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 موجز

  ،     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨          املؤرخ يف  ٣ / ٣ ُ                  ً                               أُعـد هـذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        
                                ىل مفوضة األمم املتحدة السامية                        طلب هذا القرار إ         ُ                                                      وكما ذُكر خالل االجتماع العاشر للدورة الرابعة للمجلس،         

                                                                                                  حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما خلص إليه من نتائج وما ورد فيه من توصيات ذات 
  .                    ً         صلة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس

          املؤرخ   ١ / ٢-                                                                                 أنشـأ جملـس حقـوق اإلنسـان جلـنة التحقيق املعنية بلبنان مبوجب القرار دإ                      وقـد    
                              للمجلس يف األول من كانون      (A/HRC/3/2)                                   وقدمـت هـذه اللجـنة تقريرها          .     ٢٠٠٦        غسـطس    أ /     آب   ١١

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

                                                             ، أجرت املفوضية السامية مشاورات مع حكومة لبنان وبعثت رسائل إىل  ٣ / ٣                        وبعد اعتماد اجمللس للقرار  
        واسترعت   .                     توصيات جلنة التحقيق                                                                     جمموعة كبرية من املنظمات والوكاالت اليت تتصل والياهتا بتوصية أو أكثر من     

                                                                                                   الرسائل، اليت بعثت هبا املفوضية، انتباه هذه املنظمات والوكاالت إىل تقرير جلنة التحقيق، وطلبت منها معلومات 
  .                                        عن براجمها وأنشطتها املتصلة بتوصيات اللجنة

          طوات اليت                                                                                          ويرتكـز هـذا التقرير على معلومات واردة من املنظمات والوكاالت الشريكة، ويصف اخل              
                                                                                             اختذهتا املفوضة السامية ومكتبها وكذلك جمموعة كبرية من املنظمات والوكاالت من أجل تنفيذ قرار جملس حقوق 

  .                                       وتوصيات جلنة التحقيق الواردة يف تقريرها ٣ / ٣       اإلنسان 

      تابعة                                                                                                   ويعـرض هـذا التقرير جمموعة كبرية من األنشطة والربامج اليت بدأها اجملتمع الدويل واليت تقوم مب                 
                                                                                     كما يربز أمهية إدماج حقوق اإلنسان يف أية عملية لإلنعاش من أجل ضمان املزيد من                 .                                ملموسـة لتوصيات جلنة التحقيق    

                   توصيات جلنة التحقيق                                       وتستحق جمموعة األنشطة اليت تقوم بإعمال   .                                                     االستدامة، كما يتبني بوضوح يف لبنان ما بعد احلرب        
   .                                                 جلهود الرامية إىل إدماج حقوق اإلنسان يف عملية اإلعمار                                 الترحيب احلار، كما تستحق ذلك مجيع ا
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 احملتويات
       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤  ٤  - ١ ....................................................................     مقدمة -   ً أوالً
  ٤   ٣٤- ٥ ..............................................                        املساعدة اإلنسانية واإلعمار -     ً ثانياً

  ٤  ٦  - ٥ .................................................                 تعبئة اجملتمع الدويل-   ألف 
  ٥  ٧ ............................................                      آليات التمويل والتنسيق -    باء  
                            مم املتحدة يف جماالت اإلعمال                                       املسـاعدات املقدمة من منظومة األ      -   جيم 

  ٧  ٨ ........................                                واإلنعاش، وال سيما حتسني ظروف املعيشة
  ٧  ٩ ......................................................     الصحة - ١  
  ٧   ١٠ ..............................................          صحة األطفال - ٢  
  ٨   ١١ ......................................                  املياه والصرف الصحي - ٣  
  ٨   ١٢ ......................................................      احلماية - ٤  
  ٩   ١٣ .....................                        اإلجراءات املتعلقة باأللغام /            إزالة األلغام - ٥  
  ٩   ١٤ ........................................................      البيئة - ٦  
   ١٠   ٢٠-  ١٥ ..........................           كسب الرزق                  استعادة احلياة وسبل - ٧  
   ١١   ٢١ ...........................................                      تقييم املساعدة اإلنسانية -   دال 
   ١٢   ٢٤-  ٢٢ .........................................                       التعامل مع النفط املنسكب -   هاء 
   ١٣   ٣٤-  ٢٥ ......................................                          إنعاش لبنان والسكان املدنيني -   واو 

   ١٥   ٣٥ .......................................... )      األطفال (           َ       اجملموعات املسَتضعفة  -     ً ثالثاً
   ١٥   ٣٥ ....................................................................       التعليم 

   ١٦   ٤٥-  ٣٦ ..................................................................      األسلحة -     ً رابعاً
   ١٦   ٤٠-  ٣٦ ..................................             ائر العنقودية                 مبادرات بشأن الذخ -   ألف 
   ١٧   ٤٤-  ٤١ ..........................................                      البحوث املتعلقة باألسلحة -    باء  
   ١٨   ٤٥ ..........................                                    معلومات عن استخدام الذخائر العنقودية -   جيم 
   ١٨   ٤٩-  ٤٦ .                                                             جرب الضرر الناتج عن انتهاكات القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان -     ً خامساً

   ١٨   ٤٦ ...................................                               تعزيز الوسائل القانونية للضحايا -   ألف 
                                                           ضـحايا انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل              جـرب    -    باء  

   ١٩   ٤٧ ....................................................           حلقوق اإلنسان
   ١٩   ٤٨ .................                                                التعاون مع اللجنة الربملانية اللبنانية حلقوق اإلنسان -   جيم 
   ١٩   ٤٩ .............................................................           االستنتاجات -     ً سادساً
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  مقدمة-   ً أوال  

  ،     ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول        كانون  ٨          املؤرخ يف  ٣ / ٣ ُ                  ً                               أُعـد هـذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        - ١
                                                   طلب هذا القرار إىل مفوضة األمم املتحدة السامية              ُ                                                      وكما ذُكر خالل االجتماع العاشر للدورة الرابعة للمجلس،         

                                                                                                  حلقوق اإلنسان أن تتشاور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما خلص إليه من نتائج وما ورد فيه من توصيات ذات 
  .                    ً         صلة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس

          املؤرخ   ١ / ٢-                                                                                 أنشـأ جملـس حقـوق اإلنسـان جلـنة التحقيق املعنية بلبنان مبوجب القرار دإ                      وقـد    - ٢
                              للمجلس يف األول من كانون      (A/HRC/3/2)                                   وقدمـت هـذه اللجـنة تقريرها          .     ٢٠٠٦         أغسـطس    /     آب   ١١

  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول

                     لبنان وبعثت رسائل إىل                                         ، أجرت املفوضية السامية مشاورات مع حكومة  ٣ / ٣                        وبعد اعتماد اجمللس للقرار  - ٣
        واسترعت   .                                                                                         جمموعة كبرية من املنظمات والوكاالت اليت تتصل والياهتا بتوصية أو أكثر من توصيات جلنة التحقيق     

                                                                                                   الرسائل، اليت بعثت هبا املفوضية، انتباه هذه املنظمات والوكاالت إىل تقرير جلنة التحقيق، وطلبت منها معلومات 
  .                بتوصيات اللجنة                         عن براجمها وأنشطتها املتصلة

                                                                                                  ويرتكـز هـذا التقرير على معلومات واردة من املنظمات والوكاالت الشريكة، ويصف اخلطوات اليت                - ٤
                                                                                             اختذهتا املفوضة السامية ومكتبها وكذلك جمموعة كبرية من املنظمات والوكاالت من أجل تنفيذ قرار جملس حقوق 

  .  ها                                     وتوصيات جلنة التحقيق الواردة يف تقرير ٣ / ٣       اإلنسان 

  املساعدة اإلنسانية واإلعمار-     ً ثانيا  

  تعبئة اجملتمع الدويل-ألف 

ُ                                              يف غضون أسبوعني من وقف أعمال القتال، ُعقد مؤمتر دويل للماحنني يف ستكهومل يف                - ٥       أغسطس  /     آب   ٣١                                   
  .   ان                                                                                                     ، حتت رعاية رئيس وزراء السويد، من أجل دعم اإلنعاش املبكر واالحتياجات اإلنسانية املعلقة يف لبن                   ٢٠٠٦

      ً                                                                                         ً                    ومتاشياً مع موقف القيادة الوطنية من اإلشراف على جهود اإلغاثة العاجلة، مبا فيها حتديد األولويات استناداً إىل                 
                                                                                     ً                       التقيـيمات األولـية اليت أجرهتا احلكومة لألضرار النامجة عن احلرب، انصب تركيز مؤمتر ستكهومل أساساً على                 

     وحبسب   .                                              سانية معلقة تصدر عن النداء العاجل لألمم املتحدة                                                  متطلـبات اإلغاثـة العاجلة وعلى أية احتياجات إن     
                                        ، ساعدت هذه اجملموعة احلكومة يف التحضري ملؤمتر                 اإلغاثة العاجلة     جمموعة                                  منسق األمم املتحدة املقيم، الذي يرأس 

             ويات اإلغاثة                                                                                                        املاحنني ونظمت األفرقة العاملة القطاعية بالتعاون مع الوزارات التنفيذية املختصة من أجل حتديد أول             
                                                                                              كما مت التماس مدخالت من خمتلف وكاالت األمم املتحدة وتنسيقها مع مكتب رئيس الوزراء وجملس                 .        العاجلة

        ً                                                                          واستناداً إىل عمليات تقييم االحتياجات اليت قامت هبا احلكومة يف تعاون وثيق مع وكاالت األمم   .              اإلمناء واإلعمار
                                                      مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لصاحل جهود لبنان    ٩٤٠     وعها                                   املتحدة، تعهد املاحنون بتوفري مبالغ جمم

                                                                 ً           وبإضافة التعهدات وااللتزامات السابقة لصاحل مشاريع اإلعمار األطول أمداً،           .                                    الوطنـية من أجل اإلغاثة العاجلة     
              إىل اإلعمار                                                                         مليار دوالر لدعم جهود اإلغاثة العاجلة للبنان يف مرحلة االنتقال             ١,٢                          يصـبح جممـوع التعهدات      

      ً     قطاعاً،    ١١                                                                                        وتوفر مبادرات اإلغاثة العاجلة تدابري لتلبية االحتياجات العاجلة للشعب اللبناين عرب              .             الطويل األجل 
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                                                      ؛ واهلياكل األساسية؛ واملياه والصرف الصحي؛ والصحة؛                           الذخائر غري املنفجرة                              التشريد واملأوى؛ واأللغام و     :   هي
   .                                                             تاج الزراعي؛ واإلنتاج الصناعي؛ وتقدمي املساعدة لالجئني الفلسطينيني                                 والتعليم؛ والبيئة؛ والعمالة؛ واإلن

