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 ملخص

يتشرف املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، جون زيغلر، بأن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان هذا التقرير  
وقد اضطُِلع هبذه البعثة بناء على      . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ١١بنان يف الفترة من     عن البعثة اليت قام هبا إىل ل      
وطلب املقرر اخلاص أيضاً اإلذن لـه بزيارة إسرائيل للتحقيق يف حالة احلق يف الغذاء              . دعـوة من حكومة لبنان    

ولذلك ال  .  من حكومة إسرائيل   للسكان اإلسرائيليني املتأثرين ولكنه، حىت وقت كتابة هذا التقرير، مل يتلق رداً           
يتناول هذا التقرير إال احلالة يف لبنان، ولكن ما زال املقرر اخلاص مستعداً لزيارة إسرائيل مبجرد أن يتلقى إذناً من 

 .احلكومة

 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤يوليه إىل / متوز١٢وقد تلت هذه البعثة احلرب اليت دارت رحاها يف الفترة من   
وخالل . رائيل، على إثر قيام حزب اهللا بأسر جنديني يف غارة عرب احلدود بني إسرائيل ولبنان بـني حزب اهللا وإس    

 هجوم ٢ ٥٠٠ هجوم جوي و٧ ٠٠٠ يوماً اليت استغرقتها احلرب، شّنت القوات اإلسرائيلية أكثر من ٣٤فترة ال  
ووفقاً ملا ذكرته   . ن اللبنانيني وللحرب آثار بعيدة املدى على السكا     . مـن البحر فضالً عن قصف شديد باملدفعية       

 شخصاً  ٤ ٣٩٩وإصابة  ) معظمهم مدنيون ( شخصاً   ١ ١٨٩حكومـة لبنان، فإن احلرب قد أسفرت عن مقتل          
 . مسكن٣٠ ٠٠٠ و١٥ ٠٠٠ شخصاً وتدمري ما بني ٩٧٤ ١٨٩جبروح، وتشريد 

ض املتكرِّر من جانب    وأثناء احلرب، أدى مزيج من عمليات تدمري الطرق واهلياكل األساسية للنقل والرف            
القوات املسلحة اإلسرائيلية للسماح باملرور اآلمن إىل أن يكون من الصعب للغاية على الوكاالت اإلنسانية نقل                

 شخص ظلوا حمصورين يف املنطقة الواقعة جنوب هنر ٢٢ ٠٠٠األغذية ومواد اإلغاثة األخرى، وال سيما إىل قرابة 
وأدى التشريد القسري لعدد    .  حتت سيطرة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان         حملية ٣٨اللـيطاين، اليت توجد هبا      

هائل من األشخاص من منازهلم وأراضيهم الزراعية إىل تعطيل إمكانية احلصول املعتادة على الغذاء وترك عشرات               
 .اآلالف من األشخاص يعتمدون على املعونة الغذائية

صيد األمساك وجين الفاكهة، مما أثّر على الناس الذين         وقـد حدثـت احلرب وقت ذروة نشاط موسم           
يكسبون أسباب عيشهم من هذين القطاعني تأثرياً مباشراً من حيث األضرار اليت وقعت هلم ولكن أيضاً، وهو ما                  

وقد تأثر قدر كبري من األراضي      . ميـثِّل أمهـية أكرب هلم، تأثرياً غري مباشر من حيث فقدان األسواق واإليرادات             
زراعـية بالقصف وسيظل يتأثر بالقنابل اليت مل تنفجر واليت ما زالت جتعل من املستحيل الوصول إىل كثري من                   ال

ووفقاً ملا ذكره مركز األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، فإن مئات اآلالف من قطع الذخرية غري                . احلقول
مضادة لألفراد تنشر القنيبالت نشراً عشوائياً على امتداد        وهي أسلحة   (املنفجرة، ومعظمها من القنابل العنقودية      

وذكرت التقارير أن القوات    . سيلزم إزالتها قبل أن يصبح من املمكن إعادة العمل يف الزراعة          ) مـنطقة واسـعة   
  يف املائة من هذه القنابل خالل فترة       ٩٠وأُسِقط حنو   .  مليون قنبلة عنقودية   ١,٢اإلسرائيلية قد أسقطت أكثر من      

 ساعة األخرية من احلرب يف الوقت الذي كانت القوات اإلسرائيلية ُتدِرك فيه بالفعل أن وقف إطالق النار     ٧٢ال    
وسيكون للدمار الذي أحدثته القوات اإلسرائيلية يف اهلياكل األساسية اليت ال بد منها لبقاء              . وشـيك احلـدوث   

ي واملياه، تأثريات طويلة املدى أيضاً على أسباب العيش         السكان، وخاصة اهلياكل األساسية يف جمال الزراعة والر       
أما صيد األمساك فإنه قد تأثر تأثراً شديداً باالنسكاب اهلائل للنفط عقب            . وإمكانـية احلصول على الغذاء واملياه     

 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٤القصف اإلسرائيلي لصهاريج الوقود األربعة يف اجليه يف 
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فاحلق يف الغذاء ال . م هو التأثريات الطويلة األجل للحرب على أسباب العيش        ومصدر القلق الرئيسي اليو    
يتعلق يف املقام األول باحلصول على معونة غذائية؛ بل هو احلق يف التمكُّن من أن ُيطِعم الناس أنفسهم عن طريق                    

رت بفعل احلرب   وقد وجد املقرر اخلاص أن أسباب العيش جلزء كبري من السكان قد تضر            . أسباب عيش مالئمة  
ويشكل فقدان أسباب العيش ومصادر الدخل اخلطر . وأن عملـية إعـادة بناء أسباب العيش قد اتسمت بالبطء   

 .الرئيسي الذي يتهدد البقاء السليم املستقبلي آلالف مؤلفة من اُألسر، وخاصة يف املناطق الريفية

امات الدولية الواقعة على الطرفني الضالعني      ويف ضوء االستنتاجات اليت توصل إليها املقرر اخلاص وااللتز         
يف احلـرب، خيتـتم املقرر اخلاص تقريره بسلسلة من التوصيات اهلادفة إىل حتسني إعمال احلق يف الغذاء للسكان    

 :ويوصي املقرر اخلاص، بصورة خاصة، مبا يلي. اللبنانيني بأسرهم

مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون ينبغي مواالة التحقيق يف انتهاكات احلق يف الغذاء  )أ( 
اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك حتديد ما إذا كانت هذه االنتهاكات تشكل خرقاً خطرياً التفاقيات جنيف املؤرخة                 

 والربوتوكول اإلضايف األول امللحق هبا وما إذا كانت تشكل أيضاً جرائم حرب حمتملة         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢
 ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛مبوجب نظام روما األ

ينـبغي أن تقـبل حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بقيام جلنة تقصي احلقائق اإلنسانية الدولية،                )ب( 
 املنشأة وفقاً للربوتوكول اإلضايف األول، بالتحقيق يف انتهاكات احلق يف الغذاء مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛

دويل، ينبغي اعتبار حكومة إسرائيل مسؤولة مبوجب القانون الدويل عن أي وفقاً للفقه القانوين ال )ج( 
وينبغي اعتبار حكومة إسرائيل مسؤولة مبوجب القانون الدويل        . انتهاك للحق يف الغذاء للسكان املدنيني اللبنانيني      

لى حكومة إسرائيل التزام فبموجب القانون الدويل، يقع ع. عن انتهاكات احلق يف الغذاء للسكان املدنيني اللبنانيني
ضمان أن يتلقى مجيع الضحايا جرباً وتعويضاً كافيني عن اخلسائر اليت تكبدوها أثناء احلرب وكذلك عن اخلسائر               

 اجلارية النامجة عن تعطيل أسباب العيش؛

ينـبغي قـيام حكومة لبنان، إىل جانب املاحنني الثنائيني واملتعددي األطراف، بالتعجيل بتطهري               )د( 
وينبغي أن تقدم حكومة إسرائيل التفاصيل الكاملة الستعماهلا للذخائر  . احلقـول الزراعـية من القنابل العنقودية      

 .العنقودية من أجل تيسري تدمري الذخائر غري املنفجرة وتطهري املناطق املتأثرة منها
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٥ ٥ - ١ .................................................................... مقدمة -أوالً 

 ٦ ٧ - ٦ ..............................................................السياق العام -ثانياً

 ٦ ١٣ - ٨ ............................اإلطار القانوين املتصل باحلق يف الغذاء يف لبنان -ثالثاً

 ٨ ٣٠-١٤ ..........االستنتاجات وأوجه القلق الرئيسية املتصلة باحلق يف الغذاء واملاء -رابعاً

 ١٥ ٣١   ..................................................االستنتاجات والتوصيات -خامساً
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  مقدمة-أوالً 

سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١١ جون زيغلر، بزيارة لبنان يف الفترة من قام املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، -١
  ٢٠٠٠/١٠ بـناء عـلى دعـوة من احلكومة ووفقاً لواليته املنشأة مبوجب قراري جلنة حقوق اإلنسان                  ٢٠٠٦

وهي الوالية اليت حّولتها اجلمعية العامة يف       ) الـذي وّسع نطاق واليته ليشمل مسألة مياه الشرب         (٢٠٠١/٢٥و
وقد اضطُِلع هبذه البعثة    . ١٠٢ إىل جملس حقوق اإلنسان الذي مدد أجل هذه الوالية مبقرره            ٦٠/٢٥١ها  قـرار 

 .٢/١-بصورة مستقلة عن جلنة التحقيق املنشأة على أساس قرار اجمللس دإ

رب بني وطُِلب القيام هبذه الزيارة إىل لبنان يف ضوء أوجه القلق اليت أثارها اجملتمع الدويل خبصوص ما للح -٢
وأُعرب عن  . حزب اهللا من تأثري على احلق يف الغذاء       : إسرائيل والقوات املسلحة التابعة للحزب السياسي اللبناين      

