
 

 

 

 

 2006וועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון ה בפני תצהיר

 

מנתח את  2006  לבדיקת אירועי המערכה בלבנון בשנת הדועלומוגש  NGO Monitor י ארגון"מסמך זה שחובר ע

אותם ארגונים  בטרמינולוגיה שעשו על ידי ארגוני זכויות האדם במהלך המערכה ודן בשימוש  שפורסמוהדוחות 

 בעלי עוצמה םארגוני.  נדה פוליטית אנטי ישראלית'ל  לצורך קידום אג"וך שיח זכויות האדם  והחוק הבינהשאובה  מת

פרסמו ) HRW(Human Rights Watch ו) אמנסטי( Amnesty Internationalכגון  זכויות האדםהטוענים להגנת 

 ענותהט. י מדינת ישראל במהלך המלחמה"מספר רב של דוחות העוסקים ברובם בגינוין של הפעולות הצבאיות שננקטו ע

נים שאמינותם ומידת שייכותם מפי עדי ראיה לבנו" עדויות"שהובאו בדוחות המדוברים התבססו לעיתים קרובות על 

קביעות מסוג זה  –באופן שיטתי עוד  נקבע באותם דוחות כי ישראל הפרה זכויות אדם  ;קהיבדיתנים ללא נ לחיזבאללה

 סי ציבורתחת גיבוי כבד של מסע יח. כפול ושימוש בטיעונים סלקטיביים או מטעים מוסרתוך שימוש ב קנו את ביסוסן

 . על ידי התקשורת ואישי הציבור ללא  כל בדיקההתקבלו הטענות , מתוקשר

במהלך מלחמת לבנון השנייה  ם אלהמציג ראיות מבוססות לסילופים בדיווחיהם של ארגוני  NGO Monitor ה

 :וממליץ בזאת כי) monitor.org-www.ngoמסמכים נוספים ב (

לכל חומר " זכות תגובה"יתנו זאת במתן  ,כלשהוNGO עם לשתף פעולה  תבקשויכל גוף ממשלתי או צבאי ש .1

 .שיפורסם

בטרם תחשיב אותם כמקרה של הפרת  NGOsההועדה תבדוק באופן עצמאי את הטענות המועלות על ידי  .2

 .זכויות אדם

של חשש ל לפעול למען הקמת מנגנון שיאפשר בחינה ותגובה מהירה לטענות בדבר מקרים "על הממשלה וצה .3

בכפוף לשיקולי ביטחון , כולל פרסום תמונות וכל חומר העשוי לסייע בהדיפת הטענות, לפגיעה בזכויות אדם

 .לאומי

 :מסמך זה מורכב מהפרקים הבאים

 .רלוונטייםופירוט תחומי מומחיות NGO Monitor מטרותיו של  ה  .א

 . הותייםי ארגוני זכויות האדם והצבעה על פגמים מ"ניתוח דוחות שפורסמו ע .ב

 .מסקנות והמלצות .ג

 :נספחים .ד

1 . Update: Covering July 12 through September 10,  -NGOs in the Lebanon War 

NGO Monitor,  r][Quantitative breakdown of NGO reporting on 2006 Lebanon Wa

September 10, 2006 

2 ." Amnesty International and Human Rights Watch Claims Discredited in detailed report"

NGO Monitor December 28, 2006  
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 פעילות ארגוני זכויות האדם במהלך מלחמת לבנון השנייה ובתקופה שלאחריה: בנושא תצהיר

 2006לוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון בשנת NGO Monitor  ידי ארגון מוגש על 

 

  מטרות ויעדים NGO Monitor -. א

צוברת בשנים האחרונות ) NGOs""להלן  (non-governmental organizationsקהילת הארגונים הלא ממשלתיים 

לפעילותם הענפה של אותם ארגונים . ערבי -ליבייחוד בכל הנוגע לסוגיות הקשורות בסכסוך הישרא, כוח והשפעה רבים

ם ועל קובעי מדיניות "ושתדלנות פוליטית נודעת השפעה עצומה על האו ,מחאות המוניות הובלת, הכוללת פרסום דוחות

 . ברחבי העולם

דיקה לא היו נתונים לב, מוסדות פילנתרופים ותקציבי ממשלה, אותם ארגונים הנתמכים על ידי תורמים , עד לאחרונה