                                                                                         وبعد هذا املؤمتر، واصلت احلكومة إجراء تقييمات أعمق آلثار احلرب املباشرة وغري املباشرة على اهلياكل  - ٦
            ح االقتصادي                                                                                              األساسـية العامة، واخلدمات واالقتصاد، إىل جانب إجراء التعديالت الالزمة على برنامج اإلصال            

ُ     وُعرض   .                                                                                        والضرييب واالجتماعي املتوسط األجل الذي وضعته قبل احلرب، وذلك بدعم من وكاالت األمم املتحدة        
                        ً                                                                    املتوسط األجل، املعدل وفقاً ملتطلبات اإلعمار واإلنعاش بعد احلرب، على مؤمتر دويل للماحنني                           برنامج اإلصالح 

                                                            ، حتت رعاية الرئيس جاك شرياك ومبشاركة األمني العام لألمم            ٠٧  ٢٠       يناير    /                كانون الثاين    ٢٥ُ                   ُعقد يف باريس يف     
                                                         برنامج حكومة لبنان اخلاص باإلصالح الضرييب واالقتصادي         ُ                                     وُنظـم مؤمتر باريس الثالث على أساس        .         املـتحدة 

              ً                                                                    ، املعدل وفقاً ألوضاع ما بعد احلرب والرامي إىل وضع لبنان على مسار منو مستدام،                                واالجتماعي املتوسط األجل  
  .                                          ً  مليار دوالر يف شكل قروض تساهلية ومنح أساساً   ٧,٦               وبلغت التعهدات   .                               مبا يف ذلك القدرة على حتمل الديون

                                                                                            وأعرب املشاركون يف املؤمتر عن دعمهم الكامل لربنامج لبنان لإلصالح، وضمان استفادة كل شعب لبنان منه يف 
                                              تماعي ملساندة الفقراء على مواجهة أية آثار ضارة                                   ومشل برنامج احلكومة لإلصالح خطة عمل اج  .               مجيع أحناء البلد

                                                                                   ً                         ناجتـة عـن إجراءات التكيف الضرييب واالقتصادي ولوضع استراتيجية للتنمية االجتماعية أطول أجالً من أجل                
                                                                       ً                                         تصحيح الفوارق اإلقليمية يف املؤشرات االجتماعية واالقتصادية اليت ازدادت تفاقماً من جراء اآلثار املباشرة وغري               

  .          اشرة للحرب   املب

  آليات التمويل والتنسيق-باء 

                ً                                                                        وضعت احلكومة عدداً من اآلليات لضمان الشفافية واملساءلة فيما خيص توجيه واستخدام أموال املاحنني،  - ٧
   ":   ّ   تبّني "                                                                                                        مبـا يف ذلك آلية للماحنني كي يديروا مباشرة األموال اليت تعهدوا هبا من أجل اإلعمار من خالل خطة                    

          أو عدد من  (             ؛ أو مدرسة    )             أو عدة جسور   (                            وإعمارها مبجملها؛ أو جسر       )               أو جمموعة قرى   (    ية     ً    ّ               مـثالً، تبـّني قـر     
                                       وقد اختار عدة ماحنني هذا النموذج، ال سيما   .                                              ؛ أو مستشفى أو مسجد أو أي هيكل أساسي آخر مدمر )      املدارس

                             التنسيق والتمويل التالية اليت                                                            وتورد املعلومات اليت بعث هبا مكتب املنسق املقيم تفاصيل عن آليات   .             املاحنون العرب
  :ُ                         ُوضعت بدعم من األمم املتحدة

 ُ                                                                   أُنشئت هذه اخللية يف مكتب رئيس الوزراء، بدعم من برنامج األمم             :                        خلـية اإلنعاش واإلعمار     ) أ ( 
                                                                                                              املتحدة اإلمنائي، عقب احلرب مباشرة، لتسهيل مسؤوليات القيادة والتنسيق الشاملة اليت تضطلع هبا احلكومة من               

                                                                                       وبإسناد مسؤوليات التنسيق بني املاحنني إىل وزارة املالية، تنسق خلية اإلنعاش واإلعمار              .               إلعمار واإلنعاش       أجل ا 
                                                                    خبالف املشاريع الرئيسية املتعلقة باهلياكل األساسية اليت يرعاها جملس          (                                        عملـية حتديد األولويات لربامج اإلنعاش       

                                                وتشكل خلية اإلنعاش واإلعمار اليت تضم ممثلني عن وزارة   .                                وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذها     )                 اإلعمـار واإلمناء  
                                                                      املالية وجملس اإلعمار واإلمناء أمانة ثالثية للتنسيق داخل مكتب رئيس الوزراء؛

                                                         وضعت حكومة لبنان قاعدة البيانات هذه مبساعدة برنامج          :                                   قـاعدة بيانات املساعدات اإلمنائية      ) ب ( 
                                                                 ويقع مقر قاعدة البيانات يف خلية اإلنعاش واإلعمار مبكتب رئيس            .     اشرة                                     األمـم املتحدة اإلمنائي عقب احلرب مب      

                                                                                                 وهتدف إىل تعزيز تنسيق املعونة ومواءمتها من خالل وضع نظام موحد وشفاف إلدارة البيانات ميكن                 .          الـوزراء 
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           اش وتنفيذ                                                                                                        الوصـول إليه على اإلنترنت، بغية تتبع التقدم احلاصل بشأن ختصيص املوارد للمساعدات املتعلقة بإنع              
        ً                                                                                                 واستكماالً لقاعدة البيانات هذه، فإن وزارة املالية، اليت تقود التنسيق الشامل بني املاحنني، بصدد وضع                 .       براجمها

                                                            ويعمل هذا النظام على حصر املعلومات على مستوى املعامالت           .                                                 نظـام إلدارة البيانات، بدعم من البنك الدويل       
                          ً    ومن املتوقع دمج النظامني معاً يف   .                                   نية ومن املوارد اخلارجية على حد سواء                                     ورصد التدفقات املالية من امليزانية الوط

         وقت الحق؛

                                                               أنشئ هذا الصندوق كخيار إضايف للماحنني لكي يوجهوا من خالله            :                        صـندوق إنعـاش لبنان      ) ج ( 
       حيشد       منائية                      موعة األمم املتحدة اإل    جمل       املاحنني                         صندوق استئماين متعدد                     وهذا الصندوق هو      .                      مواردهم لدعم اإلنعاش  

                     بالتعاون مع احلكومة                          جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية                                                    موارد املاحنني من أجل دعم األنشطة اليت تقوم هبا الوكاالت يف 
                                                                وخيضع صندوق إنعاش لبنان إلدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          .                         أو املنظمات غري احلكومية    /                والقطاع اخلاص و  

                السويد، واالحتاد   (                                                         ر االقتصاد والتجارة، ويتكون أعضاؤها من أربعة ماحنني                       يرأسها وزي                جلـنة توجيهية            وتديـره   
                                                             ، وممثل عن وزارة املالية، ورئيس خلية اإلنعاش واإلعمار يف           )                                                األورويب، واإلمـارات العربـية املتحدة، والكويت      
             مليون دوالر   ١٧   ايل                                 وتلقى الصندوق حىت اآلن ما جمموعه حو  .                                            مكتب رئيس الوزراء، واملنسق املقيم لألمم املتحدة

                      ومن املتوقع أن تعقد      .  ُ         ً                                                                              سـُتنفق وفقاً ألولويات اإلنعاش اليت وضعتها احلكومة مبوافقة اللجنة التوجيهية للصندوق           
                                             ً                                                  اللجنة التوجيهية للصندوق أول اجتماع هلا قريباً، وستحدد الوقت الذي ميكن فيه تقدمي املشاريع للتمويل؛

                                                                هي هيكل للتنسيق على الصعيد دون الوطين أنشأه املنسق املقيم            :                               املكاتب الفرعية للمنسق املقيم     ) د ( 
                                                   ويتكون هذا اهليكل من أربعة مكاتب فرعية للمنسق املقيم   .                                             لدعم تنسيق وترابط جهود اإلنعاش على أرض الواقع

        للضواحي                                                              صور جلنوب لبنان؛ وشتورة للبقاع؛ وطرابلس لشمال لبنان؛ والضاحية   :                              تقع يف املناطق اجلغرافية التالية
                                    ً                                                  وجتمع املكاتب الفرعية للمنسق املقيم معاً وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية              .                   اجلنوبـية يف بريوت   

                                                                                                                 الوطنـية وذات الصـبغة الدولية ومنظمات اجملتمع املدين والسلطات البلدية والوزارات التنفيذية على املستويات               
                                                      احبة املصلحة املشاركة يف جهود اإلنعاش، من أجل ضمان         ص /                                             الالمركـزية، وكذلـك األطراف األخرى الفاعلة      

                                                 ً                                   وبالرغم من أن الشمال، على سبيل املثال، ال يعاين كثرياً بقدر ما تعانيه مناطق                .                             ترابطها وتآزرها بشكل شامل   
  ً         غاً بنتائج                                                                      ً                       ً      أخرى من دمار البنية األساسية املدنية، فهو يشكل منطقة من أشد املناطق فقراً يف البلد وقد تأثر تأثراً بال

                                                                    وبالتايل، ورغم احلاجة إىل توجيه الكثري من جهود املساعدة من أجل اإلنعاش حنو   .                           احلرب على االقتصاد والعمالة 
                                            ً                                                            جـنوب لبنان، فإن التركيز على هذه املنطقة حصرياً ميكن أن يؤدي إىل تفاقم أو خلق تباينات جديدة يف مناطق        

                                                                      ق املقيم الفرعية أمهية ضمان أن تكون جهود اإلنعاش شاملة مستدامة                                             ويربز التوزيع اجلغرايف ملكاتب املنس      .     أخرى
  .                                وعادلة يف تغطيتها جلميع أحناء لبنان

                                             ً                            بعد مؤمتر باريس الثالث، أنشأت حكومة لبنان أيضاً تشكيلة من جمموعات             :                جمموعات التنسيق     ) ه ( 
                                     وأولوياهتا املتعلقة باإلعمار واإلنعاش،                                                                  التنسـيق تتناسب مع الدعائم الرئيسية لربناجمها اإلصالحي املتوسط األجل   

                                           ً                                        وسوف حتظى جمموعة تنسيق التنمية االجتماعية، مثالً، اليت تتمحور حول عمل اللجنة              .      ُ                 الـيت قُدمـت للمؤمتر    
                                ً                                                                            املشـتركة بـني الوزارات املنشأة حديثاً واملعنية بالتنمية االجتماعية، وتضم وزراء الشؤون االجتماعية، واملالية،       

                                                                                                 لتجارة، والصحة، والتعليم، والعمل، والداخلية والبلديات، وجملس اإلمناء واإلعمار، بدعم برنامج                         واالقتصـاد وا  
                                                                                                              األمم املتحدة اإلمنائي كأمانة وستكون أداة ملشاركة فريق األمم املتحدة القطري املشترك بني الوكاالت يف إعداد                
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                                         تنسيق أخرى تقودها احلكومة بدعم البنك                      وستحظى جمموعات     .                                       ً         اسـتراتيجية التنمـية االجتماعية األطول أجالً      
   .                                    الدويل وصندوق النقد الدويل على التوايل