أوجـه قلق أولية خبصوص القيود املفروضة على إمكانية وصول اإلغاثة اإلنسانية إىل األشخاص احملصورين أثناء                
 إىل مناطق معينة يف لبنان لفترات متطاولة من الوقت أثناء           احلرب، حيث قُِطعت سبل وصول املساعدة اإلنسانية      

 أصدر املقرر اخلاص، بالتشاور مع عدد من خرباء ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١ويف .  يوما٣٤ًاألعمال القتالية اليت دامت 
الية وإىل  حقـوق اإلنسان اآلخرين التابعني لألمم املتحدة، بياناً صحفياً دعا فيه إىل الوقف الفوري لألعمال القت               

وأدى أيضاً النـزوح اهلائل لنحو مليون شخص إىل . السـماح مبـرور املساعدة اإلنسانية بال قيود وبشكل آمن     
ومع فقدان قدر كبري من حصاد هذا العام وتدمري         . اإلخـالل بإمكانية احلصول على الغذاء يف مجيع أرجاء البلد         

 باملياه وانتشار القنابل غري املنفجرة باحلقول وتعطيل أسباب         الطرق واهلياكل األساسية يف جمايل الزراعة واإلمداد      
العـيش يف جمايل الزراعة وصيد األمساك، أُعِرب أيضاً عن القلق الشديد بشأن تأثري احلرب يف املدى األطول على                   

 .احلق يف الغذاء ويف املياه

ق يف الغذاء للسكان اإلسرائيليني     وطلـب املقرر اخلاص أيضاً اإلذن بزيارة إسرائيل للتحقيق يف حالة احل            -٣
فلذلك ال يتناول هذا التقرير سوى      . املتأثرين ولكنه مل يتلق رداً من حكومة إسرائيل حىت وقت كتابة هذا التقرير            

 .احلالة يف لبنان، وما زال املقرر اخلاص على استعداد لزيارة إسرائيل مبجرد حصوله على اإلذن من احلكومة

 البعثة هو التحقيق يف حالة احلق يف الغذاء يف لبنان من منظور قانون حقوق اإلنسان وكان اهلدف من هذه -٤
ووجوب محاية احلق يف الغذاء واملياه وقت النـزاع املسلح، فضالً عنه يف وقت             . الدويل والقانون اإلنساين الدويل   

 .الدويلالسلم، هو التزام واضح مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين 

وأجرى املقرر اخلاص أثناء هذه الزيارة حوارات بّناءة مع السلطات اللبنانية، مبا يف ذلك وزير اخلارجية                 -٥
باإلنابة ووزراء الزراعة والصحة والشؤون االجتماعية والطاقة واملياه وكذلك مع اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان              

يود املقرر اخلاص أن يعرب عن خالص شكره احلار للحكومة على ما            و. وجملس اإلغاثة األعلى وأعضاء بالربملان    
وعقد املقرر اخلاص أيضاً لقاءات مع طائفة واسعة من وكاالت األمم           . حظي به منها من تعاون كامل أثناء بعثته       

 اجلنوبية  وقد متكن من زيارة الضاحية    . املـتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية واألكادمييني واألفراد        
لـبريوت وسـافر إىل جنوب هنر الليطاين حيث متكن من أن يتحدث مباشرة مع السلطات احمللية واُألسر املتأثرة                   

 .والعمال الزراعيني واملزارعني وصيادي األمساك



A/HRC/2/8 
Page 6 

 

  السياق العام-ثانياً 

 بني  ٢٠٠٦طس  أغس/ آب ١٤يوليه إىل   / متوز ١٢تلت هذه البعثة احلرب اليت دارت رحاها يف الفترة من            -٦
 وخالل فترة  . حـزب اهللا وإسرائيل، عقب قيام حزب اهللا بأسر جنديني يف غارة عرب احلدود بني إسرائيل ولبنان                

 هجوم من   ٢ ٥٠٠ هجوم جوي و   ٧ ٠٠٠ يوماً اليت استغرقتها احلرب، شنت القوات اإلسرائيلية أكثر من           ٣٤ال    
فوفقاً . ه احلرب آثاراً بعيدة املدى على السكان اللبنانيني       وأحدثت هذ . البحر فضالً عن القصف الشديد باملدفعية     

 شخصاً  ٤ ٣٩٩وإصابة  ) معظمهم مدنيون ( شخصاً   ١ ١٨٩ملا ذكرته حكومة لبنان، أسفرت احلرب عن مقتل         
 .)١( مرتل٣٠ ٠٠٠ و١٥ ٠٠٠ شخصاً وتدمري ما بني ٩٧٤ ١٨٩جبروح، وتشريد 

الذي دعا فيه اجمللس إىل وقف ) ٢٠٠٦(١٧٠١لقرار ، اعتمد جملس األمن ا٢٠٠٦أغسطس / آب١١ويف  -٧
تـام لألعمال القتالية يستند بصورة خاصة إىل وقف حزب اهللا الفوري جلميع اهلجمات ووقف إسرائيل الفوري                 

ويف اليوم نفسه، فإن جملس حقوق اإلنسان، الذي عقد دورة استثنائية بشأن . جلميع العمليات العسكرية اهلجومية
 الذي طلب فيه إىل إسرائيل القيام فوراً بوقف العمليات العسكرية ضد السكان             ٢/١-القرار دإ احلـرب، اعتمد    

وقرر . املدنـيني واألهداف املدنية، وهي العمليات اليت تؤدي إىل القتل والتدمري واالنتهاك اخلطري حلقوق اإلنسان         
 تتألف من خرباء بارزين يف قانون حقوق        أيضاً أن يشكل بصفة عاجلة وأن يوِفد فوراً جلنة حتقيق رفيعة املستوى           

اإلنسان ويف القانون اإلنساين الدويل بغية القيام، يف مجلة أمور، بتقييم مدى وتأثري اهلجمات اإلسرائيلية على حياة 
واستمر القتال بعد اعتماد القرارين بل . البشر واملمتلكات واهلياكل األساسية احلساسة والبيئة، وبالتحقيق يف ذلك

 .٢٠٠٦أغسطس / آب١٤زداد كثافة حىت اللحظة األخرية اليت بدأ عندها نفاذ وقف األعمال القتالية يف وا

  اإلطار القانوين املتصل باحلق يف الغذاء يف لبنان-ثالثاً 

فإن قانون حقوق اإلنسان وكذلك القانون اإلنساين  ،)٢(كمـا أكـدت حمكمة العدل الدولية من جديد     -٨
وهذا يشمل احلرب يف    . ن االختصاص، ينطبقان أثناء النـزاعات املسلحة وأوضاع االحتالل       الدويل بوصفه قانو  

. لبنان، حيث تنطبق مجيع أحكام قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل اليت حتمي احلق يف الغذاء 
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    ومـن املهـم اإلشـارة يف هذا الصدد إىل أن كالً من إسرائيل ولبنان طرفان يف ا                 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف اتفاقية حقوق الطفل، ومها الصكان الرئيسيان يف جمال حقوق اإلنسان حلماية 
ومن املهم أيضاً   . ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢احلق يف الغذاء، فضالً عن كوهنما طرفني يف اتفاقيات جنيف املؤرخة            

لبنان فقط طرف يف الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املتعلق حبماية ضحايا           اإلشـارة إىل أنـه يف حني أن         
، فإن معظم أحكامه ذات الصلة )١٩٧٧الربوتوكول اإلضايف األول، املعتَمد يف عام (النـزاعات املسلحة الدولية 

ميع الدول ومجيع األطراف يف     الوثيقة باحلق يف الغذاء ُتعترب جزءاً من القانون الدويل العريف ولذلك فإهنا ملِزمة جل             
 .)٣(أي نزاع، بصرف النظر عن وضعها وحالتها من حيث التصديق على الربوتوكول

واحلق يف الغذاء يتمثل يف املقام األول يف قدرة الشخص على إطعام نفسه عن طريق إمكانية حصوله مادياً  -٩
 للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية ١٢ رقم  واقتصـادياً عـلى الغـذاء، حسـب التعريف الوارد يف التعليق العام            

وينطوي احلق يف الغذاء على التزامات تقع على احلكومات جتاه شعوهبا، ولكن أيضاً جتاه              . واالجتماعية والثقافية 
ويصدق ذلك  ). ٣٨-٢٨، الفقرات   E/CN.4/2006/44انظر الوثيقة   (األشخاص الذين يعيشون يف بلدان أخرى       
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 األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها            بصـورة خاصة على الدول    
إسرائيل ولبنان، اليت تعهدت بالتعاون، دون أي قيود إقليمية أو قيود خاصة بالوالية القضائية، بغية إعمال احلق يف 

اع املسلح، يف االلتزام باحترام احلق يف ويتمثل أهم التزام للحكومات يف جمال حقوق اإلنسان، وقت النـز. الغذاء
وملّا كان احلق يف الغذاء . الغذاء وهو ما يعين االمتناع عن تقييد أو عرقلة أو منع إمكانية حصول الناس على الغذاء

انظر (يشـمل أيضاً إمكانية احلصول على مياه شرب نظيفة ومأمونة وعلى مياه الري الضرورية إلنتاج الكفاف                 
، فإنه يوجد أيضاً حد أدىن من االلتزام باالمتناع عن تقييد الوصول إىل )E/CN.4/2003/54 وA/56/210الوثيقتني 

واحلق يف الغذاء أيضاً يلِزم احلكومات بضمان أن تتاح ألي فرد أو . املياه أو تدمري اهلياكل األساسية املتعلقة باملياه
 .إلنتاجية إمكانية احلصول على املساعدة اإلنسانيةمجاعة متأثرة باحلرب وال ميكنها الوصول إىل املوارد ا