הוקם במטרה לעודד אחריות מצד אותם ארגונים ובכדי לקדם דיון  NGO Monitorארגון . עצמאית וביקורתית מכל סוג

 .ערבי-בסוגית מעורבותם של הארגונים הלא ממשלתיים בסכסוך הישראלי נוקב

תיים אין מסגרת לארגונים הלא ממשל, הנסחרות בשוק  דמוקרטיות וחברות ציבוריות מערכות פוליטיות שלא כמו 

ארגוני , במקרים רבים. קבועה המאלצת אותם לקחת אחריות על הפרסומים והדוחות אותם הם מפרסמים ועל אמינותם

מעניקה להם , האופפת אותם" הילת צדקנות"זכויות אדם מוכרים ומבוססים העוסקים בפעילות הומאניטארית זוכים ל

  . קורות קפדניותחסינות אוטומטית ומגנה עליהם מפני בדיקות וב

רבים ביניהם  םהומניטאריישל ארגונים  פרסומים ופעילויות , במקרים רבים NGO Monitor, כפי שהוכיח ה , עם זאת

חיזק מעמדן  –עומדים בניגוד חריף למטרות ולהצהרת המשימות כפי שנוסחו על ידיהם עצמם , כאלה המבוססים היטב

מוסר כפול ודיווחים מוטעים וחסרי הקשר גרמו לעיוות גס של המימד .  ולםשל זכויות האדם האוניברסאליות ברחבי הע

 . ערבי-של הסכסוך הישראלי יההומניטאר

שיש בהם כדי לערער את התפיסות והפרשנויות  , היא לספק מידע וכלים לניתוח NGO Monitorההמטרה של 

 . בנושאים חשובים אלו  ן ציבורי נוקבהאמצעי להשגת מטרה זו הוא קידומו של דיו . NGOsהמוצעות על ידי ה 

 

 NGO Monitorחקר מלחמת לבנון השנייה כתחום ממומחיות של ה  

בין הצדדים בייחוד כאשר , היא מורכבת ביותר סימטרית-שאלת זכויות האדם באזורים בהם מתנהלת לוחמה א

 . שימוש נרחב במגנים אנושיים קבוצות הנלחמות ומשגרות טילים מתוך אזורים מאוכלסים ועושות ישנן המעורבים

לספק הצהרות אמינות ביחס לפשעי המלחמה והפרות זכויות  NGOsהבקביעת מידת יכולתם של  היאהמומחיות שלנו 

בחנו בקפידה את התנהלותם של ארגוני זכויות האדם החל משנת . י ישראל במהלך המלחמה"האדם שנעשו כביכול ע

. טכניקות מחקר פגומות ומוטות פוליטית ברורה, נדה פוליטית'בבירור על אגממצאיה של בחינה זו מצביעים . 2003

באשר להפרות ישראל זכויות אדם במהלך המלחמה   NGOsערכן של קביעות הניתנות על ידי ה, לאור האמור לעיל

 .מוטל בספק

 

  .י ארגוני זכויות האדם והצבעה על פגמים מהותיים"ניתוח דוחות שפורסמו ע. ב

חלק הארי של . ל"י ארגוני זכויות אדם בינ"של הצהרות ודוחות ע גדולהקופה שלאחר המלחמה פורסמה כמות במהלך הת

ל והתעלמות "פרסומים אלה מגנה את התנהלותה של ישראל וקובע שבצעה פשעי מלחמה תוך הפרה של המשפט הבינ

 Update: Covering July 12 through September  -NGOs in the Lebanon War: ראו נספח א(מזכויות האדם 

והפגינו מגמה אנטי ישראלית " עדי ראיה"האשמות אלה התבססו לעיתים קרובות על עדויות מפוקפקות  של ) . 10

 . מובהקת

http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=852
http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=852


 

 

 

 

דוחות שכיסו את פעולות  דהיינו ה -הסכסוךהשני של  צידומגמה זו מוצאת את ביטוייה גם באופן בו כיסו הארגונים את 

לא די בכך שהשימוש הנרחב שעשה חיזבאללה במגנים אנושיים במהלך הלחימה זכה . החיזבאללה במהלך הקרבות

אף נכתב שלא  - HRWובין השאר אלה של ארגונים בולטים כגון  אמנסטי  -אותם דוחותברבים מ, להתעלמות גורפת