                                                         املسـاعدات املقدمـة من منظومة األمم املتحدة يف جماالت        -       جـيم   
                                          اإلعمار واإلنعاش، وال سيما حتسني ظروف املعيشة

                         نعاش يف لبنان، مع التركيز                                                              تشارك مجيع وكاالت األمم املتحدة يف تقدمي املساعدات من أجل اإلعمار واإل - ٨
     ً                        ً                                                                           أساساً على حتسني ظروف املعيشة بناًء على عمليات تقييم االحتياجات اليت أجرهتا الوكاالت يف جماالت خرباهتا                

  .                                                                وتقدم املعلومات اليت بعث هبا مكتب املنسق املقيم حملة عامة عن هذه األنشطة  .                  ووالياهتا التنظيمية

  الصحة-١

            ً                                                                   عاملية تقييماً يف جمال الصحة بعد احلرب، مبشاركة وزارة الصحة، وبالتعاون مع                                  أجرت منظمة الصحة ال    - ٩
ُ                               ، ُوضعت على أساسه برامج للمساعدة  )         اليونيسيف   (                         منظمة األمم املتحدة للطفولة   و                        صندوق األمم املتحدة للسكان   

                   دات املياه وشبكات                                                                                           عـلى اإلنعاش، تتراوح بني جتديد وإعادة جتهيز املستشفيات واملراكز الصحية، وإصالح إمدا            
                                 وحتولت الوكاالت الثالث بسرعة من       .                                                               الصـرف الصـحي، ومحالت التحصني وخدمات رعاية الصحة اإلجنابية         

                                                               وهذا يشمل التصدي للتهديدات اخلطرية اليت تواجه صحة املشردين           .                                          االسـتجابة اإلنسانية إىل اإلنعاش املستدام     
           وتعمل اآلن    .       شخص   ٧٠     ٠٠٠                      ُ                ية األساسية الكافية ملا ُيقدر ب               ً                                              داخلـياً، واليت مت احلد منها عن طريق تقدمي األدو         

                    ، بعد توفري املولدات         الطارئة              حاالت الوالدة          رعاية                                                                   ثالثة مستشفيات يف النبطية، مبا فيها عيادات التوليد وعمليات          
           الثانية،          ، واملرحلة    ٢٠٠٦      أغسطس  /                                                      وفيما خيص تقييم املرافق الصحية، استكملت املرحلة األوىل يف آب  .           الكهربائية

    ً                                              وفضالً عن ذلك، قدمت منظمة الصحة العاملية معلومات عن   .     ٢٠٠٧     مارس  /                              اليت تغطي اجلنوب والبقاع، يف آذار
      ً     ً                     ً                                                                  مركزاً صحياً يف املناطق األكثر تضرراً، وعن الدعم املقدم يف محليت رش إلبادة احلشرات والقوارض                  ١٣      إصالح  

                                                     وادي البقاع وضواحي بريوت، قامت هبما وزارة الصحة                                      ً                       والفطـريات يف املناطق األكثر تضرراً، مثل اجلنوب و        
  .         اللبنانية

  صحة األطفال-٢

                                                                               ُ           قدمـت اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية معلومات عن األنشطة املتعلقة بصحة األطفال اليت أُجنزت يف     -  ١٠
    ً           طفالً دون سن     ٢٠     ٨٩٨            يوليه مشلت    /                                                               فقد نفذت منظمة الصحة العاملية محلة حتصني عاجلة يف هناية متوز            .        لبـنان 
              أكتوبر وتشرين  /             ويف تشرين األول  .     ً                                   طفالً دون سن اخلامسة ضد شلل األطفال       ٨     ٣٤٥                       سـنة ضد احلصبة، و       ١٥
                  طفل، هبدف جعل       ٣٠٠     ٠٠٠                                                                     نوفمرب، وفرت اليونيسيف لقاحات ضد شلل األطفال ألطفال بلغ عددهم            /     الثاين

                                               ترك ملنظمة الصحة العاملية واليونيسيف ووزارة                                 ومت إصدار وتوزيع بيان مش      .           ً      ً                     لبـنان بلداً خالياً من شلل األطفال      
                                                    السليمة لصاحل عامة السكان، إىل جانب دليل بشأن تغذية      الرضع       تغذية                                   الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية بشأن 

                                                       وتدعم مبادرات خمتلفة لليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية       .                                                      الرضع لصاحل العاملني يف جمال الرعاية الصحية األولية       
                                    طفل عانوا من أشكال خمتلفة من          ٣٠٠     ٠٠٠                                                         املساعدة النفسية االجتماعية واملشورة األساسية ألكثر من                تقـدمي   

                                                           ووظفت اليونيسيف أخصائيني نفسيني لكي يقدموا الدعم املهين          .                                          الكـروب والصـدمات النفسية خالل الرتاع      
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                 وشرعت اليونيسيف    .                 يف مناطق العودة                                                       ً                     للعاملني يف جمال الترفيه عن األطفال ومبراكز املشردين داخلياً ويف برامج            
                                                                                                ومنظمة الصحة العاملية يف شن محالت توعية تستهدف املهنيني واآلباء، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون 

                                                  ، مبا يف ذلك إنتاج ثالثة إعالنات متلفزة ودليل                                    صندوق األمم املتحدة للسكان       و                       اهليئة الطبية الدولية              االجتماعية و 
                                                 وتقدم اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية الدعم التقين   .                                     ة األطفال املكروبني بسبب العنف والتشريد           يهدف إىل محاي

                                                                      ً                                واملـايل لعـدد من املنظمات غري احلكومية املتخصصة اليت تعمل يف املناطق األكثر تضرراً وتعىن بالصحية العقلية        
                                             باملراهقني اليت ترمي إىل تعزيز اخليارات البديلة                     ً                            وتدعم اليونيسيف أيضاً مراكز الشباب اإلعالمية اخلاصة  .       لألطفال

                                                   وجيري تعبئة وتدريب جمموعات الشباب لبناء قدراهتم يف جمال   .                                        للعنف من خالل احلوار والتدريب املهين األساسي
         وقد أخذت   .                                                                                       القيادة والعمل على مستوى اجملتمع احمللي وإسداء املشورة، وكذلك توعيتهم بقيم املواطنة والتضامن

               ً     ً                                                                                            اية الطفل طابعاً رمسياً بإنشاء نظام داخل وزارة الشؤون االجتماعية لرصد محاية الطفل، وسيواصل هذا النظام                 مح
  .                             حتديد احتياجات األطفال وتلبيتها

  املياه والصرف الصحي-٣

ُ                         أفـاد اليونيسـيف ومكتب املنسق املقيم بأن اليونيسيف وفرت خزانات مياه صلبة ومتنقلة ُوضعت يف                 -  ١١                                                                              
   ُ             واسُتكملت تدخالت   .                                  ً                                       ات العامة اليت تؤوي املشردين داخلياً خالل احلرب ويف البلديات بعد الرتاع مباشرة     املؤسس

                                                                                                           يف حـاالت الطـوارئ، حاملـا مسحت األوضاع بذلك، بزيادة التعاون املنهجي بني السلطات املكلفة باملياه يف                  
      ووفرت   .      شخص   ٦٠٠     ٠٠٠           ستدام حلوايل                                               واليونيسيف، هبدف استئناف إمدادات املياه بشكل م         جبل لبنان /    بريوت

  .                                                                                                 اليونيسيف املساعدة املالية والتقنية من أجل إصالح حمطات ضخ املياه وخزانات املياه وشبكات التوزيع الرئيسية

  احلماية-٤

                                         ً         ومكتب املنسق املقيم بأن املفوضية تقدم حالياً الدعم       الالجئني                          مفوضية األمم املتحدة لشؤون           أفاد كل من  -  ١٢
                                                                                                           التنمية االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية يف جنوب لبنان، وكذلك للضواحي اجلنوبية لبريوت                   ملراكز

                   مفوضية األمم املتحدة  و       اإلنسان                         مفوضية األمم املتحدة حلقوق                     ً          وخالل الرتاع وبعده أيضاً، تعاونت   .             ووادي البقاع
        الذي        اإلنسان                            مفوضية األمم املتحدة حلقوق                استفاد ممثل        فقد    .        ً      ً                        تعاوناً وثيقاً بشأن قضايا احلماية           الالجئني       لشؤون

            فوضية األمم   مل   ُ                  ً                                                                      أُرسـل خالل احلرب خصيصاً من أجل تغطية قضايا محاية حقوق اإلنسان، من الدعم اللوجسيت              
                                          يف أعمال احلماية منذ هناية الرتاع عن              اإلنسان                            مفوضية األمم املتحدة حلقوق           وشاركت    .       الالجئني               املتحدة لشؤون 

     وترد   .                             الفريق العامل املعين باحلماية      الالجئني                          مفوضية األمم املتحدة لشؤون                           ملكتب اإلقليمي، الذي أنشأ مع       طريق ا
     وخالل    ).   ٢٩-  ٢٥               انظر الفقرات    (                                                                                  أدنـاه معلومات عن أعمال احلماية اليت قام هبا الفريق العامل املعين باحلماية              

                                               ية ووزارة التعليم واجمللس األعلى للطفولة اجملموعة                                                              الـرتاع، قادت اليونيسيف إىل جانب وزارة الشؤون االجتماع        
      وتفيد   .       الالجئني                             مفوضية األمم املتحدة لشؤون                                                                      الفرعية حلماية الطفل، داخل جمموعة احلماية الشاملة اليت ترأسها          

      من                                                        ً                                   ً                 اليونيسيف بأن اجملموعة الفرعية حلماية الطفل استحدثت نظاماً للتنسيق وتبادل املعلومات ووفرت منرباً ميكن             
                                          وتتناول هذه اجملموعة الفرعية، على سبيل        .                                                                        خاللـه تقييم ومناقشة ومعاجلة القضايا الناشئة املتعلقة حبماية الطفل         

                                                                            ً                        املـثال، الدعـم النفسي، والعنف والتوعية خبطر األلغام، واحتياجات األطفال األكثر ضعفاً بسبب نوع جنسهم      
  .                   وعجزهم ووضعهم كالجئني
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 ت املتعلقة باأللغاماإلجراءا/ إزالة األلغام-٥

                                                                                                         تنسـق دائـرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام أنشطة إزالة األلغام يف جنوب لبنان من خالل                  -  ١٣
     ً                                             ووفقاً للدائرة املذكورة ومكتب املنسق املقيم، فإن خطة   .             جلنوب لبنان      األلغام         املتعلقة ب       جراءات   اإل      تنسيق  ل    ها    مركز

                                                                              ملتعلقة باأللغام هي اإلطار الذي وظفت األمم املتحدة يف سياقه قدرات متخصصة                                          االستجابة السريعة لإلجراءات ا   
                                                         ً                                           يف جمال إزالة األلغام من القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية معاً، إضافة إىل استخدام القدرات القائمة بالفعل 