 يف (E/CN.4/2002/58) ٢٠٠٠وكما أُشري يف تقرير املقرر اخلاص املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان يف عام  -١٠
فصـٍل بشـأن احلق يف الغذاء وقت النـزاع املسلح، توجد طائفة من األحكام الواردة يف اتفاقيات جنيف لعام                   

والقانون اإلنساين الدويل   .  هلا صلة وثيقة حبماية احلق يف الغذاء       ١٩٧٧وتوكولني اإلضافيني لعام     ويف الرب  ١٩٤٩
يهـدف يف املقام األول إىل محاية األشخاص الذين ال يشتركون أو مل يعودوا يشتركون يف األعمال القتالية، مثل                

طراف يف أي نزاع مسلح ويف مجيع األوقات        السكان املدنيني، ويتمثل أحد مبادئها األساسية يف أنه جيب على األ          
التميـيز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني األهداف املدنية واألهداف العسكرية، وأن توجِّه هجماهتا فقط إىل                

وتبعاً لذلك فإن   . وإحدى القواعد األساسية هلذا القانون هي احلظر املطلق للهجمات العشوائية         . أهداف عسكرية 
 : من الربوتوكول اإلضايف األول اليت تنص على٥٤ من املادة ٢امه هو الفقرة أحد أهم أحك

ُيحظر مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني، " 
شبكاهتا وأشغال مثل املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت ُتنتجها واحملاصيل واملاشية ومرافق مياه الشرب و

 ..."الري 

ولذلك ُيحظر على األطراف يف النـزاع توجيه هجماهتم ليس فقط إىل املدنيني ولكن أيضاً إىل اهلياكل                 -١١
ويشكل عدم احترام هذا االلتزام خرقاً خطرياً . األساسية اخلاصة بالغذاء واملياه واإلنتاج الزراعي الضرورية لبقائهم

ويثري تدمري منشآت مياه الشرب إشكاالً خاصاً، ولكن التدمري املنهجي . )٤(وجرمية حربللقانون اإلنساين الدويل 
للطرق واجلسور واملواين ومصانع الغذاء، حىت وإن ُنِظر إليها من جانب واحد على أهنا أهداف عسكرية، حمظور                 

 للمدنيني على حنو مفرط     أيضاً وميكن أيضاً أن يشكل جرمية حرب إذا تسّبب يف فقدان أرواح أو إيقاع إصابات              
أو أضـرار باألعـيان املدنية على نطاق واسع أو أدى إىل أضرار واسعة االنتشار وطويلة األجل وشديدة بالبيئة                   

 .)٥(الطبيعية

وحيد القانون اإلنساين الدويل أيضاً من حق األطراف يف أي نزاع يف اختيار أساليب أو وسائل احلرب،                  -١٢
 األطراف من استخدام األسلحة واملقذوقات وأساليب احلرب اليت تسبب بطبيعتها           مبـا يف ذلـك ما حيظره على       

وينتج من ذلك أن استخدام الذخائر العنقودية يف املناطق املدنية املأهولة           . إصـابات طفيفة أو معاناة ال داعي هلا       
 ال متيِّز بني األهداف العسكرية      ُيحـتمل، بالنظر إىل اإلصابات واملعاناة اليت يتسبب فيهما وبالنظر إىل اآلثار اليت            

كما أن نشر القنيبالت غري     . واألهـداف املدنـية، أن يتمخض عن كثري من انتهاكات القانون اإلنساين الدويل            
املـنفجرة اليت خترج من القنابل العنقودية يثري أوجه قلق شديدة أخرى، ليس فقط من حيث آثارها املباشرة على                  
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يما يتصل باآلثار الالحقة من حيث األضرار اليت تلحق باحلقول الزراعية كما تلحق             حـياة املدنيني ولكن أيضاً ف     
 .باحلياة واهلياكل األساسية املدنية

وحيتوي أيضاً القانون اإلنساين الدويل على كثري من املواد اليت حتمي احلق يف الغذاء للسكان احملصورين يف  -١٣
د حقوق السكان املدنيني يف تلقي املعونة وحقوق الوكاالت اإلنسانية وتتناول هذه القواع. مناطق النـزاع املسلح

 من الربوتوكول اإلضايف األول، يكون على أطراف النـزاع املسلح أن ٧١ و٧٠ووفقـاً للمادتني    . يف إيصـاهلا  
ب على  كما جي . يسمحوا ويسهِّلوا املرور السريع وبدون عرقلة جلميع إرساليات وجتهيزات الغوث والعاملني فيها           

هـذه األطـراف تشـجيع وتسـهيل إجراء تنسيق دويل فعال لعمليات اإلغاثة وضمان سالمة العاملني الطبيني                  
وجيب على الدول تيسري ومحاية هذه العمليات كما جيب عليها عدم حتويل أو عرقلة مرور املساعدة                . واإلنسانيني
ف العاملني أو املنشآت أو املواد أو الوحدات أو         ذلـك أن تعمُّد عرقلة العمليات اإلنسانية واستهدا       . اإلنسـانية 

 .)٦(املركبات املستخدمة يف املساعدة اإلنسانية يشكل جرائم حرب

  االستنتاجات وأوجه القلق الرئيسية املتصلة باحلق يف الغذاء واملاء-رابعاً 

  أثناء احلرب-ألف 

سية وتكرار رفض القوات املسلحة     أثـناء احلـرب، أدى مـزيج من تدمري الطرق وهياكل النقل األسا             -١٤
اإلسـرائيلية السماح باملرور اآلمن إىل أن يكون من الصعب للغاية على الوكاالت اإلنسانية نقل األغذية ومواد                 

 شخص ُتِركوا حمصورين يف املنطقة الواقعة جنوب هنر الليطاين،          ٢٢ ٠٠٠اإلغاثـة األخرى، وال سيما إىل قرابة        
فبينما غادرت أغلبية السكان    ). اليونيفيل(طرة قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان         حملية حتت سي   ٣٨حيث توجد   

وأفادت منظمة العفو   . منازهلا، كان الذين بقوا وراءهم من املسنني واملرضى والفقراء، مبن فيهم النساء واألطفال            
ت جبيل، من بينهم نساء      شخص ُحِصروا يف قرييت عيترون وبن      ٢٠٠الدولـية، عـلى سبيل املثال، أن أكثر من          

وقد أدى تدمري اهلياكل األساسية لشبكة املياه إىل        . وأطفـال ومسنون ومعاقون، كانوا يواجهون نقصاً يف الغذاء        
وطوال أسبوع على األقل، مل تتمكن . )٧(ترك اآلالف من الناس يعتمدون على املياه القذرة املتجمِّعة يف ِبرك وُحفَر

 شخصاً قد   ١٢٨ووفقاً ملا ذكره جملس اإلغاثة األعلى فإن        . )٨(ول إىل هاتني القريتني   أي منظمة إنسانية من الوص    
 ١٠ ٠٠٠أغسطس دون طعام وماء يف قرية مركبة، وهي قرية تضم           / آب ١٣ و ٦ظلـوا حمصـورين فـيما بني        

عت من توزيع يف عدة مناسبات أهنا ُمن) اليونيفيل(املؤقتة يف لبنان  املتحدةأيضاً قوة األمم  وذكـرت . )٩(سـاكن 
 . على ذلكأن توافقبأعمال طوارئ أخرى يف منطقة عملياهتا بسبب رفض إسرائيل  والقياماألغذية 

، أبلغت احلكومة اإلسرائيلية وكاالت األمم املتحدة أنه قد جيري مهامجة أي ٢٠٠٦أغسطس / آب٧ويف  -١٥
 كم من احلدود اإلسرائيلية     ٣٠-٥حدود   تتحرك جنوب هنر الليطاين يف       - باستثناء مركبات اليونيفيل     -مركبة  
ونتيجة لذلك، أُجرب برنامج األغذية العاملي والوكاالت اإلنسانية األخرى التابعة لألمم املتحدة على وقف . اللبنانية

ويف اليوم نفسه، ُدمر آخر معرب مفتوح متبٍق على هنر الليطاين           . مجيع عمليات تقدمي املساعدة الطارئة يف اجلنوب      
جـوم جـوي إسرائيلي، عازالً بذلك فعالً ميناء مدينة صور اجلنويب واملنطقة احمليطة به، بالنظر إىل أن                  بفعـل ه  

، ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٨ويف  . اهلجمـات اجلويـة السابقة كانت قد دمرت اجلسر الرئيسي على طريق القامسية            
ب هنر الليطاين لالشتباه يف أهنا أسقط اجليش اإلسرائيلي منشورات حتذر من أنه سيهاجم أي مركبة تتحرك إىل جنو
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وقد منع ذلك ليس فقط حركة مركبات املساعدة اإلنسانية ولكن أيضاً           . )١٠("تنقل صواريخ وأسلحة لإلرهابيني   "
ووفقاً ملا ذكرته منظمة مرصد حقوق      . حركة الشاحنات اليت تنقل املنتجات الزراعية إىل األسواق ونقاط التوزيع         

يوليه قافلة ختص مجعية اهلالل األمحر التابعة       / متوز ١٨ية اإلسرائيلية قد أصابت يف      اإلنسـان فـإن اهلجمات اجلو     
وأدى تدمري . )١١(لإلمـارات العربية املتحدة فدمرت مركبة حتتوي على أرز وسكر وأغذية أخرى وقتلت سائقها         

نسانية وهو ما سيؤدي مئات اجلسور وشبكات الطرق على أيدي القوات اإلسرائيلية إىل عرقلة قوافل املساعدة اإل  
 .إىل جعل التعمري مشروعاً طويل األجل

