز علیھاالقانونیةالمقتضیاتتتطلب. امحلھ

الموجھةاألسئلةعلىواإلجابةوفعلوهشاھدوهماأن یذكرواالحاضرینعلىیجب،شبرامقضیةمثل،قضیةفي. حدثمایذكروا
إلىأشیرأنأود. الوفاةفیھاحدثتالتيالظروفتوضحقدالتيالتحقیقوخطوطاألدلةرضات فيالتعالتوضیحمعقولبشكلإلیھم
ومجاالتمعقدةلیستاألساسیةالحقائق. التحقیقبھا فيستمراریتم االأنأرىالتيالطریقةعنشبرامقضیة فيعلنيبیانأول

.الردلعدملدیھم سببیوجدال. حدثماعنالعراقیینالشھودأدلةسنواتلالجنودامتلك. معقدةلیستالشھودمنالمساعدة



أكتوبرحكمفيطعونالمحكمةحددتھكماالتحقیقشكل

مصالحھاتحميبطریقةفیھالمشاركةمنالعراقفياألسرلتمكینالالزمالدعمعلىیحصلوأنعلنیاً التحقیقیكونأنیجب. 15

اللوردمناالقتباسانظر(".علنیاً منھجانبكلیجب أن یكون ھأنیعنيال،بالطبع،علنیاً سیكونالتحقیقأنحقیقة":المشروعة
).أكتوبرالصادر في موسىزكيعليحكممن21الفقرةفيرودجر

الوصول إلىإتاحةمدىفيوالنظرفیدیورابطعبرللعائلةإتاحتھایتمالتياإلجراءاتفيینظرأنالعامالمفتشعلىیجب. 16

نظروجھة"تمثلت. شھوداستجواب عام للإجراءالعامالمفتشعلىیجب). 22الفقرة(اإللكترونيالموقععلىوالنصوصالوثائق

ھناكیكونأن"  في أنھ یجب القویةالمحكمة

سیحتاجببساطةالمفتش"لكن" المتناسبةغیرالتكلفةتلكدونفعاالً یكونأنیمكنالتحقیقألنللتحقیقمستقلمستشاریوجدال"... 
).23الفقرة" (المطلوبینالشھودوعددعنھاالكشفتمالتيالوثائقلكمیة"وفًقا"المساعدةإلى

.ھذهاالستقصاءعملیةسماتمنسمةلیست،الخصومةإجراءاتفيعادةتحدثوالتي،ممثلالالمستشارمشاركة

:المحكمةذكرت،أكتوبرالصادر فيحكمالمن29الفقرةفي. العامللمفتشاإلفصاح. 17

ھذهتحتويأنیجب. التحقیقفيإنتاجھایتمالتياألوراقھناكستكون،حقیقإجراء تفیھاسیتمالتيالحاالتمنحالةكلفي"
فيالمفتشینظرثم... المفتشتقدیم ھذه األوراق إلىیجب: مطلوبھومماالكثیرعلىIHATفیھاتحققالتيالقضایافياألوراق

إشارةتوفرأنیجبالتياألوراقتلكاعتبارإلىاستناًدا) آخرمكانأيأوالوزارةأوالعامةمنعموًماھذا([إتاحتھإلىیحتاجما
ذاتالوزارةأوبالخدمةالمطالبةتكونأنجًداالمحتملفمن،الوثائقمنمزیدإلىحاجةھناكتكونقدمجاالتأيإلىواضحة
یتمحتىصارمةرقابةممارسةیجب. في ھذا الصددشدیدةتحكم عملیة إلىحاجةوھناك،مالئمةغیر" الكاملباإلفصاح"الصلة
."التحقیقفيفقطبالقضایاالصلةذاتالمستنداتطلب 

قد. صلةوذاتمركزةأدلةتقدیمعلىالشھودمساعدةفيالتقدیریةصالحیتيبھاتمارسأنیجبالتيبالطریقةالمبدأھذایرتبط
الفقرةھذهمنالواضحمن. دقیقةأدلةتقدیمأجلمنالماضيفيقالوهومااآلخرونقالھعماالكشفإلىیحتاجونالشھودأنأعتبر