        األلغام  ة                 املكتب الوطين إلزال        وثيق مع           ، وبتعاون      لبنان                             قوة األمم املتحدة املؤقتة يف                                     داخل القوات املسلحة اللبنانية و    
                         ومع بقاء مليون قطعة ذخرية   .       الالجئني                          مفوضية األمم املتحدة لشؤون                                      الذي يدعمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و

                                                                يف جنوب لبنان، فإن املساعدة يف جمال اإلجراءات املتعلقة باأللغام تصبح           عنقودية      قنابل          على شكل                 غـري منفجرة  
               مارس، مت تطهري    /       آذار   ١٤                                                    دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف                           أفادت تقديرات        وكما  .         ضـرورية 
                                      مليون متر مربع، من الذخائر غري           ٣٤,٧                                           ً                 مليون متر مربع من األرض امللغمة املقدرة حالياً حبوايل               ١١,٥        حـوايل   
                                      بصورة مستعجلة من بيوت األشخاص ومن        ُ                                                         وأُعطيت األولوية يف البداية إلزالة الذخائر غري املنفجرة           .          املـنفجرة 

                                   وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة       .                                                                         األمـاكن العامـة، مث من املؤسسات العامة احليوية كاملدارس واملستشفيات          
                                                           ً                                                  لألغذية والزراعة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، جيري حالياً إزالة الذخائر غري املنفجرة من األراضي               

                                                                                        املوسم الزراعي حملاصيل معينة، وتقدم األمم املتحدة دعمها على مراحل من أجل استعادة              /     لتقومي             ً      الزراعـية وفقاً ل   
                                                                                وبدأت اليونيسيف، بتنسيق مع اللجنة التوجيهية الوطنية للتوعية خبطر األلغام            .                       ً         سبل معيشة املزارعني وفقاً لذلك    

                                      املرحلة األوىل من محلتها للتوعية خبطر                                                                            واملكتـب الوطـين إلزالة األلغام، محلة يف وسائط اإلعالم هي جزء من              
ُ                    نشرة مطبوعة؛ وُوزع أكثر من          ١٠٠     ٠٠٠                 فقـد مت تعميم       :         األلغـام                               ملصق على مراكز وجمموعات       ١٠     ٠٠٠               

                                                 ثانية وبثه بصورة متكررة ويف ساعات الذروة على مخس   ٥٨              ً                                املشردين داخلياً؛ ومت إنتاج شريط متلفز قصري مدته 
                                                                            أذيعت رسالة إذاعية حتمل نفس رسالة الشريط املتلفز، على مثاين قنوات إذاعية                          وإضافة إىل ذلك،      .              قـنوات حملية  

                     ً                                                                                وتنـتج اليونيسيف حالياً كتيبات إعالمية موجهة لألطفال، وتعدل النشرات املطبوعة بغية تقدمي صور                .       حملـية 
                  الشرائط املتلفزة            ومت تقصري مدة  .                                                                    ومعلومات عن الذخائر غري املنفجرة، إىل جانب مبادئ توجيهية للتصرف السليم

                                               كما تدعم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني         .                                           ثانية لضمان إعادة بثها لفترات أطول        ٣٠                 القصـرية لتصبح    
        الذخائر                                                    لالطالع على املبادرات اجلارية على الصعيد الدويل فيما خيص    . (                                      اجلهـود املـبذولة يف جمـال التوعـية       

   ).       أدناه  ٣٩-  ٣٦               ، انظر الفقرات          العنقودية

 البيئة -٦

                   ً      ً      ً               بأهنما أجريا تقييماً بيئياً سريعاً ملراعاة                                   برنامج األمم املتحدة للبيئة                                          أفـاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و       -  ١٤
            ً                أغسطس، توقعاً جلهود اإلعمار     /     آب -       يوليه   /                                                              البيـئة يف عملـيات اإلنعاش واإلعمار واإلصالح خالل نزاع متوز          

                                                   وقد جرى هذا العمل بالتعاون بني الوكالتني، هبدف          .        ىل بذهلا                                               واإلصـالح الضخمة اليت ستحتاج حكومة لبنان إ       
                                                                                                           حتديـد اآلثـار البيئـية الناجتة عن احلرب وترتيب أولوياهتا، واقتراح تدابري لتخفيف هذه اآلثار اليت تعد كبرية،         

      طاعات                            ومت استعراض الضرر الذي حلق بق  .                                                           والتوصية بفرص مراعاة البيئة يف عمليات اإلنعاش واإلعمار واإلصالح
                                                ً                                                                        البـناء والـنقل والطاقة والصناعة والزراعة، استناداً إىل معلومات منشورة؛ وحتديد وتقييم اآلثار البيئية املرتبطة                

                           وجرى وصف األشكال املختلفة      .          ُ                                                                       بذلـك، واقُترحـت فرص من أجل إدخال معايري البيئة يف عملية إعادة البناء             
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   ُ      واعُتمدت   .                                           مع حتديد خيارات املعاجلة والتصريف املتاحة                                                           للـنفايات الصـلبة الناجتة خالل احلرب قدر اإلمكان          
   ُ          واقُترح اختاذ   .                                                                                               منهجية لتقييم اآلثار البيئية من أجل حتديد أولوية اآلثار على اهلواء واملاء والتربة والتنوع البيولوجي

  .                    ل مشاريع خطط عمل                                                                                                        تدابـري للتخفيف أو إجراء املزيد من التقييمات، عند احلاجة، آلثار تعد ذات أولوية عالية يف شك                
       بإجراء       ً                                                                                                       وفضـالً عـن ذلـك، مت حتديد ثغرات كبرية يف القوانني البيئية الوطنية كشفت عنها احلرب، وإصدار توصيات                  

  .         العملية     ً                                                                           وأخرياً، جرت مقارنة خيارات التعويض عن الضرر البيئي النامجة عن احلرب، ومناقشة اخليارات  .       حتسينات

  استعادة احلياة وسبل كسب الرزق-٧

                                                                                        يذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف رسالته أنه تصدر جهود بني جمموعة اإلغاثة العاجلة خالل احلرب،  -  ١٥
                                                                                                              يف تعاون وثيق مع الوزارات التنفيذية ومنظمات اجملتمع املدين ومكتب رئيس الوزراء، مما أدى إىل وضع جمموعة                 

                        وشرع برنامج األمم املتحدة   .                           رة بعد وقف األعمال العدائية                              عالية التأثري ليتم تنفيذها مباش /                   من ستة مشاريع عاجلة
                                                                                                              اإلمنائي، خالل أسبوع من وقف األعمال العدائية، يف تنفيذ هذه اجملموعة من املشاريع اليت تضمنت دعم التنسيق                 

          دم لإلعداد                                                                         إنشاء خلية اإلنعاش واإلعمار وقاعدة بيانات املساعدة اإلمنائية، وكذلك الدعم املق (                املقدم إىل احلكومة 
       وضواحي   )    ١٠١ (           ً                         األشد تضرراً بعمليات القصف يف اجلنوب    ١٠٥                               ؛ وإزالة الركام يف البلديات ال   )           ملؤمتر ستكهومل

               ؛ وإعادة تنشيط  )       بلدية   ١٥٠                                ً                               ازداد عدد البلديات اليت يتم حالياً تقدمي مساعدة إليها إىل             ) ( ٤ (                جـنوب بـريوت     
                                      إصالح القوارب املتضررة، وإعادة رمسلة      (                لرزق للصيادين                                                        الـبلديات واخلدمـات اليت تقدمها؛ واستعادة سبل ا        

                                                                                                              األصـول وإعادة بناء سوق السمك املدمر بالكامل يف األوزاعي؛ وإعادة تنشيط اإلدارة العامة؛ والتطهري األويل                
  ل                                                      وركز برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعد ذلك على استعادة سب  .                                           للمياه السطحية امللوثة من جراء انسكاب النفط

   ويف   .                                                                                                الرزق بصورة مستدامة يف مجيع املناطق املتضررة باحلرب بصورة مباشرة وغري مباشرة ويف خمتلف القطاعات        
                                                                                ً              حني أن الكثري من هذه األنشطة يسعى إىل توليد العمالة وفرص كسب الدخل، يويل االهتمام أيضاً ألنشطة ادخار 

                                اليت ثبت أهنا تقلل من مصاريف       (              اقة الشمسية                  ً                                             الدخـل، وذلك مثالً من خالل تركيب سخانات ماء تعمل بالط          
                                                                 ؛ وتقدمي الدعم للمزارعني الذين حيل بينهم وبني الوصول على أرضهم بسبب  )         يف املائة  ٣٠                     الكهرباء لألسرة بنسبة 

                                                                                                         التلوث بالذخائر غري املنفجرة لكي يقوموا بزراعة النباتات الطبية على األرضي العامة؛ وإعادة بناء األسواق وتعزيز 
                                              واضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعملييت تقييم   .                                                        ل الوصول إليها؛ وإعادة رمسلة املشاريع متناهية الصغر          سـب 

                                                                                                     اقتصادي بعد النـزاع، استندتا إىل عينات فرعية من دراسة استقصائية متعددة األغراض عن األسر               -         اجتماعي  
                                          يع الصغرية واملتوسطة احلجم بالتعاون مع منظمة                              وإىل دراسة استقصائية للمشار     ٢٠٠٤                          املعيشـية أجريت يف عام      

  .             العمل الدولية

             ، اليت أجرت    )        اليونيدو (                           ً                                                        وأشـار مكتب املنسق املقيم أيضاً إىل أن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية               -  ١٦
    جنة       ً                                                                                                         تقيـيماً بعـد احلرب لقطاع الصناعة الزراعية، قامت بصياغة مبادرة مشتركة مع منظمة العمل الدولية والل                

                               وجاء التركيز على إنتاج عسل       .                             تركز على توليد فرص العمل      )      إسكوا (                                       االقتصـادية واالجتماعـية لغرب آسيا       
                                                                                                  كما قامت اليونيدو بتوظيف مساعد تقين حملي لإلشراف على نوعية اإلنتاج والستطالع إمكانية زراعة                .      النحل

        دعم سبل  "                    ً        ، أعدت اليونيدو أيضاً مشروع      ً وأخرياً   ).                                     مثل زراعة الزيتون إلنتاج زيت الزيتون  (                  حماصـيل جديـدة     
  .                                 تتوقع أن ميول من صندوق إنعاش لبنان  "                                                      الرزق واإلنعاش االقتصادي يف املناطق املتأثرة باحلرب يف لبنان
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      ً                                                      تقييماً ألثر احلرب على النساء والفتيات يف مناطق ما بعد           "                                        واسـتكمل صندوق األمم املتحدة للسكان        -  ١٧
                         تقييم أثر احلرب على املسنني  "             ً  ويستكمل حالياً   "                                ماية والعنف القائم على نوع اجلنس                         النـزاع مع التركيز على احل

