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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "اإلنسانجملس حقوق "املعنون 

  من أعضاء جلنة التحقيق٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢رسالة مؤرخة 
 بشأن لبنان إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

، يود أعضاء جلنة التحقيق املنشأة مبوجب قرار جملس         *٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٥تـبعاً لرسـالتنا املؤرخة       
لس من خاللكم، على ما استجد من  أن يطلعوكم، واجمل٢٠٠٦أغسطس / آب١١ املؤرخ ٢/١-دإحقوق اإلنسان 

 .تقدم بشأن إجناز اللجنة لواليتها

، أنشأت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أمانة ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١بعد التعيني الرمسي للمفوضني يف  
ال للجـنة يرأسها أمني وتضم ثالثة موظفني يف شؤون حقوق اإلنسان وحملالً عسكرياً، إضافة إىل موظفني يف اجمل            

واقتنت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أيضاً مجيع املعدات واملرافق الالزمة يف . األمـين واللوجسـيت واإلداري    
وقد قام مكتب األمم املتحدة يف جنيف بتيسري عملية التوظيف والسفر للجنة            . جنـيف ولبنان، حسب املطلوب    

 .وموظفيها على وجه السرعة وقدم حيز املكاتب يف جنيف

سبتمرب، التقى أعضاء اللجنة برئيس / أيلول١٥ويف . ، بدأ املفوضون عملهم٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١ ويف 
 .جملس حقوق اإلنسان وباملفوضة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة لويز آربور بعد ذلك بثالثة أيام
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. يارهتا إىل لبنان  سبتمرب قامت اللجنة باالستعدادات الالزمة لز     / أيلول ٢٢ إىل   ١١وخـالل الفـترة من       
وبدأت اللجنة أيضاً يف مجع .  يف زيارة تستغرق أسبوعني   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٣وستسافر اللجنة إىل لبنان يوم      

وعالوة على ذلك، التقى املفوضون مع اجلهات املعنية يف األمم املتحدة من . املواد الكتابية ذات الصلة ويف دراستها
ئرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، ومكتب تنسيق الشؤون         مؤسسـات وهيـئات ووكـاالت، وهي دا       

اإلنسـانية، ومفوضـية األمـم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،        
إىل اجتماعهم مع   ومـنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واللجنة الدولية للصليب األمحر، إضافة              

 .ثالثة من املقررين اخلاصني الذين زاروا لبنان مؤخراً

 .**واتفقت اللجنة أيضاً على اختصاصاهتا، حيث ترد نسخة منها مرفقة هبذه الرسالة 

 .وتعتزم اللجنة أن تقدم تقريراً عن استنتاجاهتا إىل اجمللس يف غضون شهرين 

 اينا سواريسالدكتور جوان كليمينيت ب  ):توقيع(      
 القاضي حممد شند عثمان        
 الربوفيسور ستيليوس برياكيس        
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