أنیجب. التحقیقفيبالقضایاالصلةذاتالمسائلفقط إلى،عموًماالقضائیةوالوالیةالكشفألغراض،یمتدالتحقیقمدىأن
بالفعلحددت،الحالةھذهفي. القضائیةالمفتشلسلطةالعامةالخطوطتحدیدیتمحیثالمسائل في صالحیات االختصاصتنعكس

.األولبیانيفياألساسیةحسب اعتقادي المسائل

:التالیةالتوجیھات33الفقرةتقدم. لألطرافاإلفصاح. 18

المتوفینأسرإلىاالستماعمنطویلوقتقبلالوفاةبظروفالمتعلقةالشھودإفاداتعناإلفصاحالمناسبمنیكونقد"... 
،ذلكومع. طرحھایجبالتياألسئلةأوطرق التحقیقباقتراححدثمامنالتحققفيعموًماساعدیسا األجراءھذألن،والجنود

علىیحتويتقریرأيعناإلفصاحینبغيكانإذافیمابعنایةالنظرإلى،المثالسبیلعلى،المفتشسیحتاج،الصددھذافيحتى
... ".العامبوجھإنھ: اةمقاضالیجبكانإذامابشأنتوصیات



،السببلھذا). 37الفقرة(أسئلةأواستفساراتخطوطاقتراحفيالحقلشھودللكن،عدائيولیس،استقصائيھوالتحقیق-19

القانونیةالمشورةتقدیمیتم،عامبشكل. 2المادةواإلنجلیزيالقانونعمل علىمطلعمحامبامتیازات الحصول على األسرةتتمتع

المفتشیأمرلمما. ونطاقھالتحقیقمنبالغرضیتعلقفیماصحیحبشكلیبلغھمأنالمحاميعلىیجبلكن، ذلكطلبواإذا، للجنود
أسئلةطرحفيممثلوھمأومونالمتھیرغبقد. یقوم بتجدیدهماشخصقِبلمنأوقِبلھمناألسئلةجمیعطرحسیتم،ذلكبخالف

،أسئلةیطرحونقدممثلیھمأومینالمتھأنمعینةحالةفيالمفتشیقررقد. طرحھیمكنفیماالمفتشوسیبتصلةذاتیعتبرونھا
.للعملیةاالستقصائيالطابعمننبعتالتحقیقمنالجوانبھذه. أسئلة من محامي الخصمیوجدال. الحقھذامثلیوجدالولكن

قانونیةالمساعدةال

الولكنتلعبھأنیمكنالذيالدورفھمفيمساعدةإلىالضحایاأسرتحتاجقد. الحاجةحسبالقانونیةالمساعدةتحدیدیجب-20

المفتشالتعاون مع وفيالتحقیقیثیرھاالتيااللتزاماتفھمفيالمساعدةإلىالمساواةقدمعلىالجنودیحتاجقد. محامإلىتحتاج
مشاركةطبیعةإن. استجوابھا/استجوابھعندعامةاستماعجلسةوحضورشاھدإفادةإعداد،المثالسبیلعلى، منھمیطلبھفیما 

الالزمةالقانونیةالمساعدةمدىإن. للمحامینحاجةھناكلیستأنھتعنيالمحكمةقبلمنالمتوخىالنحوعلىعنیینالمالشھود
المراجعةقیداألمرھذایظلأنیتطلبموسىزكيعليقضیة والمفتشلتقدیرمتروكأمراآلخرینوالشھودوالجنودللعائالت
.المستمرة

التحقیقمنالحالیةالمرحلة

RMPأجرى. IHATتحقیقاتذلكفيبما،التحقیقاتجت عنتنالتيبالوثائقالواجبالنحوعلىالدفاعوزارةزودتني. 21

جنودثالثةجراء مقابالت مع إتمت،2004یونیو23في. للجنودجنائیةقاضاةمألياستعداًداعراقیینشھودمعمكثفةمقابالت