                                                        وفيما يتعلق بعملية اإلنعاش، تركزت عمليات تدخل صندوق األمم    ".                                        واملعوقـني والنسـاء ربات األسر املعيشية    
                   اية من فريوس نقص         والوق  )     ٢٠٠٠ (    ١٣٠٨                                متابعة تنفيذ قرار جمللس األمن        )  أ   : (                               املـتحدة للسكان يف اجلنوب على     

            بشأن املرأة    )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥                         متابعة قرار جملس األمن       )  ب (                                 اإليدز ومراعاة املنظور اجلنساين؛      /                  املـناعة البشـري   
                          ً     مشروع لتمكني املرأة اقتصادياً      )  ج (    ؛ و  )                          يف اجلنوب، بعلبك والضاحية    (                 قرية جنوبية      ١١                        والسلم واألمن، وتغطية    

  .    جودة                                      يستهدف تدريب املرأة ودعم التعاونيات املو

      ً                                              تقييماً لألضرار واحتياجات اإلنعاش املبكر يف قطاعات        "                                             وأجـرت منظمة األغذية والزراعة بعد احلرب         -  ١٨
                                                                       كان لـه دور أساسي يف مساعدة املنظمة على وضع برامج للتدخل من أجل            "                                الـزراعة وصيد األمساك واحلراجة    

               ً                                    ييم، العمل فوراً على تنفيذ اقتراحات اإلنعاش التالية                                     ً             وتنوي منظمة األغذية والزراعة، استناداً إىل هذا التق  .       اإلنعاش
                                               تقدمي املساعدة الطارئة إىل صغار املزارعني لكي         )  أ   : (       ُ                                                  الـيت قـد ُيلتمس متويلها من خالل صندوق إنعاش لبنان          

              تقدمي املساعدة    )  ب (   ؛   )     اجلنوب (                                                                              يسـتأنفوا أنشطتهم الزراعية من خالل تزويدهم باملدخالت الزراعية الضرورية           
                           تقدمي املساعدة الطارئة إىل      )  ج (                                                                            ئة ملريب املاشية املتضررين من احلرب الذين يفتقرون إىل املوارد يف اجلنوب؛                  الطار

   .                                                                                صغار املزارعني لكي يستأنفوا أنشطتهم الزراعية من خالل تقدمي املدخالت الزراعية الضرورية

  :                           ً            ظمة اليونسكو يف اجلنوب حالياً يف اآليت           ً                                                          ووفقاً ملكتب املنسق املقيم، تتمثل عمليات التدخل الرئيسية ملن         -  ١٩
                                  مشروع يتعلق باحلوار بني الطوائف       )  ب (                                                              مشروع تعليمي يركز على تدريب املعلمني واملشرفني يف املدارس؛            )  أ (

                                                                  مشروع إعمار قرية مشار إليها يف الكتاب املقدس مت تدمريها أثناء           )  د (                        مشروع مكتبة متنقلة؛ و     )  ج (            واألديـان؛   
                                          مشروع بناء القدرات البشرية للتوثيق الرقمي  "                                            ذلك، تعتزم منظمة اليونسكو العمل على تنفيذ     ً    وفضالً عن  .     احلرب

                                                  ، وهو مشروع قد تسعى اليونسكو إىل احلصول على          "           يف لبنان      ٢٠٠٦                                            ملواقـع التراث العاملي املتأثرة حبرب عام        
   .                                  متويل لـه من خالل صندوق إنعاش لبنان

                             مليون دوالر معونة للبلديات،   ٣٠                            مليون دوالر أمريكي منها      ٧٠     رها                                    ووافق البنك الدويل على منحة قد      -  ٢٠
                        ً                                ويعمل البنك الدويل حالياً على تنفيذ برنامج تكلفته           ).       البقاع (                           مليون دوالر لقطاع املياه       ١٥                     إضـافة إىل مـبلغ      

           ومع ذلك،  .                                                 ، وهو املبلغ الذي مت االلتزام به يف مؤمتر باريس الثالث )          يف شكل قروض (                    مليون دوالر أمريكي    ٧٠٠
                                              ً                                                                 مل يشترك البنك الدويل يف جهود اإلنعاش املبكر، مركزاً بالدرجة األوىل على عمليات تقييم متعمقة شاملة لعدة                 

                                                         تتصل بدعم احلكومة يف إعدادها لإلصالحات املتوسطة واألطول          )                                  بالتشاور مع وكاالت األمم املتحدة     (        قطاعات  
                                                               ت األمان االجتماعي، اليت ترتبط بتمكني لبنان من خفض الديون             ً                                             أجـالً يف قطاعي الضرائب واالقتصاد وخمططات شبكا       

     ً                                                                            ووفقاً للمنسق املقيم، ينوي البنك الدويل حتديث استراتيجيته للتقييم القطري يف             .                                      السـيادية إىل مسـتويات ميكن حتملها      
   .                    مؤمتر باريس الثالث                               مليون دوالر الذي مت التعهد به يف   ٧٠٠                             مبستوى التمويل اجلديد البالغ     ٢٠٠٧      يونيه  /            أوائل حزيران

  تقييم املساعدة اإلنسانية-دال 

                                                                                                    قـدم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بوصفه املنسق الرئيسي للمساعدة اإلنسانية خالل               -  ٢١
                                      ، املعلومات التالية بشأن تقييم املساعدة     ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٣                                     الـنـزاع وحىت وقت إغالق مكتبه يف        
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  .           ُ                                                                           ة، واليت اسُتكملت مبدخالت مقدمة من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنسق املقيم          اإلنسـاني 
   بني   "                       استعراض اخلربة املكتسبة     "    ٢٠٠٦        أكتوبر   /                                                                ومت بقيادة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف أوائل تشرين األول         

         منظمات  ٧                                 وكالة من وكاالت األمم املتحدة، و        ١١                                                          الوكاالت لعمليات األمم املتحدة اإلنسانية، وضم ممثلني عن         
                             ً                                                                          غري حكومية ذات صبغة دولية، فضالً عن االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر ومجعية الصليب                

                                                          ديسمرب تقرير شامل عن الدروس اليت استخلصها مكتب تنسيق الشؤون  /                    واستكمل يف كانون األول  .             األمحر اللبناين
    ً                                                وفضالً عن ذلك، أعد منسق الشؤون اإلنسانية واملنسق          .                                              ا يتعلق باستجابة األمم املتحدة ألزمة لبنان                   اإلنسانية فيم 

                              منسق عمليات اإلغاثة يف حاالت      /                                                                             املقـيم تقريرين منفصلني مت تقدميهما إىل وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية           
                                     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون                 كما أبلغت     .                                                         الطـوارئ ومكتـب تنسيق الشؤون اإلنسانية على التوايل        

                                                                                                         الالجئني عن إجراء تقييم آين لعمليات االستجابة حلاالت الطوارئ يف لبنان، ميكن االطالع عليه إما بالرجوع إىل            
                        ت مبفوضية األمم املتحدة                                            أو من وحدة التقييم وحتليل السياسا      org.unhcr.www  :                                املوقع التايل على شبكة إنترنت    

      إجراء  "                                    ً                       وتتضمن مجيع التقارير واملمارسات تقييماً عن إجراء اإلبالغ و        .                                      السـامية لشـؤون الالجـئني يف جنيف       
    ".        املوافقة

  التعامل مع النفط املنسكب-هاء 

          تقيم بيئة   :    نان  لب "          واملعنون     ٢٠٠٧      يناير  /                                                           قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تقريره الصادر يف كانون الثاين -  ٢٢
                                                                                  ، معلومات مستفيضة عن الضرر الذي أحلقه انسكاب النفط واالستجابات للتصدي له، على النحو  "            ما بعد الرتاع

               إىل انسكاب       ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٥    و   ١٣                                                    فقـد أدى قصف حمطة اجلية لتوليد الكهرباء يومي            .                 املوجـز أدنـاه   
                                           ن الساحل اللبناين مع ما ترتب عليه من عواقب           ً     كيلومتراً م     ١٥٠                                         طـن مـن زيت الوقود على امتداد            ١٥     ٠٠٠

   .                                                         خطرية على صحة اإلنسان والتنوع البيئي ومصائد األمساك والسياحة

      ومتثلت   .                                                                                               واستمرت العمليات العدائية خالل األيام األوىل احلرجة اليت مت فيها التعامل مع النفط املنسكب              -  ٢٣
                                                                 نية يف منع انسكاب املزيد من النفط يف البحر من خالل بناء حواجز                                                          الـتدابري األوىل اليت اختذهتا وزارة البيئة اللبنا       

                                                                                      وأرسل عدد من احلكومات املعدات والعاملني واملعونة املالية يف غضون أسابيع من حادث               .                     رملـية عـند احملطة    
   ية                                                                                            وقدمت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصبغة الدول              .          االنسـكاب 

                                           وأنشأ برنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب        .                                                 ً       ً            واملـنظمات غـري احلكومية احمللية واملنظمات اإلقليمية دعماً إضافياً         
                                                                                          ً                      تنسيق الشؤون اإلنسانية، إىل جانب وزارة البيئة، واالحتاد األورويب واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة مركزاً لتنسيق               

                                                                  يام من وقف العمليات العدائية، لضمان التطهري الفعال للمناطق                                                      عملـيات مكافحة التلوث النفطي، يف غضون أ       
            أغسطس، ووفق  /    آب  ١٧                                       ً            واستضافت املنظمة البحرية الدولية اجتماعاً يف أثينا يف   .                            امللوثة من جراء النفط املنسكب

   مي                                                                                                              فـيه عـلى خطـة عمل للمساعدة الدولية، أعدها فريق اخلرباء العامل من أجل لبنان، بإشراف املركز اإلقلي                
                                                                                                                لالستجابة حلاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري ملنطقة البحر األبيض املتوسط، بالتعاون مع وزارة البيئة               

                                                                                                  وشـارك يف جهود التطهري خرباء من عدد من البلدان واملنظمات اليت قامت بتقدمي املعدات يف إطار                   .            اللبنانـية 
                                                       لنفطي، مبا يف ذلك املساعدة اليت قدمتها كل من كندا                                                                   التنسـيق الشامل ملركز تنسيق عمليات مكافحة التلوث ا        

                                                                                                                وقـربص والدامنـرك وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والكويت وموناكو والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا              
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     وأدت    ).     أوبك (                                                                                               والواليـات املـتحدة األمريكية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة البلدان املصدرة للنفط              
  .                                   ً     ً                         ات غري احلكومية احمللية مع املتطوعني دوراً هاماً يف تنظيف الشواطئ امللوثة     املنظم

                                                                 ، يقدر املركز اإلقليمي لالستجابة حلاالت الطوارئ الناشئة عن التلوث         ٢٠٠٧       فرباير   /         شـباط   ١       وحـىت    -  ٢٤
                  امللوثة، مبا يف         ً      ً                 متراً مكعباً من النفايات     ٧     ٢٨٠                                                                 الـبحري يف منطقة البحر األبيض املتوسط أنه مت مجع ما جمموعه             