מרכז המידע למודיעין י "ח מקיף שפורסם ע"ודו 1לאחר שדיווחים רבים בתקשורת גם.  לשימוש שכזהראיות  כלל נמצאו

 . טענו אחרת  HRWארגונים בולטים ובהם , במרכז למורשת המודיעין הוכיחו שימוש נרחב במגנים אנושיים  וטרור

 

 . משוא פנים והונאות,  שותפיםנושאים מ  :מאפייני הדוחות שנבדקו

 )a  נספחלהרחבה ראו (

 

העמדות  המוסריות של : לאמור(בין תוקף למגן ל מבחין "טענות על פיהן אין המשפט הבינ §

גר יש, התקיפה לכיוון ישראל את חיזבאללה יזם העובדה כיו ,שקולות הינן ישראל וחיזבאלה

 .)החיילים אינה רלוונטית לצורך הדיון המשפטיאת טילים וחטף 

 

 . מתיהוא סלקטיבי חלקי ומג NGOsל כפי שמציירים אותו רבים מה"זה של המשפט הבינ תיאור

ארטר של 'פ הפרק החמישי לצ"רק בכפוף לאישור של מועצת הביטחון ע שימוש בכוח מותרל "פ הדין הבינ"ע

 :קובע 51סעיף   .ם"האו

"Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective 

self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the 

Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and 

security."   

  :אינן רשאיות לפתוח בשימוש לא לגיטימי של כוח מדינות , ארטר'לצ) 4(2פ סעיף "ע

"All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force 

against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other 

manner inconsistent with the purposes of the United Nations."  

י הממשלה המקומית וקבלו "פאקטו ע -על מליציות שהוכרו דה ,ל"כי בעיני הדין הבינ תקדימי העבר מלמדים

 . חלות ההתחייבויות אליהן כפופה הממשלה, ממנה סמכויות 

) 4(2חייב לציית לסעיף , אשר נציגיו יושבים בממשלה הלבנונית,וחיזבאללה , ם "אמנת האו לבנון חתומה על

 . ארטר'של הצ

ל על פי כל פרשנות שתינתן "חוקית ונגדה את החוק הבינ היתהמתקפת חיזבאללה לא , כתוצאה מהאמור לעיל

 .ל "הבינדין לחוקי המלחמה של הם כמו כן קיימות הן עילה חוקית והן מוסרית להבחין בין תוקף למגן בהתא. לו

 

                                                 

1 : ראו  Staff Editorial, “Whose War Crimes?” The Wall Street Journal, December 11, 2006 and Chris Link, “Photos that 

Damn Hezbollah,” Australia Herald Sun, July 30, 2006. Both cited in Marvin Kalb's "The Israeli-Hezbollah War of 2006:  

The media as a weapon in asymmetrical conflict," Harvard University Faculty Research Paper 
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תגובה מדתית  תוך התחמקות מהסבר מה תחשב"  כוח לא מידתי"טענות כנגד ישראל על הפעלת  §

 .  למתקפות הטרור וירי הטילים של חיזבאללה

 :דוגמא

  ":ראיות לירי מכוון של ישראל לעבר תשתיות אזרחיות ": 32.8.06, ארגון אמנסטי  

o "הרבה .  ל אינה נכונה בעליל"הצהרתה של ישראל כאילו תקיפת התשתיות עומדת במבחן החוק הבינ

חסרות וכולל התקפות לא מדתיות , ח שלנו הן למעשה פשעי מלחמה"מהתקיפות המופיעות בדו

 ) .למונחים המוזכרים ותהגדר ניתנולא " (הבחנה

o " בתים הפרטיים  ומבני ,תחנות כוח ,ההרס הנרחב שהוסב למתקני הציבורמבבירור  העולותהראיות

 מתקפה מכוונת המהווה חלק מאסטרטגיהל  מטרה היומצביעות לכיוון המסקנה שהיעדים תעשייה 

נזק שנגרם לאזרחים או רכוש אזרחי   -"נזק נלווה" יותר משהן מצביעות על כך שלפנינו , כוללת

 ". צבאיותבאקראי כתוצאה  מתקיפת מטרות 

 

