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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة االستثنائية الثانية

 ٢٠٠٦أغسطس / آب١١

، باكستان،  )* اإلسالمية -مجهورية  (، إندونيسـيا، إيـران      *األردن، أفغانسـتان  
، اجلمهورية العربية *بحرين، بنغالديش، تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبيةال

 ، *، لبنان *، الكويت *، قريغيزستان *، قطر *، فلسطني *، غينيا *، السودان *السورية
 مشروع قرار: ، املغرب، اململكة العربية السعودية*ماليزيا، مصر 

  سببت نشوَءها العملياُت العسكريةُ اإلسرائيليةاحلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف لبنان اليت

 إن جملس حقوق اإلنسان، 

  املقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة،إذ يؤكد من جديد 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، وإذ يشري إىل            وإذ يؤكـد من جديد أيضاً      
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

 واتفاقية حقوق الطفل، وغريها من صكوك حقوق اإلنسان،

  بأن السلم واألمن، والتنمية، وحقوق اإلنسان هي أركان منظومة األمم املتحدة،وإذ يسلِّم 

، الذي قررت اجلمعية فيه أن ٢٠٠٦مارس / آذار١٥، املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري 
مبعاجلة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اجلسيمة واملنهجية،          ) أ(يقـوم جملس حقوق اإلنسان      

 وباالستجابة فوراً يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإلنسان،) ب(وتقدمي توصيات بشأهنا؛ 
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ـ  وإذ يسترشـد    ثاق األمم املتحدة، وبصكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، والقانون اإلنساين الدويل،      مبي
 بشأن قوانني وأعراف احلرب الربية اليت حتظر مهامجة وقصف          ١٩٠٧ و ١٨٩٩وخباصـة اتفاقـييت الهاي لعامي       

 تنشأ عن العمليات    السـكان املدنيني واألهداف املدنية، وتبني االلتزامات بتوفري احلماية العامة من األخطار اليت            
 العسكرية لألهداف املدنية، واملستشفيات، ومواد اإلغاثة، ووسائط النقل،

أغسطس لعام / آب١٢ إىل الـتزامات األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقيات جنيف املؤرخة         وإذ يشـري   
  ويف الربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا،١٩٤٩

من األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف بشأن محاية          التزام كل طرف     وإذ يؤكـد مـن جديـد       
باختاذ إجراء ضد األشخاص الذين يزعم أهنم ارتكبوا أو ) اتفاقية جنيف الرابعة(األشخاص املدنيني يف وقت احلرب 

تكبة ضد  أمروا بارتكاب انتهاكات جسيمة لالتفاقية، وإذ يشري إىل اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املر              
 اإلنسانية،

  أن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل متكامالن ومتآزران،وإذ يؤكد 

  أن احلق يف احلياة يشكل أهم احلقوق األساسية من حقوق اإلنسان كلها،وإذ يؤكد 

ق اإلنسان  العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف لبنان اليت تشكل انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقووإذ يدين 
 يف أوساط الشعب اللبناين، 

 االنتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان يف أوساط الشعب اللبناين على يد إسرائيل، هذه              وإذ هالـته   
االنتهاكات اليت أسفرت عن قتل وجرح آالف املدنيني، وعن تدمري شامل حلق باهلياكل األساسية املدنية، وتشريد 

  هرباً من شدة إطالق القذائف والقصف ضد السكان املدنيني،مليون شخص، وتدفق الالجئني

 ٣٠ اهلجمات اجلوية اإلسرائيلية العشوائية والواسعة النطاق، ال سيما على قرية قانا يف              وإذ يديـن بقوة    
يف ، واستهداف أفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة يف موقع املراقبة التابع لألمم املتحدة               ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 ،٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥جنوب لبنان يف 

 بإدانة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إدانة قوية لقتل املدنيني يف قانا،              وإذ حيـيط عـلماً     
ودعوهتـا إىل اختاذ تدابري حلماية أرواح املدنيني واألهداف املدنية، وتأكيدها من جديد على ضرورة إجراء حتقيق           

 خرباء دوليون،مستقل يشارك فيه 

 إزاء استمرار األذى الالحق حبقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية للسكان املدنيني يف            وإذ يالحظ القلق البالغ    
لبـنان الذي أعرب عنه ممثل األمني العام املعين حبقوق األشخاص املشردين داخلياً، واملقرر اخلاص املعين حباالت                 