 املعونةاملسلحة اإلسرائيلية السماح باملرور اآلمن قد أدى ليس فقط إىل تعطيل تقدمي  القـوات  ورفـض  -١٦

من قراهم املقصوفة وعلى     الفارينالغذائـية اإلنسانية بل كثرياً أيضاً ما كانت لـه نتائج مأساوية على السكان              
 شخصاً، معظمهم من أسرة الغنام، يف شاحنة من         ٢٣يوليه، فر   /متوز ٢٠ففي  . ألسر احملصورة يف أنقاض منازهلا    ا

 وبعد. إسرائيليقارب صيبوا بقذيفة من وأثناء وجودهم على الطريق أُ. إىل الشمال مروحني،قريـتهم، أي قرية  
ومل ينج من . النريان فيهالى شاحنة مشتعلة ذلك بدقائق ظهرت يف السماء مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخاً ع

. )١٢(حروق شديدة على معظم بدهنا توجدهو طفلة عمرها أربع سنوات كانت : هذا اهلجوم سوى شخص واحد
 هواتفهاحتت أنقاض منازهلا بالنداءات من أجل املساعدة، كثرياً ما وجهتها عرب  احملصورةكثري من األسر  وتوجه

ولكن كان يستحيل عليهم     األصوات،نة الصليب األمحر الدولية إهنم استطاعوا مساع        وقال مندوب جل  . اخللويـة 
 .)١٣(وسيارات اإلسعاف على احلركة امليكانيكيةإرسال املساعدة بسبب عدم قدرة الرافعات واحلفارات 

مكانية وأُجرب ربع سكان لبنان، أي حنو مليون شخص، على ترك منازهلم وأراضيهم الزراعية مما عطَّل إ                -١٧
وقد فر حنو نصف    . الوصول املعتاد إىل الغذاء وترك عشرات اآلالف من األشخاص يعتمدون على املعونة الغذائية            

هـؤالء املشردين إىل وسط بريوت واملنطقة احمليطة هبا، يف حني فر الباقون إىل اجلمهورية العربية السورية أو إىل                   
تهم االعتماد على أصدقاء أو أَُسر كانوا يف كثري من األحوال           واألشخاص الذين مل يكن يف استطاع     . بلدان أخرى 

 درجة مئوية يف احلدائق العامة واملدارس       ٤٥يعيشون متكدسني يف أوضاع قذرة يف ظل درجات حرارة تصل إىل            
. واملؤسسـات العامة يف وسط بريوت حيث استطاعت الوكاالت اإلنسانية تقدمي حصص غذائية وإمدادات مياه              

مي املعونة الغذائية جملس اإلغاثة األعلى التابع للحكومة، إما بصورة مباشرة أو عن طريق منظمات غري وقـام بتقد  
وقامت أيضاً بتوزيع املعونة الغذائية األحزاب السياسية واألفراد املتربعون ومنظمات غري           . )١٤(حكومـية حملـية   

 املشردين قد تعطل، فإن احلالة التغذوية ونتيجة لذلك، ففي حني أن نظام تغذية آالف . حكومـية حملـية ودولية    
 .)١٥(لألغلبية مل تتعرض خلطر شديد

وأُبلغ املقرر اخلاص، يف املناقشات اليت أجراها مع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون االجتماعية واألسرة، أنه  -١٨
سيكون هلما آثار طويلة    إىل جانـب الضرر املادي، فإن األضرار النفسية والصدمة العميقة اللتني سببتهما احلرب              

األجل على السكان املدنيني وستؤثران على إعادة بناء احلياة االقتصادية واالجتماعية التقليدية، وخاصة يف املناطق  
كما أن فقدان أفراد من األسرة، فضالً عن فقدان الوظائف املعتادة لألشخاص املصابني بعاهات دائمة               . الريفـية 

، هامجت القوات   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤ويف  . م، ُتسهم يف إحداث اإلجهاد النفسي     ومـن بينهم املبتورة أطرافه    
وكان بعض  . اإلسـرائيلية جمموعة من العمال الزراعيني يف وضح النهار يف قرية قاع يف اجلزء الشرقي من البالد                

 فقُتل  .هـؤالء يفـّرغون شاحنة حمملة بالفاكهة واخلضراوات؛ وكان آخرون يعملون بالقرب من شاحنة تربيد              
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 ٣٠-٢٩ويف ليلة . عشـرون رجالً وست نساء وأُصيب عشرون شخصاً آخرون جبروح، معظم إصابتهم خطرية       
 طفالً، وفقاً ملا ذكره جملس اإلغاثة       ٣٤ قتيالً، من بينهم     ٥٦، خلَّف القصف اجلوي لقانا      ٢٠٠٦يولـيه   /متـوز 

، تقول إنه عند    )١٦(اليت مات فيها أطفال قانا    الليلة  "وقـد كتبت سابرينا تاِفرنيز، يف مقال هلا بعنوان          . األعـلى 
 طفالً ٢٠ جثة من بينها ٢٨وعّدت هي . وصوهلا إىل مكان املذحبة، شهدت فرق إغاثة تسحب جثثاً مـن احلطام

 أما منظمـة مرصد   . وعنـد مغادرهتـا، كانت اجلثث ما زالت ُتسحب      . أصـغرهم عمـره عشرة أشهر فقط      
" هجمات إسرائيل العشوائية على املدنيني يف لبنان: ضربات فتاكة"رها املعنون حقوق اإلنسان فقد قالت، يف تقري

)Fatal strikes: Israel's indiscriminate attacks against civilians in Lebanon ( إن الكثري من هذه اجملازر مل
تقدم منظمة مرصد حقوق    و. بل كانت أفعاالً مرتبكة عن قصد وتعمد ضد السكان املدنيني         " ضرراً جانبياً "تكن  

والطبيعة . اإلنسـان حجـة مفادها أن هذه اهلجمات العشوائية على املدنيني ميكن أن تكون مبثابة جرائم حرب                
 ٨يف عدد ) Meron Rapoport(العشـوائية للهجمات على املدنيني يوضحها جيداً مقال كتبه مريون رابوبورت  

بعد أن أشار السيد رابوبورت إىل ضابط من ضباط اجليش شعر           ف. سبتمرب من صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية    /أيلول
ُخصصت لكتيبته قرية كاملة : "بالتململ من األوامر الصادرة إليه باهلجوم عشوائياً على إحدى القرى، كتب يقول

ه غري ولكن. وهي قرية تقع فيما ُيطلق عليه القطاع الشرقي. وهو يعتقد أهنا قرية طيبة. كهدف هلا يف إحدى الليايل
ومجع قائد الكتيبة الرجال وأخربهم بأن القرية بأسرها قد قُسِّمت إىل أجزاء وأنه ُيفترض قيام كل فريق ب      . متأكد

 ".  أي ببساطة قصف القرية- دون تعيني أهداف حمددة -احليز املخصص لـه " إغراق"

  بعد احلرب-باء 

 الغذاء والزراعة وأسباب العيش

ف من اللبنانيني الذين شردهتم احلرب يف العودة إىل قراهم وبلداهتم مبجرد إعالن             بـدأ معظم مئات اآلال     -١٩
وكانت اإلمدادات الغذائية . وقد ُدمر كثري من هذه البلدات والقرى تدمرياً جزئياً أو كلياً     . وقف األعمال القتالية  

 من األسر اليت عادت إىل قُراها وكثري. متاحة بوجه عام بعد انتهاء احلرب، على الرغم من احلظر اجلوي والبحري
بيد أن احلصار قد أثَّر على مدى تنّوع السلع . قد استلمت معونة غذائية ُوزعت عليها يف املراكز املقامة للمشردين

  ١٠كما ازدادت أسعار األغذية مبا بني       . الغذائية اليت ميكن العثور عليها وبذلك فإنه أثر على نوعية تغذية الناس           
وعلى سبيل املثال، فإن أسعار دقيق القمح، وهو العنصر الرئيسي يف الغذاء اللبناين الرئيسي أال وهو . ئة يف املا١٥و

 يف املائة نتيجة للحصار البحري والربي الذي منع الواردات أثناء احلرب ويف             ١٥اخلـبز قد ارتفعت أسعاره بنسبة       
لقمح وحماصيل اخلضراوات والفواكه هلذا العام سيكون       كما أن فقدان قدر كبري من حمصول ا       . األسابيع اليت أعقبتها  

. وما زالت اآلالف من األسر اليت كانت فقرية من قبل تعتمد على املعونة الغذائية واملساعدات              . )١٧(لـه تأثري أيضاً  
 أسرة يف   ٣٠٠فقد ذكرت منظمة أوكسفام، على سبيل املثال أن معظم السكان يف ِزبكني، وهي قرية صغرية تضم                 

ب لبنان، قد عادوا إىل منازهلم وأراضيهم، ولكن مع تدمري املتاجر احمللية واخلراب الذي حلّ باحلقول الزراعية،                 جنو
 .يتسم عرض الطعام بأنه متزعزع وما زالت القرية تعتمد بصورة كلية تقريباً على املعونة الغذائية

فاحلق يف الغذاء ليس    .  األجل الطويل  ووجـه القلق الرئيسي اآلن هو تأثري احلرب على أسباب العيش يف            -٢٠
بصـورة رئيسية هو احلق يف احلصول على معونة غذائية بل هو احلق يف أن يتمكن الناس من إطعام أنفسهم عن                     

وقد تبني للمقرر اخلاص أن أسباب عيش جزء كبري من السكان قد تعطلت بفعل              . طـريق أسـباب عيش كافية     
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فالشهادات الكثرية اليت مجعها املقرر اخلاص أثناء زيارته      . العيش تسري ببطء  احلرب، وأن عملية إعادة بناء أسباب       
تتـيح أدلة على أن فقدان أسباب العيش ومصادر الدخل هو اخلطر الرئيسي الذي يتهدد البقاء املستقبلي آلالف                  