   NGOsכאשר לרוב ה סימטרית-במסגרת הלוחמה הא" מטרות צבאיות "הבעת עמדה כנגד  §

דרכים ראשיות ושדה , גשריםישראל על  התקפתהגדרת  .חסרים הכלים והסמכות  לעשות כן

נמלי ים  חסימתהצבאי הברור המונח ביסוד  ההיגיוןלמרות  ,"ש קולקטיביעונ"התעופה בבירות כ

אספקת התחמושת מכיוון סוריה  ירתלעצ כאמצעי מתבקשדרכים ראשיות וגשרים , ויבשה

 .ואיראן

 :דוגמא

כולה על  התבססה אשר עיתונותהודעה לב HRW יצא, דרום לבנון כנאב  ל"ת צהמיד לאחר תקיפ ,1.8.06ב

" פשע מלחמה"ו" חסרת הבחנה"תיארו את ההתקפה כאלה  .לתשאלו לאתר אותם לא ניתן" טענות עדי ראיה"

 " .אזרחים 54נהרגו  לפחות "כי בהתקפה  ,עוד נקבע.  היתה אפשרית כללטרם  ג זהמסושקביעה  בזמן

  HRW 28קבעו כי מספר ההרוגים עומד על והצלב האדום " נציגי הארגון בשטח"הודעה זו למרות ש פרסם 

הצהירה כי ו Los Angeles Times צוטטה  ב, באותה תקופה  HRWחוקרת , לוסי מאיר, למעשה. בלבד

HRW  הובאו הרוגים ו 54דברו על ולטובת ההערכות הגבוהות יותר שנשמעו זנח את הערכות הצלב האדום

פשעי "חזר על הטענות בדבר אך  האמיתי ההרוגים הודה מאוחר יותר במספר HRW.  "ניצולים" בשמם של

 יושל אנשים שייתכן וה עדויותבהתבסס על וזאת  )'לוחמים וכו, טילים(חיזבאללה  השמטת מעשיתוך " מלחמה

 .קשורים לחיזבאללה

שימוש באזרחים ":  ח מפורט  תחת הכותרת"דו, המידע למודיעין ולטרורבחמישי לדצמבר פרסם  מרכז , ואכן 

התשתית הצבאית רחבת ההיקף שהטמיע והסתיר חזבאללה בקרב ריכוזי אוכלוסייה ": מגן אנושי"לבנוניים כ

ח מתאר "הדו) .  B נספחו רא(  "אזרחית בלבנון וירי רקטות מכוון של חזבאללה לעבר יעדים אזרחיים בישראל

טילים נורו  36, שלשה טילים נורו מתוך בתים אזרחיים: נוכחות משמעותית של חיזבאללה באזור כפר כנא 

כפי , למרות כל האמור לעיל.  מטר מהכפר 500מתוך רדיוס של  טילים נורו 106מטר ו 200מרדיוס של 

רוב העיתונאים עשו שימוש בהערכה הגבוהה מבין " ,שפורסם על ידי אוניברסיטת הארוורד  חקרמשמובא ב

ח מצורפים גם "לדו ".כך הסיפור נשמע סנסציוני יותר  -חחלקם אף מתארים את שהתרחש כטב,  השתיים

סרטוני , באמצעות צילומים ח"מוכיח הדוככלל . של מחסני נשק הממוקמים בצמוד למסגד בכנא צילומי אויר

ניצול ציני של אוכלוסיה "שחיזבאללה מנהיג מדיניות מכוונת של , מסמכים מוחרמים וראיות נוספות, וידאו

 .שלו בקרב אזורים מאוכלסים" תשתית הצבאית"על ידי הנחת ה"  אזרחית

פשעי "ל כ"הראיות והכריזו על התקפות צהנוספים  מ NGOsו  HRWלמרות כל האמור לעיל התעלמו  