مارسوالكنھمجراء استجوابات مطولة وإتم. مسبًقاةُمعدً مكتوبة وأفادةجنديكلقدم. محامیمثلھموكان. تحت التحذیر القانوني
.ضدھمالموجھةاالدعاءاتتفاصیلعلىكاملبشكلإطالعھمتم. علیھمالمطروحةاألسئلةجمیععلىالتعلیقعدمفيحقھم

علىباستفاضةمحامیھمسأل . العراقیینالشھودمنذلكبعدالمتاحةالبیاناتومحاموھمالجنودتلقى،FPEفيبدءالوقبل- 22

إن،الواقعفي". تعلیقال"إجاباتأعطواأخرىمرةلكن،2015عامفيأخرىمرةالجنودالت معمقابجراءإتم. محتویاتھاأساس

أيیقدموالماتخذوھاالتيواإلجراءاتحدثبمایتعلقفیماالعراقیینالشھودمنالواردةباألدلةكاملةمعرفةو ھم علىالجنود
.2004عاممنذمعلومات

و )أوليأساسعلى(حددتھمالذینالعراقیینالشھودھؤالءأدلةتتضمنمطبوعةبوثائقزودتھم،إليّ المستنداتتسلیمبعد. 23

ماتقریرمنالجنودلتمكینالماضيالعامخریففيملفاتالإعدادتم. العسكریینالشھودفادات إوالتحقیقفيإدراجھاینبغيالتي
علىافقتقد وو. أكبربتفصیلللردتھمدعوتمت و2004عامفيأعدتالتيالحالیةفاداتھمإإلىإضافاتفيیرغبونكانواإذا

ىل علوالحصمصلحتھممنأنھاعتقدتألننيمنھملكلممثلینعلىوافقتلقد. المھمةھذهفيلمساعدتھممنھملكلمحامینتعیین
علىللحصولیكفيبماجیًداكانفقطواحدبممثلحقیقياتصالعلىكنتلكنني،الرأيھذامعزلتما. منفصلبشكلالمشورة

إذا. القانونیونالمستشارونلفھایتكالتيالرسوممنأتحققأنیجب،المفتشبصفتي. إليّ مشتركرأيوإیصالاآلخرینآراء
فإن،بالفعلالحظتكما. محاماةمكتبأي قبلمنوبھالقیامتمالذيمابدقةأعرفأنیمكننيال،فقطواحدمحاميمنسمعت
بالوفاءلھمالمشورةتقدیمفيللغایةمفیدةستكونللجنودالقانونیةالمساعدةمناالستفادةأنتصورتوقدمعقدةلیستالحقائق

.ةمكتوبفادةإإعدادعلىمساعدتھمخاللمنالقانونیةبالتزاماتھم

إنھ. عودهمنعمالسید والمتوفىأسرةمعاالتصالوتم،اآلخرینالشھودمنعددتعاونعلىالحصولفيتقدمإحرازتم. 24

یمكناستماعجلسةلعقدالتخطیطفیھایمكننامرحلةفينحن. حدثمانعدئیةمبأدلةقدموالذيحیاً یزالالالذيالرئیسيالشاھد
دونو من كاملةمكتوبةفادات إتقدیمعملیة الفرصةانتھزتإذاالجلسةھذهتسھلسوف. والجنودعودةسیدللاستجوابفیھا



الجنائیةللمحكمةالعاموالمدعيالعامالمدعيیوفرھاالتيبالحمایة،األدلةیقدمونالذینجمیعوبالفعل، الجنودسیتمتع. تأخیر
.األحداثبھذهیتعلقفیمامستقبلیةمقاضاةأيوجودحالةفيضدھمیقدمونھدلیلأيضدالدولیة

إن،األسبابلمعرفةقتراح ذلك تم إأنھوأفھم،مفیًداسیكون الخاصینلجنودايمحاموIFIمحاميّ بیناجتماععقدأنأعتقد. 25

ضمنتندرجمقترحةمعقولةتحقیقمساراتأيفيللنظرمنفتحأنابالطبع. الفورلىعتلبیة توقعاتيبسببھایتمالقدالتي،وجدت
.التحقیقھذاصالحیات اختصاص

نیومانجورجرسیال