اص قد أبلغوه بأهنم    وكثري من الناس الذين حتدث إليهم املقرر اخل       . مؤلفـة من األسر، وخباصة يف املناطق الريفية       
فقد وقعت احلرب أثناء ذروة نشاط موسم صيد األمساك وجين . يشعرون بقلق بالغ إزاء احتماالت أسباب عيشهم

الفاكهـة، ممـا أثر على األشخاص الذين يكسبون أسباب عيشهم من هذين القطاعني بصورة مباشرة من حيث                 
وقد تأثر . )١٨( مباشرة من حيث فقدان األسواق واإليراداتاألضرار املتكبدة ولكن أيضاً، وهو األهم، بصورة غري

قدر كبري من األرض الزراعية بالقصف الذي تعرض لـه وسيظل متأثراً بالقنابل غري املنفجرة اليت ما زالت جتعل                  
ال بد كذلك فإن قيام القوات اإلسرائيلية بتدمري اهلياكل األساسية اليت . من املستحيل الوصول إىل كثري من احلقول

منها لبقاء السكان، وخباصة اهلياكل األساسية يف جمايل الزراعة واملياه، سيكون لـه أيضاً تأثري طويل األجل على                 
 .أسباب العيش وإمكانية احلصول على الغذاء واملياه

 يف املائة من مزارعي لبنان قد فقدوا بعض  ٨٥ووفقـاً ملـا ذكـرته منظمة أوكسفام، فإن ما يصل إىل              -٢١
ومعظم هؤالء املزارعني لديهم مزارع صغرية مساحتها هكتار واحد أو أقل وهم            . )١٩(دهم أو فقدوه كله   حصـا 

ويف جنويب لبنان، تعتمد أغلبية القرى على الزراعة بوصفها املصدر الوحيد للدخل ومصدر       . بصـورة عامة فقراء   
أن الزراعة توفر عمالً ) الفاو(غذية والزراعة وعلى امتداد لبنان، ُتقدر منظمة األمم املتحدة لأل. الرزق لألسر فيها
 يف املائة أخرى من السكان تشتغل بأعمال هلا         ٤٠ يف املائة من السكان اللبنانيني، ولكن نسبة         ٩مباشـرة لنسبة    

واملناطق الزراعية الرئيسية توجد يف اجلنوب والنبطية والبقاع اليت عانت مجيعاً نتيجة . )٢٠(صلة غري مباشرة بالزراعة
لـلحرب، وخباصة بعلبك واهلرمل والبقاع الغريب يف منطقة البقاع، فضالً عن عكار يف الشمال ومنطقة الدامور                 

وقد أسفرت احلرب عن تدمري آالف اهلكتارات من البساتني وحقول التبغ وبساتني الزيتون بفعل   . )٢١(السـاحلية 
وقُتلت عشرات ). الصوبات( مستنبتات الدفيئة احلرائق، وتدمري مزارع البطاطا واملوز وحرق مئات اهلكتارات من

اآلالف من رؤوس املاشية والدجاج كما ُدمرت اهلياكل األساسية الزراعية، مثل الطرق واآلالت واملباين واملزارع               
وعلى سبيل املثال أُبلغ املقرر اخلاص بأن مزرعة ماعز وأغنام يف قرية لوسي بوادي             . )٢٢(ومصانع التجهيز الزراعي  

وتقدر وزارة الزراعة أن اخلسائر اآلنية . )٢٣( رأس من املاعز واألغنام ٢٠٠ قـد قُصفت مما أدى إىل قتل         الـبقاع 
 . واملباشرة يف قطاع الزراعة تبلغ عدة مئات من ماليني دوالرات الواليات املتحدة

كما أدى  ومنعـت احلرب املزارعني من القيام باحلصاد ومن ري حماصيل الفاكهة واخلضراوات لديهم،               -٢٢
أي بصورة  (وقد دارت رحى احلرب وقت ذروة نشاط احلصاد         . احلصـار الربي والبحري إىل منع أي صادرات       
املخصصة للتصدير، ولكن قدراً كبرياً من حصاد هذا        )) البطاطس(رئيسية الفاكهة ذات النواة احلجرية والبطاطا       

ترك أراضيهم وأصبح معه النقل إىل السوق       العـام قد تلف على األرض، بسبب أن القصف أجرب املزارعني على             
وأفادت التقارير أن غارات إسرائيلية قد أصابت عدة مرات شاحنات حتاول نقل منتجات زراعية إىل               . مستحيالً
ومع فقدان الدخل من احملاصيل، أصبح كثري من املزارعني مدينون بشدة ألهنم عادة ما يسددون ديوهنم   . السـوق 

ويساور . لضمان احلصول على ائتمان ملوسم الزراعة التايل) أكتوبر/ تشرين األول-مايو /ارأي(أثناء موسم احلصاد 
 .وزارة الزراعة القلق من أن يؤدي ذلك إىل مواجهة املزارعني اللبنانيني حللقة مفرغة هابطة من الديون والفقر
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جري القنابل غري املنفجرة املتناثرة يف وأصبحت احلقول الزراعية أيضاً عدمية الفائدة إىل أن جيري إزالة أو تف -٢٣
ووفقاً ملا ذكره مركز األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، فإن مئات اآلالف من قطع الذخرية غري                . األرض

أي أسلحة مضادة لألفراد تنشر القنيبالت بصورة عشوائية على امتداد منطقة           (املنفجرة، ومعظمها قنابل عنقودية     
وأفادت التقارير أن القوات اإلسرائيلية قد أسقطت       . لزم إزالتها قبل أن ميكن إعادة العمل يف الزراعة        ، سي )واسعة

 ساعة األخرية من    ٧٢ يف املائة من هذه القنابل يف فترة ال            ٩٠وأُسقط حنو   .  مليون قنبلة عنقودية   ١,٢أكـثر من    
وحىت . )٢٤(ل أن وقف إطالق النار أمر وشيك   احلـرب يف الوقت الذي كانت فيه القوات اإلسرائيلية تدرك بالفع          

ويقدر . )٢٥( موقعاً منفرداً ُضربت بقنابل عنقودية     ٥١٦، حددت األمم املتحدة وجود      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٩
مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام أن معدل الفشل يف هذه الذخائر الصغرية املتمثلة يف القنابل العنقودية يتراوح بني 

وتتناثر يف مجيع أرجاء املنطقة اجلنوبية عدة مئات آالف من الذخائر الصغرية العنقودية غري              . املائـة  يف   ٤٠ و ٣٠
وُيقدر . )٢٧(وميكن أن يستغرق تطهري اجلنوب بالكامل من هذه القنابل ما يصل إىل عشر سنوات             . )٢٦(املـنفجرة 
أغسطس إىل  / آب ١٤ العنقودية يف الفترة من       قد قتلوا نتيجة لأللغام والقنابل     ١٥ مدنياً قد أُصيبوا و    ٨٣أيضاً أن   

وُيقدر أيضاً أن منطقة كبرية من أراضي األعشاب اليت ُتستخدم يف رعي احليوانات ملوثة              . )٢٨(سبتمرب/ أيلول ١٧
وقد ساور املقرر اخلاص القلق لكون األفراد العاملني يف إزالة األلغام يعطون أولوية             . )٢٩(أيضاً بالقنابل العنقودية  

ز احلضرية والطرق وليس احلقول الزراعية وهو أمر مفهوم بسبب املوارد احملدودة املتاحة لتطهري األراضي               للمراك
. )٣٠(وهذا معناه أن كثرياً من املزارعني حياولون تفجري القنابل بأنفسهم، وهو أمر خطري إىل أبعد حد               . من القنابل 

آلن بالنظر إىل أن القنابل العنقودية والذخائر األخرى        وأصـبح تطهـري احلقول من األلغام والقنابل أمراً ُملحاً ا          
أو ستصبح حمجوبة بفعل أعشاب الربيع، فتصبح فعالً مبثابة         /ستغوص يف الطني، مع قدوم موسم األمطار املقبل، و        

من و. وال بد من تطهري األرض من هذه القنابل غري املنفجرة بغية التمكني من إعادة بناء أسباب العيش. ألغام برية
. الصعب تقدير األضرار الطويلة األجل املترتبة على الدَّفعة اإلسرائيلية األخرية إلغراق األرض بالقنابل العنقودية             

وتقوم أيضاً حالياً وزارة الزراعة اللبنانية ببحث ما إذا كانت القنابل اليت ُتطِلق غازات كيميائية سامة قد أثَّرت                  
 .)٣١(أيضاً على التربة

 اهلياكل األساسية فيما يتصل بالزراعة، مبا يف ذلك تدمري األراضي الزراعية واهلياكل األساسية              أما تدمري  -٢٤
املدنـية مثل املواين والطرق واملستودعات والصناعات الغذائية واجلسور واألسواق، فقد جعل وسيظل جيعل من               

 كلم  ٦٠٠ جسراً وممراً فوقياً و    ١٤٥ ويقدر أن . الصعب إىل أبعد حد إنتاج الغذاء وتوزيعه يف مجيع أرجاء البلد          
وقد ساور املقرر اخلاص القلق أيضاً إزاء تدمري مصانع ووحدات          . )٣٢(مـن الطرق قد ُدمرت أو أُصيبت بأضرار       

ومعمل التجهيز التابع   " ألبان لبنان "وعلى سبيل املثال فإن مزرعة األلبان التابعة لشركة         . جتهيز املنتجات الزراعية  
اع، وهي املنِتج الرئيسي لأللبان ومنتجات األلبان يف لبنان، قد ُدمر متاماً يف هجوم جوي إسرائيلي هلا يف وادي البق