     ً      ً        متراً مكعباً من     ٦     ٠١٦     ً      ً                             متراً مكعباً من النفط شبه اجلامد و          ٢٣٨     ً      ً                         متراً مكعباً من النفط السائل و       ١     ٠٢٦       ذلـك   
                                                                 ً               ويرى املركز اإلقليمي أنه مت إزالة جل النفط من على مجيع الشواطئ تقريباً،               .                                   الرمال واحلصى والركام امللوثة إخل    

                                  وتتوخى املنظمة البحرية الدولية،      .                                   ر نفط غارق على السطح من جديد                                             مـع وجود آثار من حني إىل آخر لظهو        
                                                                                                                        بالتعاون مع املركز اإلقليمي، تقدمي الدعم إىل لبنان لتنفيذ االتفاقية الدولية املتعلقة بالتأهب واالستجابة والتعاون               

  .                   لتلوث البحري العرضي                                                                             يف مكافحة التلوث النفطي هبدف تعزيز قدرة احلكومة اللبنانية على التأهب واالستجابة ل

  إنعاش لبنان والسكان املدنيني-واو 

                                                                                                  أنشأت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني              -  ٢٥
       ممثلني                   ويضم الفريق العامل  .      ً     ً      ً                                                               فـريقاً عامالً معنياً باحلماية يف إطار فريق األمم املتحدة القطري وترأستا هذا الفريق  

                    ويقوم الفريق العامل   .                                                                         عن خمتلف الوكاالت وأعضاء اجملتمع املدين وكذلك مسؤولني حكوميني من الوزارات املعنية
  :                   املعين باحلماية مبا يلي

                                                                                      توفـري حمفـل لتشـاطر املعلومات بني الوكاالت واملنظمات غري احلكومية ومجعيات الصليب                ) أ ( 
                           أن قضايا احلماية واالستجابة؛                         اهلالل األمحر وحكومة لبنان بش /    األمحر

                                  ّ                                                           تنسيق أنشطة القائمني باحلماية بغية جتّنب االزدواجية يف مشاريع احلماية وضمان سد الثغرات               ) ب ( 
                                                                    َ                       ومتويلها، هبدف ضمان اتباع هنج يعىن حبقوق اإلنسان مبا يف ذلك محاية اجملموعات املسَتضعفة وتقدمي توصيات يف  

           هذا الصدد؛

                                                                              ة احلماية بغية إنشاء آلية لرصد احلماية وتزويد القائمني باحلماية ببيانات                             وضـع خريطة ألنشط     ) ج ( 
                                                           مناسبة تسمح هلم بتخطيط عمليات التدخل يف املستقبل على حنو أفضل؛

                                                                                      ضـمان وجـود تغطية جغرافية فعالة ألنشطة احلماية اليت تضطلع هبا احلكومة ووكاالت األمم            ) د ( 
           اهلالل األمحر؛ /                عيات الصليب األمحر                             املتحدة واملنظمات غري احلكومية ومج

                                                                                          ضمان احتفاظ أعضاء اجملموعة بإجراءات تشغيلية موحدة عند اضطالعهم هبذه املهام، واعتماد                ) ه ( 
  .                               هنج جمتمعي يقوم على احلقوق يف عملهم

ِ                                                               ، ُعِقدت ثالثة اجتماعات مواضيعية للفريق العامل املعين باحلماية            ٢٠٠٧       أبريل   /               ويف هناية نيسان   -  ٢٦  ُ     خالل  و  .   
                                                                                                       االجتماع األول، نوقشت استراتيجية األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف جنوب          

                                   ً             ً                                                   وقدم عدد من املنظمات غري احلكومية عرضاً ألعماله ووصفاً ملشاريع لدعم األطفال فيما قدمت منظمات                 .      لبنان
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                                            وتلت العروض مناقشة حلق الطفل يف املشاركة         .     َ        املسَتضعفة          ً                                     أخرى وصفاً ملشاريع تعاجل موضوع محاية اجملموعات      
               وأكد املشاركون    .                                                                                             يف القرارات اليت تؤثر على حياته وحقه يف احلصول على الدعم النفسي االجتماعي بعد الرتاع              

  . ل                                             ِّ                                             على أمهية تنظيم دورات تدريب وتوعية تستهدف املدرِّسني واآلباء واألمهات واجملتمعات احمللية وكذلك األطفا

   ّ                                                                                       وركّز االجتماع الثاين على األطفال مبا يف ذلك سياسات محاية الطفل ودور الفريق العامل املعين باحلماية  -  ٢٧
                                                                                            ُ          يف تقييم ومتابعة االحتياجات واألنشطة والقضايا املتعلقة بالتوعية مبخاطر األلغام، وإنشاء فريق تنسيق ُيعىن حباالت 

  .                                              لمعوقني لتحسني تنسيق األنشطة املتصلة بقضايا اإلعاقة            ً                         اإلعاقة مؤخراً من قبل املنظمة الدولية ل

ُ                            وخـالل االجـتماع الثالث، الذي ُعقد يف أواخر آذار          -  ٢٨                                            مارس، أحاط جملس الالجئني الدامنركي الفريق       /                          
  ة                         ً                                                                                          العامل املعين باحلماية علماً مبشروعه املتعلق مبراكز التنمية االجتماعية، الذي ترعاه مفوضية األمم املتحدة السامي              

                                                                                             وتال العرض الذي قدمته منظمة االستجابة الدولية واملنظمة الدولية للمعوقني بشأن مشروعهما              .              لشؤون الالجئني 
                 ومركز تنسيق شؤون   .                                                                          احلايل عن مركز تنسيق شؤون املعوقني مناقشة عن هنج حقوق اإلنسان إزاء موضوع اإلعاقة

                        ً                              اد اللبناين للمعوقني جسدياً لتقدمي املساعدة املباشرة،                                                                  املعوقـني هـو حيز أنشأته املنظمة الدولية للمعوقني واالحت         
   .                                                وإحالة اجلرحى واملعوقني وأسرهم إىل اخلدمات واملعلومات

                                                                                         وتتيح هذه االجتماعات فرصة ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لتوعية الشركاء بأمهية دمج  -  ٢٩
                                                      ضمان مراعاة حقوق اإلنسان عند تقدمي اخلدمات، مع التأكيد     ِّ              وتركِّز املفوضية على  .                      حقوق اإلنسان يف أنشطتهم

                                                                     كما توفر املفوضية املعلومات والتوجيهات بشأن حقوق اإلنسان والقانون         .                                      بصـفة خاصة على مبدأ عدم التمييز      
  .                                                                  ً اإلنساين ألعضاء الفريق العامل املعين باحلماية وستواصل القيام بذلك مستقبالً

                                                                               مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأهنا كانت تترأس حىت الفترة                                   ويف جمال التعويض، تفيد    -  ٣٠
                                                                                              األخرية الفريق العامل املعين باإليواء، جامعة بني جملس اجلنوب واحلكومات املاحنة واملنظمات غري احلكومية لوضع  

ّ                       سياسة وإجراءات لدفع التعويض عن املنازل املهّدمة واملتضررة بسبب احلرب                  ً     ً     لفريق العامل دوراً حامساً يف       وأدى ا  .                                          
                                                  ً  وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني دعماً   .                                            بناء الروابط بني احلكومة واملنظمات شبه احلكومية

                                                        وقد مت اآلن تسليم هذا الدور الداعم إىل برنامج األمم           .       ً                                               إدارياً جمللس اجلنوب من أجل وضع وحفظ قاعدة بيانات        
   ).                موئل األمم املتحدة (        البشرية                   املتحدة للمستوطنات 

                 الدعم إىل قرابة     ٢٠٠٧     ً                                             ًَ                            ووفقاً ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أيضاًَ، فإهنا ستقدم يف عام          -  ٣١
      ً       ً                                                                                              مركزاً حكومياً للتنمية االجتماعية يف املناطق املتضررة لتقدمي اخلدمات األساسية إىل أكثر جمموعات السكان                 ٣٠

                                   وستتضمن اخلدمات حتديد األشخاص ذوي       .                                          جنوب بريوت وجنوب لبنان وسهل البقاع            ً       ً        حـرماناً وتضـرراً يف    
                                                                                                            االحتـياجات اخلاصـة واالسـتجابة هلـم، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة القانونية، وإسداء املشورة هلم، وتوفري                  

                   ل، وزيارات مرتلية                                                                                               االستشارات الطبية ومراكز الرعاية النهارية، والتدريب املهين وتنظيم دورات تعويضية لألطفا          
  .                   ً ألكثر األفراد احتياجاً

                                                                                  ً         وتفيد مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأهنا نظمت مع مركز رصد املشردين داخلياً التابع  -  ٣٢
                                                                                              جمللـس الالجئني النروجيي يف جنيف، سلسلة من الدورات التدريبية لصاحل احلكومات والوكاالت واملنظمات غري      
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                                                                                                      باملبادئ التوجيهية املعنية بالتشريد الداخلي، وأهنا ترمجت مجيع مواد التدريب إىل اللغة العربية                              احلكومـية تتعلق  
  .               لزيادة استخدمها

  :    ً                                                                 وفضالً عن ذلك، تقوم املفوضية بوضع مالك ملوظفي رصد احلماية بغية حتقيق ما يلي -  ٣٣

                            كومية ذات الصبغة الدولية                                                                    متويـل مشاريع رصد احلماية واإلشراف عليها مع املنظمات غري احل            ) أ ( 
                            املوجودة يف جنوب لبنان وبريوت؛

       ً                     مركزاً للتنمية االجتماعية؛  ٣٠                                          تنمية وبناء قدرات منها مهارات الرصد ملوظفي   ) ب ( 

                                                                                             إشـراك املـنظمات غري احلكومية احمللية يف مشاريع رصد احلماية بغية بناء قدرهتا على ضمان                  ) ج ( 
  .    بعيد                              استمرارية رصد احلماية يف األجل ال

    ّ                                                                  ، نظّمت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني حلقة عمل عن               ٢٠٠٧       أبريل   /          نيسـان    ٢٠    ويف   -  ٣٤
            جملس الالجئني    :                                      ملنظمتني غري حكوميتني ذات صبغة دولية       )     ً        ً  عامالً ميدانياً  (      ً    موظفاً     ٤٠        لقرابة    "                رصـد احلمايـة    "

                                               املنظمتان غري احلكوميتني التمويل من مفوضية                    وتتلقى هاتان   .                  للمعونة اإلنسانية   "        إنترسوس "                    الدامنـركي ومنظمة    
                                                                                                              األمـم املـتحدة السامية لشؤون الالجئني لتنفيذ مشروعني يف مشال وجنوب لبنان على التوايل، يتعلقان بتقييم                 