 .וכך השפיעו על מדינאים ודיפלומטים ועל תמיכת הציבור הישראלי  במלחמה , " טבח"ו" מלחמה

http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=852#1
http://server1.streamsend.com/streamsend/clicktracker.php?cd=7464&ld=3&md=-1&ud=-1&url=http://www.hrw.org/english/docs/2006/07/30/lebano13881.htm
http://www.ngo-monitor.org/article/ken_roth_and_human_rights_watch_faqs#2
http://www.ngo-monitor.org/article/ken_roth_and_human_rights_watch_faqs#3
http://www.ngo-monitor.org/article/ken_roth_and_human_rights_watch_faqs#4
http://www.ngo-monitor.org/article/ken_roth_and_human_rights_watch_faqs#4
http://www.terrorism-info.org.il/HebSite/content/T1.asp?Sid=5&pid=78
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/human_shields_h.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/human_shields_h.pdf
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/human_shields_h.pdf
http://www.ngo-monitor.org/article/amnesty_and_hrw_claims_discredited_in_detailed_report
http://server1.streamsend.com/streamsend/clicktracker.php?cd=7464&ld=3&md=-1&ud=-1&url=http://ksgnotes1.harvard.edu/research/wpaper.nsf/rwp/RWP07-012/$File/rwp_07_012_kalb.pdf
http://www.ngo-monitor.org/article/ken_roth_and_human_rights_watch_faqs#6
http://www.ngo-monitor.org/article/ken_roth_and_human_rights_watch_faqs#6
http://www.ngo-monitor.org/article/ken_roth_and_human_rights_watch_faqs#5
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/human_shields.htm


 

 

 

 

 

התייחסות סלחנית או התעלמות מהשימוש שעשה חיזבאללה  במגנים אנושיים ומהפגיעה  §

 .בזכויות האדם הטמונה בשימוש שכזה

 

NGOs חימה או לאחריה מיעטו לציין כי מפקדות מבוצרות של חיזבאללה היו שפרסמו דוחות במהלך הל

נבה 'לפרוטוקול הראשון של אמנת ז) 7( 51כך לא דווח כי על פי סעיף . ממוקמות תחת בניינים בדרום בירות

, כמו כן. גרילה באזורי מגורים מהווה פשע מלחמה  /מיקומם של מתקני צבא, ) 1977(העוסק במגני אנוש 

לסוגיה  NGOsל ייחסו ה"למרות כל הנ. לה אחסן ושיגר טילים מתוך כפרים מאוכלסים בדרום לבנוןחיזבאל

תחת הכותרת , 3.8.2006ב: לדוגמא. חשיבות ותשומת לב נמוכות בלבד ואף התעלמו מהמעשים המדוברים

לא גילה "כי  HRWמדווח    "ההתקפות חסרות האבחנה של ישראל על אזרחים בלבנון :התקפות קטלניות"

  .ראיות הזמינות באמצעי התקשורתהוזאת על אף , לשימוש מכוון של חיזבאללה במגנים אנושיים" מקרים

 

§ NGOs  רבים מבססים את טענותיהם על נתונים עובדתיים וכשאלה מתבררים כמוטעים הארגונים

 .לא חוזרים בהם

 

ארגונים בין לאומיים רבים מסתמכים באופן קבוע על ארגונים מקומיים  ועל עדי ראיה כמקורות אינפורמציה 

המחזיק חוקרים משלו בשטח ,  HRWגם כאשר ארגון ענק כ , עם זאת. םכאשר אין כל דרך לאמת את טענותיה

ח שראה אור "בדומבצע מחקר עצמאי עלולים להתפרסם נתונים עובדתיים שגויים כגון אלה שפורסמו ,  

 . ניםורבים מהם התבררו מאוחר יותר כלא נכו 2006באוגוסט 

תקריות  21מציין ) 2006ב  HRWי"ח המורחב היחיד שפורסם  ע"שהיה הארוך ביותר והדו(ח "הדו

בפרסום מספטמבר  2.י ישראל"ח להדגים שימוש לא מובחן של כוח שנעשה ע"באמצעותן מבקשים מחברי הדו

רה מדויקת וכי ח של אוגוסט לא  הוצגו בצו"התקריות שהובאו בדו 21מתוך  2כי  HRWבאותה שנה מודה  

כמעט כל ההרוגים היו , בתקרית הראשונה. היתה זו טעות להאשים את ישראל בשימוש בכוח בלתי מובחן 

ובתקרית השנייה התברר כי מקום ההרג אכן היה ) לפני כן HRWולא אזרחים כפי שטען (לוחמי חיזבאללה 

תקרית שלישית מתוך אותן  3).זבאללהולא מקום מאוכלס באזרחים בלבד ללא נוכחות של חי(זירת קרב פעילה 

שהודה כי הדיווח על הפצצת ,  ח מדצמבר באותה שנה "ח המקורי  נידונה מאוחר יותר בדו"שהובאו בדו 21