 موظفاً غري ١٧٠وأُبلغ املقرر اخلاص بأن هذا اهلجوم قد خلَّف البطالة يف أعقابه فظل . ٢٠٠٦يوليه / متوز١٧يوم 
 ٤٠يت كانت تزود شركة ألبان لبنان باحلليب، وعددها قادرين على العودة إىل العمل، كما أن املزارع احمليطة به ال

 يف املائة من احلليب     ٩٠وكانت شركة ألبان لبنان ُتنتج أكثر من        . مزرعة، قد فقدت أسباب العيش هي األخرى      
وأحدث تدمري مزرعة ومعمل شركة ألبان لبنان أيضاً تأثريات أوسع مدى بالنظر            . املبستر الطويل األجل يف لبنان    

حدث اآلن من انقطاع إمداد املدارس احمللية باحلليب الطازج املورَّد من الشركة، بالتعاون مع منظمات غري إىل ما 
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وباإلضافة إىل . )٣٣(حكومية ومنظمات حكومية دولية، وبالنظر إىل أن األطفال حمرومون اآلن من احلليب الطازج           
 . يف البقاع قد فقدوا مصادر عيشهم شخص من املقيمني ١ ٥٠٠ذلك أفادت التقارير أن ما ال يقل عن 

 يف املائة من السكان الريفيني      ٧٠وأبلغت وزارة الشؤون االجتماعية واألسرة املقرر اخلاص بأن أكثر من            -٢٥
 معمالً من املعامل املتوسطة احلجم والكبرية، كثري        ١٢٤ومع تدمري املزارع وأكثر من      . عاطلون حالياً عن العمل   

وكثري من العمال جيدون اآلن     . نتجات الزراعية، أُجرب كثري من الناس على ترك العمل        مـنها معـامل لتجهيز امل     
 دوالر من دوالرات  ٣٠٠فالعمال املشتغلون يف مزارع ريفية ال يكسبون سوى         : أنفسهم بالفعل يف وضع متقلقل    

رعون الصغار الذين ميتلكون     أشهر يف العام؛ أما املزا     ٨الواليات املتحدة يف الشهر وال يوجد عادة عمل إال لفترة           
واآلن وقد أصبحوا عاطلني، ال يوجد .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف الشهر٥٠٠أرضهم فيكسبون حنو 

لديهـم ما يعيشون عليه سوى أقل القليل بالنظر إىل أنه ليس لدى لبنان استحقاقات بطالة أو تأمني على البطالة                    
وا على ترك العمل، رغم أن الوزارة قد أنشأت برامج للمساعدة الطارئة لتزويد             يستفيد منهما أولئك الذين أُجرب    

وأبلغ أيضاً وزير الشؤون االجتماعية واألسرة املقرر اخلاص بأن         .  اجتماعي -األسـر بدعـم مايل ودعم نفسي        
منها  ٥٠ جثة، ١١٥وأشار إىل أن . احلـرب قـد تسـببت يف صدمات عميقة األثر بسبب استحالة دفن املوتى     

 ولكن مل ميكن دفنها بسبب القصف       ٢٠٠٦يوليه  /ألطفـال، قد أُخذت إىل مشرحة مستشفى صور يف هناية متوز          
اإلسرائيلي املستمر، وهو ما شكل انتهاكاً للمقتضيات اإلسالمية اليت تتطلب أن تدفن اجلثة بكرامة خالل بضعة                

 أن إحدى مجاعات الناس الضعيفة اليت تأثرت تأثراً          أيضاً بالقلق عندما وجد    اخلاص املقرروشعر  . أيام من الوفاة  
، ال يستفيدون "جتمعات"سيئاً بالوضع كانت هي الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون يف خميمات غري مسجلة، أو 

وال يتمتعون ) األونروا(مـن خدمات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن          
وتوجد تسعة جتمعات يف منطقة     .  احلقوق اليت يتمتع هبا اللبنانيون، من حيث املرياث أو امللكية أو العمل            بـنفس 

وتعيش أغلبية األسر الفلسطينية على العمل الزراعي العرضي أو تعيش من صيد            . صـور وتسعة يف منطقة البقاع     
رر املقوقد زار   . ن األصعب عليهم إطعام أسرهم    األمساك، ومها األمران اللذان اختفيا منذ بدء احلرب، مما جيعل م          

وأحد أوجه القلق الشديدة اليت أُثريت هي أن . جل البحر والواسطة: يف اجلنوب" التجمعات" اثنني من هذه اخلاص
أفقـر العمال الزراعيني، ومن بينهم الفلسطينيون، سيكونون أيضاً يف غاية التعرض للخطر من جراء الذخائر غري                 

 .النظر إىل أهنم سيكون لديهم من اليأس ما جيعلهم يقبلون العمل يف تطهري احلقول من هذه الذخائراملنفجرة ب

 مصايد األمساك

ويعتمد عدد  . تأثـرت أيضاً أنشطة صيد األمساك وأنشطة كسب العيش املرتبطة هبا تأثراً شديداً باحلرب              -٢٦
 لكسب أسباب عيشها، ومن بينهم العاملون يف  أسرة يف مشال وجنوب لبنان على صيد األمساك٨ ٠٠٠يقـدر ب      

ومل يتمكن الناس من الذهاب إىل الصيد       . صيد األمساك ومنظفو األمساك والبائعون يف األسواق ومصلحو املراكب        
وجرى تدمري ميناءي صور    . )٣٤(بسـبب تدمـري املراكب وانعدام األمن واحلصار البحري املفروض أثناء احلرب           

 قارب باإلضافة إىل شباك الصيد وأسواق السمك واملستودعات وما ٤٠٠فُدمر أكثر من : اًواألوزاع تدمرياً شديد
 هجوماً والذي مل يكن     ٢٣ ميناء األوزاعي الذي أُفيد أنه تعرض ل           اخلاص املقرروزار  . )٣٥(يتصـل هبا من مرافق    

 قوارب وال موارد تسمح هلم      وقـت الزيارة قد استؤنف العمل به بالنظر إىل أن العاملني يف الصيد مل تعد لديهم               
وحتدث العاملون يف الصيد الذين التقى هبم عن احلالة غري املستقرة اليت          . بإصـالحها أو شـراء قـوارب جديدة       
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 بالصدمة عند رؤيته ميناء الدالية الذي كان البحر فيه، وقت الزيارة، مغطى اخلاص املقرروأصيب . يواجهوهنا اآلن
 .ب مما مينع الصيادين من العودة إىل العملبطبقة كثيفة من النفط املنسك

 طن من النفط يف البحر عقب القصف اإلسرائيلي ١٥ ٠٠٠ أيضاً اجليه حيث انسكب اخلاص املقرروزار  -٢٧
 طن من النفط    ٥٥ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك انفجرت كمية      . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤ألربعـة صهاريج وقود يف      

وظهر من تقييم . )٣٦( كيلومترا٦٠ارتفاع عمود من الدخان امللوث بلغ ارتفاعه املخزن يف الصهاريج مما تسبب يف 
 ٥٠أويل لـتأثري النفط املنسكب أن األضرار اليت حلقت بالساحل واسعة املدى، حيث بلغت مساكة بقعة النفط                  

كيلومتراً يضم  ٢٢٠ويوجد للبنان ساحل ميتد . )٣٧(سنتيمتراً يف بعض األماكن كما تلوثت الشواطئ تلوثاً شديداً
ويقدَّر أن االنسكاب النفطي .  جزيرة صغرية وعدداً من دلتاوات األهنار، وقد تأثر ثلثاه هبذا التلوث١٢خليجني و

 من أن يتحدث اخلاص املقررو قد متكن . ٢٠٠٦سبتمرب /اهلائل سيصل إىل الساحل السوري حبلول منتصف أيلول
 غري حكومية بشأن الضرر القصري األجل والطويل األجل املترتب     إىل زعماء تعاونيات صيد األمساك ومع منظمات      

ويقدِّر برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبساعدة من اخلرباء البحريني الفرنسيني، أن الضرر . على قصف صهاريج اجليه
 ١٩٩٩ يعـادل يف سـوئه الضرر الذي تسبب فيه إغراق ناقلة إيريكا يف الساحل الشمايل الغريب لفرنسا يف عام                  

ويتعني االنتظار لكي نرى اآلثار الطويلة األجل املترتبة عليه؛         . ١٩٨٩وكارثة إيكسون فالديز يف أالسكا يف عام        
ففـي كارثـة إيكسون فالديز تطلب األمر ثالث سنوات لكي يتم اإلحساس باآلثار الكاملة اليت حلقت بالنظام                  

بتكليف من وزارة البيئة واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة        وقد قام األستاذ اجلامعي ريتشارد ستار،       . اإليكولوجـي 
فلما . ومجعية اخلط األخضر، وهي منظمة لبنانية غري حكومية، بإعداد تقييم للكيفية اليت ستتأثر هبا سلسلة الغذاء               
 أعلى كانـت الطحالب امللوثة تأكلها األمساك الصغرية اليت تقتات عليها األمساك األكرب، فإن التلوث سيصعد إىل             

خطة العمل من أجل البحر األبيض      : "كما أعربت املنظمة الفرنسية غري احلكومية املسماة      . عـلى سلسلة الغذاء   
 مثل البرتين قد تكون هلا تأثريات ١عن القلق من أن الوقود املنسكب حيتوي على مواد ُمسرِطنة من الفئة " املتوسط

وكحد أدىن، ومع فقدان أسباب العيش من صيد األمساك، . نطويلة األجل وتزيد من عدد حاالت اإلصابة بالسرطا
وجيب . سيحتاج آالف الناس إىل الدعم األساسي لكي يبقوا على قيد احلياة إىل أن ميكن استعادة أسباب عيشهم                