                                                           وتستهدف حلقة العمل تزويد املشاركني باملعلومات األساسية عن حقوق   .                                     احتياجات الطوائف اللبنانية من احلماية
                                                                      ً                           إلطار القانوين للرصد، واملبادئ األساسية للرصد، وتقنيات إجراء املقابالت، فضالً عن قسم بعنوان                         اإلنسـان وا  

                                                    وشاركت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         .                                        عن احتياجات احلماية املتوخاة يف لبنان       "           ما املطلوب  "
  .           نوين للحماية                                                        يف حلقة العمل وقدمت التدريب يف جمال حقوق اإلنسان واإلطار القا

 )األطفال(            َ       اجملموعات املست ضعفة -     ً ثالثا  

 التعليم

                            قامت بعد احلرب مباشرة بتنظيف   )          اليونيسيف (                                                   أبلغ مكتب املنسق املقيم أن منظمة األمم املتحدة للطفولة  -  ٣٥
     وازم                                   ً                                                         مدرسة يف بريوت أخالها املشردون داخلياً؛ وجهزت اليونيسيف مجيع املدارس االبتدائية بالل              ٨٦         وتطهـري   

                                       طفل يف املدارس االبتدائية ومرحلة ما قبل    ٣٥٠     ٠٠٠                                                         املدرسـية؛ وقدمت إمدادات مدرسية وحقائب مدرسية ل           
    ِّ        ً                                       مدرِّس توجيهاً يتعلق باملبادئ األساسية لتقدمي املشورة  ٢     ٢٠٠    ً               وفضالً عن ذلك، تلقى   .                       املدرسة يف املدارس العامة

         كما شنت    .    ً                                    دماً على نشر هذه املهارات يف املستقبل          ِّ        ً           مـدرِّس تدريباً متق       ٤٠٠                                  النفسـية االجتماعـية، وتلقـى       
      وأجنزت   .                                        ً     ً                                                         اليونيسيف محلة للعودة إىل املدرسة أدت دوراً حامساً يف إقامة الروابط الضرورية بني اإلغاثة واإلنعاش              

    شأن                 ً     ً                                                                              اليونيسيف تقييماً شامالً لتلفيات واحتياجات املدارس العامة، إىل جانب قيامها بتعبئة مبادرة القطاع اخلاص ب
                        ونتيجة لعمليات التقييم،   .                           ً                                                       املدارس العامة األشد احتياجاً وتقدمي املساعدة املستمرة إىل ما بعد فترة اإلنعاش األويل        "   ّ    تبـّني  "

              املدارس اخلاصة      بني  "        للتوأمة "     ً           ً           وأخرياً، هناك أيضاً ترويج       .                                                          شاركت اليونيسيف يف إعادة تأثيث وإصالح املدارس املتضررة       
   ).      أعاله  ١٠               ّ                               ترد معلومات مفّصلة عن أنشطة صحة الطفل يف الفقرة  (             فضل املمارسات                      والعامة لتيسري تبادل أ
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  األسلحة-     ً رابعا  

  مبادرات بشأن الذخائر العنقودية-ألف 

                                                                                                     قدمـت دائـرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وهي مركز التنسيق املعني الختاذ اإلجراءات                -  ٣٦
                                   فقد يسرت هذه الدائرة من بلورة        .                                             األمم املتحدة، معلومات عن أنشطة متعددة                                      املـتعلقة باأللغام داخل منظومة    

                                                                                                                موقـف لألمـم املـتحدة بشأن أثر واستخدام الذخائر العنقودية من خالل رئاستها لفريق التنسيق املشترك بني                  
  ،     ٢٠٠٢         ومنذ عام   .  ة      ً                       كياناً من كيانات األمم املتحد  ١٤                                                 الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام، املؤلف من 

                                                                                                      ً  عندما أنشأ املؤمتر االستعراضي الثاين للدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة فريقاً 
                                                                                                      مـن اخلـرباء احلكوميني للتصدي ملشكلة املتفجرات من خملفات احلرب، سعت دائرة األمم املتحدة لإلجراءات                

   ُ            ، أُنشئ فريق       ٢٠٠٤         ويف عام     .                                               لدويل باملشاكل اليت تطرحها الذخائر العنقودية                                         املـتعلقة باأللغام إىل بث الوعي ا      
                                                                                                         عامل معين بالذخائر العنقودية، برئاسة دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، وذلك برعاية فريق التنسيق 

                                   لألمم املتحدة واتباع هنج مشترك                                                                                 املشترك بني الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام لتطوير موقف مشترك         
              ومفوضية األمم    .                                                                                                  إزاء هذا املوضوع، مبا يف ذلك ما يتعلق باألثر اإلنساين للذخائر العنقودية على السكان املدنيني              

                                                                                                             املـتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان عضو يف فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة                  
                                                                      وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إحاطات إىل أعضاء            .                الفرعي يف جنيف             الفريق   -         باأللغام  

                                                                                                                      الفـريق الفرعي بشأن نتائج تقرير جلنة التحقيق ومتابعة توصياته، هبدف استدعاء اهتمام الفريق الفرعي إىل آثار                 
  .                                         استخدام الذخائر العنقودية على حقوق اإلنسان

  ،     ٢٠٠٦                                                    ً      ً         تيجة االستخدام العشوائي للذخائر العنقودية يف لبنان زمخاً جديداً يف عام                     وولد االهتمام الدويل ن -  ٣٧
                                                                                            ً                   واعـتمدت املـبادئ اليت وضعها فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين باإلجراءات املتعلقة باأللغام موقفاً                

         تشرين   ٧                         لعام يف رسالته املؤرخة                  ودعا األمني ا    .                           لتقدميه إىل األمني العام        ٢٠٠٦       نوفمرب   /      ً                 مشتركاً يف تشرين الثاين   
                                                                                            املوجهة إىل املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف اتفاقية حظر تقييد أو استعمال                  ٢٠٠٦       نوفمرب   /       الـثاين 

                                                                                                                     أسـلحة تقلـيدية معينة، الدول األطراف إىل جتميد نقل الذخائر العنقودية املعروفة بعشوائيتها وانعدام الثقة هبا،               
            ً                                                       كما طرح حتدياً أمام الدول األطراف لوضع شروط تقنية لنظم األسلحة اجلديدة   .       لذخائر                     والـتخلص مـن هذه ا   

                                                     ويف ختام املؤمتر االستعراضي الثالث، مل توافق الدول          .                            ِّ                             وذلـك للحد من املخاطر اليت تعرِّض السكان املدنيني هلا         
                              العنقودية لكنها أنشأت فريق                                                         ً                            األطراف على الشروع يف إجراء مفاوضات بشأن صك ملزم قانوناً يتعلق بالذخائر             

                                                                                                       خـرباء حكومـيني مفتوح العضوية ملعاجلة األثر اإلنساين املترتب على الذخائر العنقودية وبلورة توصيات الختاذ          
  .                                                                         إجراءات يف املستقبل يف إطار اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

                                                           ر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، عقدت حكومة                                                         ويف موازاة اجلهود املبذولة يف إطار اتفاقية حظ        -  ٣٨
      ً      ً                                               مؤمتراً دولياً يف أوسلو للشروع يف عملية تؤدي إىل فرض حظر دويل     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٣   و  ٢٢             النرويج يومي 

  ه                     ً       ً            واعتمد االجتماع إعالناً سياسياً التزمت في  .                                                              على الذخائر العنقودية اليت تترتب عليها عواقب إنسانية غري مقبولة
    ً      ً                                                           صكاً دولياً حيظر الذخائر العنقودية اليت تتسبب يف إحلاق أذى غري                ٢٠٠٨                                       دولـة موقعة بأن تربم حبلول عام           ٤٦

                                                                                              ورحب األمني العام هبذا اإلعالن وبكل التقدم احملرز للحد من اآلثار اإلنسانية املروعة للذخائر                .               مقبول باملدنيني 
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                                                             ن عملية أوسلو واجلهود اجلارية يف اجتماع الدول األطراف يف                     كما أكد أ    .                                      العـنقودية وإزالتها يف هناية املطاف     
ّ                      اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة هلا نفس اهلدف اإلنساين ويكّمل ويعزز كل منها اآلخر                                                                         .   

                                                                                                 ويف هـذا الصـدد، أشار مكتب شؤون نزع السالح إىل أن الربوتوكول اخلامس املعين باملتفجرات من                  -  ٣٩
         تشرين    ١٢                                                                                             احلـرب التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، الذي دخل حيز النفاذ يف                         خملفـات   

                                                                                          ، يقضي بسلسلة تدابري عالجية بعد انتهاء النـزاع تستهدف تقليل خماطر وآثار املتفجرات                 ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين
                          لدول األطراف يف نزاع ما جتاه                                      ويتناول الربوتوكول بصفة خاصة مسؤولية ا  .                              مـن خملفـات احلرب إىل أدىن حد    

                                                                                                         املـتفجرات من خملفات احلرب وإزالتها؛ وشطب املعلومات أو إتالفها وتسجيلها وحفظها ونقلها لتيسري وضع               
                                                                                     ً                 عالمات لتحديد املتفجرات من خملفات احلرب وإزالتها بسرعة؛ والتحوطات األخرى حلماية املدنيني؛ فضالً عن              

                                                    كما ينص الربوتوكول على تدابري وقائية عامة لتحسني العول   .                 ذخائر غري املنفجرة                               املساعدة والتعاون فيما يتعلق بال
                        وسيسجل املؤمتر األول للدول   .                                                                     على الذخائر، وبالتايل التقليل إىل أدىن حد من ظهور متفجرات من خملفات احلرب

         تشرين   ٥            جنيف يف                                                                                          األطـراف يف الـربوتوكول اخلامس لالتفاقية بدء تنفيذه على املستوى الدويل، وسيعقد يف             
  .    ٢٠٠٧      نوفمرب  /     الثاين

     ً                                                                                                ووفقـاً ملكتـب شؤون نزع السالح، فإن اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة                 -  ٤٠
                                     ً                                                                     لألفراد وتدمري تلك األلغام، املعروفة أيضاً باتفاقية أوتاوا، تتناول فئة واحدة معنية من األسلحة هي األلغام املضادة 

   .                                              تندرج الذخائر العنقودية يف نطاق اتفاقية أوتاوا   وال   .       لألفراد

  البحوث املتعلقة باألسلحة-باء 

   َّ                                ً                                         ً                              تفقَّد برنامج األمم املتحدة للبيئة عدداً من املواقع اليت هبا منشآت حتت األرض حيتمل متاماً أن تكون قد                   -  ٤١
                        تحريات يف تقريره املؤرخ يف                           وأورد الربنامج نتائج هذه ال  .                                               تعرضـت هلجـوم بذخرية قادرة على االختراق بعمق     