 2007ח מספטמבר "קריאה זהירה בדו 4.י ישראל היה מוטעה וכי לא נמצאו ראיות פיזיות לתקרית"אמבולנס ע

ח "וספות מתוך עשרים ואחת התקריות המקוריות שפורסמו בדומגלה ראיות חדשות הסותרות שש תקריות נ

- HRW  י דוחות אחרים של"התקריות המקוריות שהופרכו לחלוטין ע 21מתוך  9: התוצאה. 2006מאוגוסט 

 . וזאת לפני בדיקה של גורם חיצוני מכל סוג - 43%שיעור של 

לא נוכל להתעלם מהרושם  ש , ת כפר כנאאם ניקח בחשבון גם את הדוגמא שהובאה להלן בדבר הטיפול בתקרי

 HRW  מנהיג מדיניות ברורה של שימוש סלקטיבי בראיות על מנת לקדם עמדה פוליטית משוחדת כנגד

 .ישראל

 

                                                 

 )2006אוגוסט  HRW ח"דו(  "ההתקפות חסרות האבחנה של ישראל על אזרחים בלבנון :התקפות קטלניות" 2

3 Why They Died: Civilian Casualties in Lebanon during the 2006 War (HRW report of September 2007). 

4  The “Hoax” That Wasn’t: The July 23 Qana Ambulance Attack (HRW report of December 2006). 

http://hrw.org/reports/2006/lebanon0806/lebanon0806summaryhe.pdf
http://select.nytimes.com/search/restricted/article?res=FB0E1EFB395B0C7B8EDDAE0894DE404482
http://hrw.org/reports/2006/lebanon0806/
http://hrw.org/reports/2006/lebanon0806/


 

 

 

 

התייחסות מועטת לחלקן של איראן וסוריה כספקיות טילים וסיוע לחיזבאללה ולפרטים אחרים  §

 . העלולים לשפוך אור נוסף על הסכסוך

 

 .מועטה למחיר אותו גבתה המלחמה מהאוכלוסיה האזרחית בישראלהתייחסות  §

 

קראו , מקדישים חלקים גדולים מפרסומיהם למצוקה אליה נקלעו אזרחי לבנון בעקבות המלחמה NGOsבעוד ה

- IDP(רק מעטים לשחרורם של החיילים החטופים ותשומת לב מועטה בלבד נתנה לפליטים הישראלים 

internally displaced persons (י חיזבאללה"או לקורבנות הטילים שנורו ע 500,000שמספרם הוערך ב . 

 

 המלצות ומסקנות. ד

להפוך אותם להאשמות הקלות בה ביו מוכנים מוכנים לקבל עדויות ותחקירים מפוקפקים ו NGOsבה היו ה המהירות

השפעתו של יישום . המנחה אותם חושפת את הקו הפוליטי,כנגד ישראל כאילו בצעה פגיעות חמורות  בזכויות אדם

מדינאים ודיפלומטים שוכנעו שישראל ביצעה הפרות חמורות של , עיתונאים -נדה הצרה שלהם היא חד משמעית'האג

 .החוק הבין לאומי במהלך הלחימה בלבנון

 :כיNGO Monitor לאור הדברים האמורים ממליץ ה 

ל "יות עובדתיות או המציעה פירוש של החוק הבינהמסתמכת על רא, שתינתן בפני הועדה  NGOכל הצהרה של .א

 .י הועדה"תיבדק באופן עצמאי לפני קבלתה ע

כך יובטח שכל . לדוחות טרם פרסומם" זכות תגובה"במתן  NGOsהממשלה והצבא יתנו כל שיתוף פעולה עם  .ב

להשיב על ובשעת מלחמה הממשלה והצבא הם הגופים היחידים להם יש  מידע שעלול (הטעויות העובדתיות 

 . יתוקנו בטרם ישפיעו על עיתונאים ומדינאים) קושיות או להפריך טענות

ל לפעול למען הקמת מנגנון שיאפשר בחינה ותגובה מהירה לטענות בדבר מקרים של פגיעה "על הממשלה וצה .ג

 .ומיבכפוף לשיקולי ביטחון לא, בזכויות אדם כולל פרסום תמונות וכל חומר העשוי לסייע בהדיפת הטענות

 