أيضـاً أن تشمل اآلثار الطويلة األجل النسكاب النفط على أسباب العيش التأثريات الضارة اليت تلحق بصناعة                 
 .ة اليت تتيح فرص العمل لقسم كبري من السكان اللبنانينيالسياح

 مياه الشرب والري الزراعي

وقد تبني لفريق تقييم مشترك تابع لألمم املتحدة،        . حـدث نقص يف مياه الشرب، وال سيما يف اجلنوب          -٢٨
فوضية األمم املتحدة   وم) اليونيسيف(يضم ممثلني ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة           
، أن احلاجة   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٦لشـؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي، سافر من صور إىل عيترون يف             

ماسـة إىل مياه الشرب النظيفة واملياه اليت تستعمل يف الغسيل يف القرى يف أعقاب األضرار الواسعة النطاق اليت                   
وال توجد . )٣٨(اه يف ِتبنني وعيتا الشعب وبنت جبيل فهي حاجة ذات أولويةأما احلاجة إىل املي. حلقت بشبكة املياه

وقد أثريت أوجه القلق حول . )٣٩(يف بعض املناطق إال املياه املعبأة يف زجاجات وأصبح سعر املياه غري مقدور عليه
.  قرية بيت ياحون   خطـر تفشي األمراض اليت حيملها املاء تفشياً واسعاً؛ وأفادت التقارير ظهور أول حاالت يف              
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 لتراً من املياه ١٥وتعمل السلطات واألمم املتحدة وكثري من املنظمات غري احلكومية على توفري احلد األدىن البالغ               
 .للشخص يف اليوم الواحد

وأدى القصف اإلسرائيلي إىل تدمري اآلبار ومواسري املياه وصهاريج التخزين وحمطات ضخ املياه وشبكات  -٢٩
. )٤٠(وأصيبت أيضاً قناة الري امللحقة بنهر الليطاين      . طـات معاجلة املياه يف مجيع أحناء جنوب لبنان        الـتوزيع وحم  

وتعطلـت أيضـاً خدمات اإلمداد باملياه يف أماكن أخرى من البلد، بسبب تعرض أنابيب املياه اليت جتري أسفل                   
ل ذلك بالعجز يف املياه الذي كان ميثل        وقد عجَّ . )٤١(الطرق ألضرار واسعة النطاق عند قصف الطرق اليت تعلوها        

. )٤٢(فقبل احلرب، كانت معظم األراضي اللبنانية تواجه بالفعل نقصاً يف مياه الشرب           : بـالفعل مشكلة يف لبنان    
ووفقاً ملا  . )٤٣( عاماً ٢٠وأدت احلـرب األهلية إىل تأخري أعمال ختطيط املياه فيما يتعلق بنهر الليطاين ألكثر من                

، فإن اهلياكل األساسية يف جمال املياه اليت تعرضت ألضرار واسعة جداً تشمل أنابيب املياه من نبع ذكرته السلطات
 صهريج مياه يف مناطق خمتلفة وبئرين ٣١عـني الزرقا إىل قرى صيدا الشرقية ومن نبع الطاسة إىل قرية عنقون، و      

ف أن األنابيب املمدودة حتت األرض وغريها من وأفادت اليونيسي. )٤٤(ارتوازيتني، وبئر بفروة وبئراً يف فخر الدين
وتساءلت منظمة  . )٤٥(اهلـياكل األساسية املتصلة باملياه قد أصيبت بأضرار واسعة أو ُدمرت يف كثري من املناطق              

العفو الدولية يف تقريرها عما إذا كانت اهلجمات اليت ُشنت على اهلياكل األساسية املدنية من هذا القبيل، مبا يف                   
 .)٤٦(رافق املياه، كانت هجمات متعمدة وليست ضرراً جانبياذلك م

فجنوب لبنان منطقة   . كذلـك فإن تدمري اهلياكل األساسية للري سيظل يعرقل إعادة العمل يف الزراعة             -٣٠
وال ميكن مباشرة قدر كبري من الزراعة يف        .  متر ٦٠٠ حنو   -جافـة وقاحلـة ومستوى املياه اجلوفية عميق جداً          

فبدون الري سيضيع قدر كبري من احملاصيل القادمة، حىت إن أمكن           . العـتماد عـلى األمطار وحدها     املـنطقة با  
فاملدير العام للموارد املائية والكهربائية يف لبنان، فادي قمري، قد أعرب عن القلق بسبب تدمري جزء كبري . زراعتها

فقد رأى، بالنظر إىل أن كثرياً من قنوات الري         . من شبكة قناة الليطاين املعقدة اليت تزود جنوب لبنان مبياه الري          
مليئة اآلن بالقنابل غري املنفجرة، أن تطهري قنوات الري من هذه القنابل وإصالح اهلياكل األساسية سيستغرق عدة 

وقد أسهم أيضاً نقص الوقود والكهرباء يف أزمة املياه، بالنظر إىل أن تشغيل مضخات املياه حيتاج إىل                 . سـنوات 
وقد تعرضت املنشآت الكهربائية وحمطات توليد القوى وحمطات الوقود         . )٤٧(باء أو مولدات تعمل بالوقود    كهـر 

 .)٤٨( مستودعاً للوقود تدمرياً تاما٢٠ًألضرار واسعة النطاق كما ُدمر على األقل 

  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

. ق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل     يتمتع احلق يف الغذاء واملاء باحلماية مبوجب قانون حقو         -٣١
فبالـنظر إىل طبيعة الغذاء واملاء باعتبارمها ال بد منهما لبقاء السكان املدنيني، توجد التزامات حمورية وقت                 

ويف ضوء النتائج املشروحة أعاله وااللتزامات الدولية الواقعة . احلرب كما توجد هذه االلتزامات وقت السلم
 : اللذين دارت احلرب بينهما، يقدم املقرر اخلاص االستنتاجات والتوصيات التاليةعلى الطرفني

ينـبغي مـواالة التحقيق يف انتهاكات احلق يف الغذاء مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل                )أ( 
يات والقـانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك حتديد ما إذا كانت هذه االنتهاكات تشكل خروقاً خطرية التفاق                
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جنيف وللربوتوكول اإلضايف األول واحتمال ما إذا كانت تشكل جرائم حرب مبوجب نظام روما األساسي               
 للمحكمة اجلنائية الدولية؛

ينبغي قيام جلنة التحقيق اليت أنشأها جملس حقوق اإلنسان بالتحقيق أيضاً يف انتهاكات احلق               )ب( 
 ير املسؤولية؛يف الغذاء وبالتوصية بتدابري ملنح تعويضات وتقر

ينـبغي أن تقبل حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بقيام جلنة تقصي احلقائق اإلنسانية الدولية املنشأة                )ج( 
 وفقاً للربوتوكول اإلضايف األول بالتحقيق يف انتهاكات احلق يف الغذاء مبوجب القانون اإلنساين الدويل؛

وأشارت مفوضة األمم   . ق يف الغذاء واملاء   ينـبغي اعتبار األفراد مسؤولني عن انتهاكات احل        )د( 
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف بياهنا أمام جملس حقوق اإلنسان يف دورته االستثنائية الثانية إىل أنه عندما                 
ُتنـتهك االلـتزامات القانونـية اليت تنظم مباشرة األعمال القتالية جيوز أن يستتبع ذلك املسؤولية اجلنائية                 

 اصة يف حالة أولئك الذين يشغلون مراكز القيادة والسيطرة؛الشخصية وخ

جيـب يف مجـيع األوقـات احترام القانون الدويل فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول أمام                    )ه( 
 الوكاالت اإلنسانية اليت تقدم الغذاء واملياه إىل السكان املدنيني؛

ر حكومة إسرائيل مسؤولة مبوجب القانون الدويل     ، ينبغي اعتبا  )٤٩(وفقاً للفقه القانوين الدويل    )و( 
إذ يقع على حكومة إسرائيل، مبوجب القانون الدويل، . عن أي انتهاك حلق السكان املدنيني اللبنانيني يف الغذاء

الـتزام بضـمان أن يتلقى ضحايا انتهاكات احلق يف الغذاء جرباً وتعويضاً كافيني عن اخلسائر املتكبدة أثناء                  
 لك عن اخلسائر اجلارية النامجة عن تعطيل أسباب عيشهم؛احلرب وكذ

يقـع على حكومة إسرائيل، مبوجب القانون الدويل، التزام بأن ترد إىل حكومة لبنان تكلفة                )ز( 
إزالة االنسكاب النفطي املتأيت من حمطة توليد الكهرباء يف اجليه وبأن ترد إىل العاملني يف الصيد تكلفة اخلسائر 

  اليت تكبدوها بسبب هذا االنسكاب؛االقتصادية

ينـبغي قـيام حكومة لبنان، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية                )ح( 
والوطنـية، بتصـميم برامج لدعم مجيع أولئك الذين تسببت احلرب يف تدمري أسباب عيشهم، وخصوصاً املزارعني                 

 وجيب أن يكون احلق يف الغذاء واملاء جزءاً حمورياً من جهود التعمري؛. الصيدوالعاملني الزراعيني والعاملني يف 

جيـب قـيام حكومة لبنان، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية،                )ط( 
 بضمان إتاحة تدابري انتقالية لكفالة وصول الغذاء إىل مجيع اجلماعات الضعيفة وكفالة عدم النيل من احلق يف                

وسيتطلب ذلك تقدمي املساعدة اإلنسانية يف األجل  . الغـذاء أثناء وضع التدابري الطويل األجل موقع التطبيق        
 القصري، ولكنه سيتطلب يف األجل الطويل إعادة توفري أسباب العيش؛
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جيـب أن تكفـل حكومة لبنان، إىل جانب الوكاالت واملاحنني، أن تكون لكل فرد إمكانية                 )ي( 
وجيب أن تكون إعادة بناء آبار املياه وشبكات توزيع         .  كميات كافية من مياه الشرب النظيفة      احلصول على 

