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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

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

 *تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن متابعة تقرير جلنة التحقيق املعنية بلبنان

        الذي      ٢٠٠٦       ديسمرب   /                        املؤرخ يف كانون األول     ٣ / ٣                   ً                                 أعـد هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           - ١
                                               كومة لبنان بشأن التقرير وما خلص إليه من                     تتشاور مع ح   "                                                            يطلـب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن           

   ). ٢       الفقرة    " (                                                         ً                        نتائج وبشأن ما ورد فيه من توصيات ذات صلة، وأن تقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الرابعة

                      إىل جملس حقوق اإلنسان      ) A/HRC/2/3 (                                                         بعد أن قدمت جلنة التحقيق املعنية بلبنان تقريرها           ٣ / ٣   ُ             واعُتمد القرار    - ٢
   ١ / ٢-                                                                            وقد أنشأ جملس حقوق اإلنسان جلنة التحقيق املعنية بلبنان مبوجب القرار دإ             .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /   ألول             كـانون ا    ١   يف  

   .     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١      املؤرخ 

                     ً                                                                       يقدم هذا التقرير وصفاً للخطوات اليت اختذهتا املفوضة السامية ومكتبها لتنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان  - ٣
   .        تقريرها                                وتوصيات جلنة التحقيق الواردة يف  ٣ / ٣

      فرباير  /       شباط  ٢                                                                                  ، التقت املفوضة السامية باملمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة يف جنيف يف               ٣ / ٣     ً          ووفقاً للقرار    - ٤
                                        وخالل االجتماع، أشار املمثل الدائم إىل        .                                                                         ، للتشـاور معه بشأن التقرير، وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات               ٢٠٠٧

                          ، وقال إنه ينبغي تفسري      ١ / ٢-                                                 لى النحو الوارد يف قرار جملس حقوق اإلنسان دإ                                                  الواليـة األصـلية للجـنة التحقـيق، ع        
                                                                                     ومت االتفاق على أن يواصل كل من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف ومكتبها                .                              التوصيات يف ضوء هذه الوالية    

                                                      

  .                                                                قدم هذا التقرير بعد املوعد احملدد لـه من أجل تضمني أحدث املعلومات فيه *
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                 كما مت االتفاق على   .        أدناه         الفقرات                                                                 اإلقليمي للشرق األوسط يف بريوت أعماهلما، على النحو الذي يرد وصف لـه يف 
  .                                                                                            أن يعتمد يف جنيف مزيد من اجتماعات العمل بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان والبعثة الدائمة للبنان

                                                                                            ومت يف إطـار املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف إنشاء فرقة عمل مشتركة بني الفروع، لضمان         - ٥
                                                            وبالتشاور مع حكومة لبنان، تنظر فرقة العمل، يف إمكانية تصميم    .      للجنة                                        اتباع هنج شامل جامع ملتابعة توصيات ا      

   .                                       أنشطة ومشاريع لضمان متابعة توصيات حمددة

                                                                                                     ويتعلق عدد من توصيات جلنة التحقيق مباشرة بوالية وكاالت وهيئات تابعة لألمم املتحدة غري املفوضية               - ٦
                                   بل إن بعض التوصيات موجهة مباشرة إىل   .               اإلقليمية األخرى                                                  السامية حلقوق اإلنسان واهليئات احلكومية الدولية و     

                                                                                  ولذلك، فقد بعثت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان برسائل إىل هذه الوكاالت واهليئات التابعة   .            مؤسسات حمددة
       ً  أن عدداً     ومبا   .                                                                                         لألمم املتحدة وإىل هيئات حكومية دولية وإقليمية أخرى توجه فيها انتباهها إىل تقرير جلنة التحقيق

                                       ً                                  ً      ً                 ُ            من اجلهات املتلقية هلذه الرسائل تقوم حالياً بتنفيذ برامج وأنشطة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوصيات، فقد طُلب منها 
              ُ                                                  ومن املتوقع أن ُتتاح معلومات كافية للمفوضية السامية حلقوق           .     ً                                          أيضاً تقدمي معلومات عن هذه الربامج وإجنازاهتا      

                                                                    لة جمللس حقوق اإلنسان، متكنها من تقدمي تقرير عن األنشطة ذات الصلة بتوصيات                              اإلنسان عند انعقاد الدورة املقب
  .                                               جلنة التحقيق اليت تقوم بتنفيذها وكاالت وهيئات أخرى

                                                                                                             ويف لبنان، شرع املكتب اإلقليمي للشرق األوسط التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف التعاون مع منسق                 - ٧
                                                                                     ة األمم املتحدة القطرية وصندوق إنعاش لبنان، لضمان االضطالع جبهود التعمري واإلصالح                                          األمـم املـتحدة املقيم، وفرق     

                      ً       ً                وإلعطاء هذه اجلهود طابعاً منهجياً، مت إنشاء         .                                                                        بشـكل يراعي على النحو الواجب حقوق اإلنسان وال يقوم على التمييز           
                   وسيضم هذا الفريق     .                   وضية شؤون الالجئني                                                                            فريق عامل معين باحلماية تترأسه بصورة مشتركة مفوضية حقوق اإلنسان ومف          

                                         وسينظر الفريق العامل املعين باحلماية يف        .            ً                                                                العـامل أيضـاً أعضاء اجملتمع املدين ومسؤولني حكوميني من الوزارات املعنية           
     إزاء                                                                ً                                                  جوانب برامج اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي املتعلقة حبقوق اإلنسان مؤكداً على أمهية اتباع هنج قائم على احلقوق                 

                      ً                                            كما سيلفت االنتباه أيضاً إىل احتياجات اجملموعات املستضعفة اخلاصة           .                                              الصـحة، والتعليم، والسكن وغريها من احلقوق      
                          الواجب لتوصياهتا عند وضع  ر                                                                وسيناقش الفريق العامل املعين باحلماية تقرير جلنة التحقيق ويويل االعتبا  .                   فيما يتعلق باحلماية

                        وباإلضافة إىل ذلك، جيري      .                                          ُ                    إىل املفوضة السامية عن الربامج واألنشطة اليت ُتنفذ يف لبنان                              كما سيقدم معلومات      .        بـراجمه 
                املعنية حبقوق    ة                                                                       التابع للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة الربملانية اللبناني         ي                                         تعزيز التعاون املستمر بني املكتب اإلقليم     

                                                                     ال قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل كما جيري النظر يف                                                      وقد مت تنفيذ برنامج لبناء القدرات يف جم         .       اإلنسان
  .                                   تنظيم مزيد من هذه الدورات التدريبية
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