                                       وال تبني نتائج التحليل أي دليل على          ".                          تقييم بيئي بعد النـزاع     :      لبنان "         واملعنون    .     ٢٠٠٧       يناير   /                كـانون الـثاين   
    ً                   وفضالً عن ذلك، مل يتم       .                                                                                         استخدام قذائف اليورانيوم املستنفد أو منتجات معدنية حاوية على اليورانيوم املستنفد          

               ومل يكشف حتليل     .                                                                          مت تفقدها، على أي آثار لشظايا يورانيوم مستنفد أو آثار أخرى مشعة                                   العثور يف املواقع اليت     
                     وبعد إجراء حتقيق موسع   .                                                                             مجيع العينات امللوثة عن وجود يورانيوم مستنفد أو خمصب أو أعلى من املعدل الطبيعي  

                                مم املتحدة للبيئة أن الذخائر                                                                                      مشل مواقع أشيع أهنا تعرضت هلجمات بأسلحة اليورانيوم املستنفد، ذكر برنامج األ           
                                                                            املستخدمة من جانب قوات الدفاع اإلسرائيلية يف النـزاع مل تكن حتتوى على              "              املخابئ احملصنة  "              اليت استهدفت   

   .                                                                   يورانيوم مستنفد أو يورانيوم طبيعي أو أي نظائر مشعة أخرى لليورانيوم

                                              رات املواقع جنوب هنر الليطاين بشأن استخدام                                                               كما أجرى برنامج األمم املتحدة للبيئة حتريات خالل زيا         -  ٤٢
                                                                                         ومت العثور على ما يشري إىل استخدام قذائف مدفعية حتتوي على الفوسفور األبيض كسواتر                .                  الفوسـفور األبيض  

                                                                      وشوهدت بعض القذائف حتمل آثار الفوسفور األبيض بأعداد حمدودة للغاية يف        .                               دخانـية أو لـتحديد األهداف     
                                      وعثر برنامج األم املتحدة للبيئة مع        .                                                من القرى واملدن يف منطقة بنت جبيل ومرجعيون                               األرض الفـراغ بالقرب     

      وأكدت   .                                                                                                    خرباء من اجليش اللبناين على قذيفة هاون غري منفجرة حتتوي على الفوسفور األبيض، وقاموا بتدمريها              
   .                            ً                                قوات الدفاع اإلسرائيلية رمسياً بعد ذلك استخدام الفوسفور األبيض
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                                                                                               نامج األمم املتحدة للبيئة وجود ذخائر غري منفجرة أو أجزاء من معظم منظومة األسلحة أبلغ                       والحظ بر  -  ٤٣
                                                                                                                 خـرباء مركز األمم املتحدة لتنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام وفريق اإلجراءات املتعلقة باأللغام عن استخدامها               

                                   تصال وثيق مع فريق اإلجراءات املتعلقة                                                وقد درس فريق اخلرباء مئات األشياء والصور وظل على ا  .            خالل النـزاع
ُ                       ومت حتديد مجيع خملفات األسلحة اليت ُعثر عليها خالل           .                                                          باأللغام وخرباء إبطال الذخائر املتفجرة يف اجليش اللبناين                                     

                                                    وال يستطيع برنامج األمم املتحدة للبيئة أنه يؤكد          .                                                  ً               فـترة التقيـيم عـلى أهنا أسلحة ذات تصاميم معروفة جيداً           
   .     ٢٠٠٦                                                           سلحة غري تقليدية من جانب قوات الدفاع اإلسرائيلي خالل نزاع عام          استخدام أ

                                           ً                                            وأجرى معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح حبوثاً لصاحل الفريق العامل املشترك بني الوكاالت املعين  -  ٤٤
                    لت دراسات ميدانية يف                                                                                    بالذخائر العنقودية درست ما للذخائر العنقودية من آثار إنسانية وتنموية على املدنيني، ومش

                                                     وذكر معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح أن هذه           .                                                        ألبانـيا ومجهوريـة الو الدميقراطـية الشعبية ولبنان        
                  االقتصادية على   -                                                                                           الدراسات تعطي صورة ألثر استخدام الذخائر العنقودية على اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية            

                                                                        اإلفرادية أدلة إضافية من امليدان على احلاجة إىل اختاذ إجراءات أقوى                            وتقدم الدراسات     .                        املـدى القريب والبعيد   
                                            وجيري معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح         .                                                               لـلحد من آثار هذه الذخائر على حياة املدنيني وسبل رزقهم          

       ير من       ً      ً                                                                                              حالـياً مزيداً من البحوث بشأن أثر الذخائر العنقودية على اإلنسان، وهي حبوث ستفضي على إعداد تقر                
                                                                   وعرضه على وفود الدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة     ٢٠٠٧                            املقرر إصداره يف صيف عام      

   .              تقليدية معينة

  معلومات عن استخدام الذخائر العنقودية-جيم 

           حدة املؤقتة                                                                                  واصلت األمم املتحدة، وخاصة دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام وقوة األمم املت -  ٤٥
                               َّ                                                                                  يف لبنان، طلب معلومات كاملة ومفصَّلة عن استخدام الذخائر العنقودية وعن مجيع إحداثيات الذخائر العنقودية               

                                                    وكرر األمني العام دعوته إىل إسرائيل لتزويد األمم          .       ُ                                                   الـيت اسُتخدمت يف لبنان، من خالل مجيع القنوات املتاحة         
                                                                  عنقودية وذلك يف مناسبات متعددة، مشلت مجيع تقاريره املقدمة إىل                                                       املـتحدة ببيانات عن خطة إطالق الذخائر ال       

          وكما ذكرت    ).     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ١٤        املؤرخ S/2007/147     انظر    ) (    ٢٠٠٦ (    ١٧٠١                         جملس األمن عن تنفيذ القرار 
   تب                                                                                                             دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام أهنا أجرت اتصاالت مع دبلوماسيني يف بعثة إسرائيل لدى مك               

                                                         وعلى املستوى امليداين، جيتمع ممثلو مكتب تنسيق اإلجراءات          .                                              األمـم املتحدة يف جنيف للحصول على معلومات       
                                                                                                                     املـتعلقة باأللغام جلنوب لبنان بانتظام مع قوات الدفاع اإلسرائيلية من خالل آليات أنشأهتا قوة األمم يف لبنان،                  

   .                                    وحياولون باستمرار اإلفراج عن املعلومات

                                           جـرب الضرر الناتج عن انتهاكات القانون        -     ً  خامساً 
                          اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان

  تعزيز الوسائل القانونية للضحايا-ألف 

                                                                                                        حتـتاج األسر واجملتمعات احمللية إىل املشورة والدعم القانونيني يف عدد من املسائل النامجة عن الرتاع أو                  -  ٤٦
                متكني املواطنني       ٢٠٠٧                                         ة لشؤون الالجئني إىل أنه سيتم يف عام                                           وتشري مفوضية األمم املتحدة السامي      .              املرتـبطة به  
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                                                                                                          اللبنانـيني من الوصول إىل املساعدة القانونية وغريها من أشكال املساعدة من خالل مشروع مشترك للمفوضية،             
       ة كفى                                                             النروجيي واهليئة اللبنانية ملناهضة العنف ضد املرأة ومنظم                                                      ونقابـة احملـامني اللبنانـيني، وجملس الالجئني         

                                                                      وسيقدم املشروع التمويل إىل مكاتب تقدمي املساعدة القانونية، ومراكز           .                                   وصـندوق األمـم املـتحدة للسكان      
                                                                                                                           املعلومـات واملساعدة القانونية، ودعم العمل التطوعي لنقابة احملامني اللبنانيني، ونشر اإلرشادات عن القوانني ذات الصلة                

                                                                   جيزة من احلرب، قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                       وبعد فترة و    .                                   والـنظم الـبديلة لفض الصراعات     
  .                                                                                               التوجيه التقين إىل املنظمات غري احلكومية، والصحفيني ونقابة احملامني عن منهجية توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان

  جرب ضحايا انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان-باء 

                                                                                      لت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التركيز على مسألة جرب ضحايا انتهاكات القانون    واص -  ٤٧
         املبادئ     ٢٠٠٥                                                                                 الـدويل حلقـوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل منذ أن اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان يف عام    

                                      نتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق                                                                         األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا اال         
        ، نظمت      ٢٠٠٧       أبريل   /                                ويف وقت قريب للغاية، يف نيسان       .                                                  اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل     

                                                                                             ً                     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حلقة دراسة عن العدالة االنتقالية يف سراييفو، ناقشت أموراً منها                
                       كما أعدت املفوضية مشروع   .                                                          يف االنتصاف واجلرب، واملشاورات الوطنية آلليات العدالة االنتقالية               حقوق الضحايا   

                                                                                                               أداة لتنفـيذ بـرامج اجلرب، يستهدف املساعدة يف تنفيذ املبادئ الواردة يف املبادئ األساسية وكذلك يف جمموعة                  
            وتركز أداة    .                         كافحة اإلفالت من العقاب                                                                       املبادئ املستكملة حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل إجراءات م         

                                               للمساعدة يف جرب حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق         "            خارج احملكمة  "                                         التنفـيذ على كيفية وضع برامج للجرب        
  .                                                  وتتواصل املشاورات مع عدد من احلكومات بشأن هذا املوضوع  .                                     اإلنسان بعد نزاع ما أو يف ظل حكم سلطوي

 انية اللبنانية حلقوق اإلنسان التعاون مع اللجنة الربمل-جيم 

                                                                                                         يتواصـل التعاون املثمر للغاية بني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة                -  ٤٨
                                                                                                                اإلمنـائي مع اللجنة الربملانية اللبنانية حلقوق اإلنسان بشأن عدد من األنشطة املتصلة حبقوق اإلنسان، وال سيما                 

                                                       كما تستمر الدراسات القطاعية اليت ستغذي خطة العمل          .                             للبنان تعىن حبقوق اإلنسان                           لوضـع خطة عمل وطنية    
                                                                                                             الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، وتشارك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذه الدراسات وتقدم               

  .                     برامج لبناء القدرات                                          وسيزداد تعزيز هذا التعاون خالل العام مع وضع  .                        ً    تعليقات عليها وجتري حتليالً هلا

  االستنتاجات-     ً سادسا  

                         ً                                                                           يقـدم هذا التقرير إطار جممالً جملال واسع من األنشطة والربامج اليت شرع فيها اجملتمع الدويل واليت                  -  ٤٩
                                                        كما يسلط الضوء على أمهية إدماج حقوق اإلنسان يف أي            .                                               تـتابع بصـورة ملموسة توصيات جلنة التحقيق       

                     وينبغي الترحيب حبرارة   .                                                  تدامتها، على حنو ما لوحظ بوضوح يف لبنان ما بعد احلرب                  ً    عملية لإلنعاش ضماناً الس
                                                                                                         بطائفة األنشطة اليت تنفذ توصيات جلنة التحقيق وكذلك جبميع اجلهود الرامية إىل إدماج حقوق اإلنسان يف                

   .             عملية اإلعمار
_ _ _ _ _ 