 املياه أولوية حمورية؛

ينـبغي أن تقـرر حكومـة لبنان تأجيالً خبصوص الديون املستحقة على صغار املزارعني وصيادي                 )ك( 
  أسفل واليت ستنجم عن فقدان حصادهم هلذا العام؛األمساك لكي ترد اجتاه حلقة الديون واالفقار املفرغة املتجهة إىل

الالجئني " جتمعات"ينـبغي أن تكفل حكومة لبنان، إىل جانب وكالة األونروا، االعتراف ب                )ل( 
الفلسـطينيني غري املسجلة على أهنا خميمات رمسية وأنه ميكن للسلطات املختصة فضالً عن الوكالة تزويدها                

 جبميع اخلدمات األساسية؛

ينبغي أيضاً أن تويل حكومة لبنان، بالتعاون مع املاحنني، أولوية إلعادة بناء اهلياكل األساسية               )م( 
 الزراعية، مبا يف ذلك شبكات الري؛

ينبغي قيام حكومة لبنان، بالتعاون مع املاحنني الثنائيني واملتعددي األطراف، بالتعجيل بتطهري             )ن( 
وينبغي أن تقدم حكومة إسرائيل التفاصيل الكاملة الستعماهلا للذخائر . يةاحلقول الزراعية من القنابل العنقود

 .العنقودية بغية تيسري تدمري الذخائر غري املنفجرة وتطهري املناطق املتأثرة منها
 احلواشي

 ..www.lebanonundersiege.gov.lb: األعلى على العنوان اإلغاثةموقع جملس  انظر )١(
 بشأن اآلثار القانونية املترتبة على بناء ٢٠٠٤يوليه / متوز٩املؤرخة  الدوليةفتوى حمكمة العدل  انظر )٢(

 (١٠٦advisory opinion of the International Court of Justice, ofل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، الفقرة العاز اجلدار

9 July 2004 on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

(para. 106.. 
ــر )٣(  Jean_Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International انظ

Humanitarian Law, ICRC, 2005. 
 .)ب)(٢(٨؛ ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )٣(٨٥املادة  األول،اإلضايف  الربوتوكول )٤(
 .نفسه املرجع )٥(
 ).ب)(٢(٨اجلنائية الدولية، املادة  للمحكمةروما األساسي  نظام )٦(
لبنان /إسرائيل "٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣يب األمحر الدولية، نقالً عن منظمة العفو الدولية، جلنة الصل  )٧(

 ICRC, cited in Amnesty".؟ اهلجمات اإلسرائيلية على اهلياكل األساسية املدنية`أضرار جانبية` تدمـري متعمَّد أم  -

International, 23 August 2006, "Israel/Lebanon-Deliberate destruction or 'collateral demage'? Israeli attacks 

on civilian infrastructure". 
 Amnesty International appeal of 9 (٢٠٠٦أغسطس / آب٩بتاريخ  الدوليةمنظمة العفو  نـداء  )٨(

(August 2006, MDE 15/076/2006. 
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 )تابع(احلواشي 

 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ١٢اإلغاثة األعلى،  جملس )٩(
إسرائيل تقول إهنا ستقصف مجيع املركبات اليت تتحرك جنوب هنر          : "ةانظـر وكالة األنباء الفرنسي    10 )١٠(
 Agence France Presse (AFP), "Israel says it will bomb all moving vehicles south of Litani" (اللـيطاين 

River", 8 August 2006.( 
"  ضد املدنيني يف لبناناهلجمات العشوائية اليت تشنها إسرائيل: هجمات قاتلة"مرصد حقوق اإلنسان،  )١١(

Human Rights Watch, "Fatal strikes: Israel's indiscriminate attacks against civilians in Lebanon" vol) 

18, No. 3.( 
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٢/٢٣، International Herald Tribuneصحيفة إنترناشيونال هريالد تريبيون  )١٢(
جريدة ليه ماتان  نة الصليب األمحر الدولية يف صور، نقالً عن         روالنـد هوغيـنان، املتحدث باسم جل       )١٣(

 Roland Huguenin, ICRC spokesperson in Tyre, quoted in Le Matin (Switzerland), 13 August ()سويسرا(

2006.( 
ِحزماً ) على األسرة املكونة من أربعة أشخاص(أبلـغ جملس اإلغاثة األعلى املقرر اخلاص أنه قد وزع            )١٤(

.  كغ من األغذية من بينها األرز والسكر والشاي واملرىب والعدس وامللح واحلليب، وما إىل ذلك، كل أسبوعني                 ٢٦زن  ت
 .ووزع اجمللس أيضاً جمموعات أدوات صحية وحزماً من األغذية واملواد اخلاصة بالرضَّع

 World Food Programme, Lebanon Crisis. WFP Rapid Food Security Assessment, 27انظر )١٥(

August-10 September 2006. 
 .٢٠٠٦يوليه / متوز٣١صحيفة إنترناشيونال هريال تريبيون،  )١٦(
 . أعاله١٥انظر احلاشية  )١٧(
 .املرجع نفسه )١٨(
 Oxfam, press release" (املزارعون اللبنانيون يف أزمة بعد شهر احلرب"أوكسـفام، بالغ صحفي   )١٩(

"Lebanese farmers in crisis after month of war", 31 August 2006.( 
 .FAO, First Assessment Report, Lebanon, September 2006)(الفاو، تقرير التقييم األول، لبنان  )٢٠(
سبتمرب /، أيلول "تقدير أضرار احلرب يف القطاع الزراعي     : تقرير أويل "حكومة لبنان، وزارة الزراعة،      )٢١(
٢٠٠٦. 

 .املرجع نفسه )٢٢(
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥، مناقشة أُجريت مع مقدمي املعلومات )٢٣(
 ,("Meron Papoport "What lies beneath هاآرتس، "ما هو املستور"انظـر مـريون رابوبورت،    )٢٤(

Haaretz, 8 September 2006( مليون قنبلة عنقودية على لبنان ١,٢؛ ووكالة األنباء الفرنسية، إلقاء أكثر من AFP,) 

(Over 1.2 million cluster bombs dropped on Lebanon, 13 September 2006. 
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 )تابع(احلواشي 

 United Nations Joint Logistics Centre, Consolidatid Sitrep, Lebanon Crisis, 16انظــر  )٢٥(

September 2006. 
 ,United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)انظــر  )٢٦(

Lebanon: cluster bomb fact sheet, 19 September 2006. 
 Associated Press, L'ONU demande à Israël de préciser les emplacements visés auانظــر  )٢٧(

Liban par des bombes à sous-munitions, 10 September 2006) األمم املتحدة تطلب من إسرائيل : األسوشيتد بريس
 ).حتديد املواقع اليت استهدفتها يف لبنان بقنابل ذات ذخائر صغرية

 United Nations Development Programme, Information on Mine and UXO Victimsانظـر   )٢٨(
 ).برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، معلومات عن ضحايا األلغام والذخائر غري املنفجرة(

 . أعاله٢٥انظر احلاشية  )٢٩(
ليها وجيرون بعيداً حلماية أُبلغ املقرر اخلاص أن املزارعني ُيغطون القنابل بالقش مث يصبون الكريوسني ع )٣٠(

 . أنفسهم وهم يشعلون املوقع
 . أعاله٢٠انظر احلاشية  )٣١(
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦بيان صحفي صادر عن األمم املتحدة،  )٣٢(
مناقشـة أُجريت مع نبيل دي فريج، عضو الربملان، ورئيس جلنة االقتصاد الوطين والتجارة والصناعة                )٣٣(

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥والتخطيط، 
ل املثال، ذكرت التقارير أن زورق دورية إسرائيلي أطلق النريان على ثالثة قوارب صيد لبنانية على سبي )٣٤(

 The Daily:انظر الصحيفة اللبنانية الناطقة باإلنكليزية(بعد يومني فقط من رفع احلصار البحري عن ساحل مدينة الناقورة 

Star ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١، عدد. 
 . أعاله٢٠انظر احلاشية  )٣٥(
)٣٦( World conservation Union (IUCN) and Green Line, Lebanon oil spill rapid assessment/ 

response mission, final report, 11 September 2006. 
 .املرجع نفسه )٣٧(
 .(OCHA situation report No. 35) الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ٣٥تقرير احلالة رقم  )٣٨(
)٣٩( Action Contre la Faim, “Au Sud Liban: des milliers de personnes survivent sans un accès 

minimum à l’eau potable” 28 August 2006 ) ،يعيش آالف األشخاص : يف جنوب لبنان"منظمة العمل ملكافحة اجلوع
 ").دون إمكانية احلصول على احلد األدىن من مياه الشرب

)٤٠( South Lebanon Water Establishment Needs assessment report, 10 September 2006. 
 . أعاله٧انظر احلاشية  )٤١(
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 )تابع(احلواشي 

 .Fady G. Comair, Litani water management - prospect for the future, 1998انظر  )٤٢(
 Hussein A. Amery, Assessing Lebanon’s Water Balance, in David B. Brooks and Ozayانظر )٤٣(

Mehmet (eds.), Water Balances in the Eastern Mediterranean, 2000. 
 .٣٩انظر احلاشية  )٤٤(
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢بيان صحفي صادر عن األمم املتحدة،  )٤٥(
 . أعاله٧انظر احلاشية  )٤٦(
 .املرجع نفسه )٤٧(
 .املرجع نفسه )٤٨(
 .١٦٣ و١٥٣ و١٥٢ أعاله، الفقرات ٢انظر احلاشية  )٤٩(

----- 