ة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى            اإلعـدام خـارج القضاء أو بإجراءات موجز       
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى 

 معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء،
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 أن مهامجة وقتل املدنيني األبرياء وهدم املنازل واملمتلكات واهلياكل األساسية يف لبنان يشكل               يؤكد وإذ 
خـرقاً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة، والقانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، ويشكل كذلك انتهاكاً صارخاً               

 حلقوق اإلنسان، 

 اإلنسانية الرهيبة يف لبنان، وذلك بطرق منها الرفع الفوري          احلاجة املاسة إىل معاجلة احلالة    وإذ يـدرك     
 للحصار الذي تفرضه إسرائيل على لبنان،

 التردي البيئي الناجم عن اهلجمات اإلسرائيلية على حمطات توليد الطاقة، وأثره            وإذ يالحـظ بعني القلق     
 الضار بالصحة،

 ط اإلعالم يف لبنان، إزاء استهداف شبكات االتصاالت ووسائوإذ يساوره القلق 

 الستمرار إسرائيل دون عقاب يف القتل اجلنوين املستمر لألطفال والنساء واملسنني            وإذ يشـعر بالسخط    
 وغريهم من املدنيني يف لبنان،

 االنتهاكات اإلسرائيلية اجلسيمة حلقوق اإلنسان وخروقها للقانون اإلنساين الدويل يف   يدين بقوة  -١ 
 لبنان؛

 القصف اهلائل للسكان املدنيني اللبنانيني، وخباصة اجملازر يف قانا، ومروحني، والدوير، يدين أيضاً -٢ 
والبّياضـة، والقـاع، والشياح، والغازية وغريها من البلدات اللبنانية، مما سبب سقوط آالف القتلى واجلرحى،                

ك حجم املعاناة اإلنسانية لدى     معظمهم من األطفال والنساء، وتشريد مليون مدين، حبسب تقييم أويل، ففاقم ذل           
 اللبنانيني؛

 القصف اإلسرائيلي للهياكل األساسية املدنية احليوية، الذي أحلق دماراً واسع           يديـن كذلـك    -٣ 
 النطاق وأضراراً جسيمة باملمتلكات العامة واخلاصة؛

 قانون حقوق اإلنسان، إىل إسرائيل االمتثال امتثاالً فورياً ودقيقاً اللتزاماهتا القائمة مبوجبيطلب  -٤ 
 وخباصة اتفاقية حقوق الطفل، والقانون اإلنساين الدويل؛

 إىل إسرائيل القيام فوراً بوقف العمليات العسكرية ضد السكان املدنيني واألهداف            يطلب أيضاً  -٥ 
 املدنية، هذه العمليات اليت تؤدي إىل القتل والتدمري واالنتهاك اخلطري حلقوق اإلنسان؛

 أن يوفد بصفة عاجلة جلنة حتقيق رفيعة املستوى تتألف من أصحاب الوالية املناسبة يف إطار يقرر -٦ 
 :اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان، ومن خرباء يف القانون اإلنساين الدويل، وذلك من أجل

 التحقيق يف استهداف إسرائيل بشكل منهجي للمدنيني وقتلهم يف لبنان؛ )أ( 

 سلحة اليت تستخدمها إسرائيل وامتثال هذه األسلحة للقانون الدويل؛وفحص أنواع األ )ب( 
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وتقيـيم حجـم اهلجمات اإلسرائيلية وأثرها الفّتاك حبياة البشر واملمتلكات واهلياكل األساسية             )ج( 
 احلساسة، والبيئة؛

أن يوفرا   األمني العام لألمم املتحدة ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            يطلـب إىل   -٧ 
 مجيع أشكال املساعدة اإلدارية والتقنية واللوجستية املطلوبة لتمكني جلنة التحقيق من إجناز واليتها بسرعة وكفاءة؛

 اجملتمع الدويل القيام بصفة عاجلة بتزويد احلكومة اللبنانية باملساعدة اإلنسانية واملالية            يطلب إىل  -٨ 
ملتردية، وتأهيل الضحايا، وإعادة األشخاص املشردين إىل ديارهم،        لتمكيـنها مـن التصدي للكارثة اإلنسانية ا       

 واستعادة اهلياكل األساسية الضرورية؛

، تقريراً إىل اجمللس عن ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١إىل جلنة التحقيق أن تقدم، يف موعد أقصاه يطلب  -٩ 
 .التقدم احملَرز يف إجناز واليتها

- - - - - 


