
تحقیق دولیة في انفجاررسالة مشتركة إلى "مجلس حقوق اإلنسان" للمطالبة ببعثة
بیروت

2021یونیو/حزیران15

في "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"،إلى الممثلین الدائمین عن الدول األعضاء والمراِقبة

أصحاب السعادة،

والناجون، وعائالت الضحایا، نكتب إلیكم لطلبنحن الموقعون أدناه، المنظمات اللبنانیة والدولیة، واألفراد،
على غرار بعثة لتقّصي الحقائق لعام واحد، فيدعمكم في إنشاء بعثة تحقیق دولیة، ومستقلّة، ومحایدة،

بعثةبإنشاءقرارتبّنيعبرالمبادرةھذهدعمعلىنحّثكم.2020أغسطس/آب4فيبیروتمرفأانفجار
مماثلة لدى مجلس حقوق اإلنسان.

منأكثرودّمربیروتمرفأالتاریخفيالنوویةغیراالنفجاراتأكبرأحدحّطم،2020أغسطس/آب4في
ومصر،وسوریا،لبنان،منمواطنونفیھمبَمن،شخصا217بحیاةبیروتمرفأانفجارأودىالمدینة.نصف

7وخلّفالمتحدة،والوالیاتوأسترالیا،وفرنسا،وألمانیا،وكندا،وھولندا،وباكستان،والفلبین،وبنغالدیش،
ألف77ودّمریوصف،النفسيبأذىاالنفجارتسّببجسدیة.بإعاقةأُصیبوا150بینھممنجریح،آالف
عاما.15وعاَمْینبینأعمارھمتتراوحأطفالثالثةاألقّلعلىتوّفي.شخصألف300منأكثروھّجرشقة،
مدرسة163تضّررتمنازلھم.آخرینألف80وفقدطفل،ألفأُصیببینمااالستشفاء،إلىطفال31احتاج

من%56وتأّثرت،بیروتفيالصحیةالرعایةمراكزنصفوتعّطلتاالنفجار،منوخاّصةرسمیة
ملیار4,6–3,8بـتُقّدرمادیةبخسائراالنفجارتسّببالدولي"،"البنكبحسب.المدینةفيالخاصةالشركات

دوالر أمریكي.

في "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیةالحّق في الحیاة حّق مستقّل وغیر قابل للتصرف، ومكّرس
أّنالعھدتفّسرالتياإلنسان"حقوق"لجنةذكرت.1972فيلبنانعلیھصادقالذي)،6(المادةوالسیاسیة"

الُممارس من األفراد أو الكیانات، حتى لو لم ُینسبوتحصینھ من الحرمانالحق في الحیاةعلى الدول احترام
ما ینجم عن فعل أو تقصیر من أضرار أویشمل "سلوكھا إلى الدولة. أضافت اللجنة أّن الحرمان من الحیاة

دة یمكن توقعھا ومنعھا على الدول إنفاذ "إطار قانوني وقائي یتضّمن إجراءات". یتوّجبإصابات قاتلة متعمَّ
أن تؤّدي إلى حرمان من الحیاة، مثل القتل عمدا أوجنائیة فعالة لحظر جمیع مظاھر العنف...التي من شأنھا

بسبب اإلھمال".

أخرىموادبجواراألمونیومنتراتمنطن2,700منأكثرتخزینأّنحالیاالمعروفةالوقائعمنیتبیّن
عنبر غیر آمن في وسط منطقة تجاریة وسكنیة مزدحمةمتفّجرة أو قابلة لالشتعال، مثل األلعاب الناریة، في

غیر مقبول على الحیاة.في العاصمة المكتظة بالسّكان، أوجد على األرجح خطرا

بما فیھا رسائل رسمیة ووثائق قضائیة تشیر إلىإلى اإلعالم،الوثائق الرسمیةمنذ االنفجار، ُسّرب عدد من
والسلطات العسكریة واألمنیة، في مناسباتتحذیر مسؤولین في الجمارك، والمرفأ، والقضاء، والحكومة،

المرفأ.فيلالنفجارقابلةالكیمیائیةالموادمنخطیرةكمیةوجودمن،2013منذعدیدة

الحیاةفيللحقالقانونیةالحمایةواجب"أّناإلنسانحقوقللجنة6المادةعلى36رقمالعامالتعلیقیذكر
والھیاكل اإلداریة لممارسة السلطة العامةیقتضي من الدول األطراف أیضا تنظیم جمیع األجھزة العامة

ویشمل ذلك إرساء المؤسسات واإلجراءاتبطریقة تتوافق وضرورة مراعاة الحق في الحیاة وكفالتھ،

https://graphics.reuters.com/LEBANON-SECURITY/BLAST/yzdpxnmqbpx/
https://reliefweb.int/report/lebanon/beirut-explosion-tens-thousands-new-homeless-face-winter-crisis
https://www.voanews.com/middle-east/unicef-least-3-children-dead-1000-injured-beirut-explosions
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://en.unesco.org/news/fact-sheet-schools-rehabilitation-beirut-september-5-2020
https://en.unesco.org/news/fact-sheet-schools-rehabilitation-beirut-september-5-2020
https://www.washingtonpost.com/world/half-of-beiruts-health-care-centers-are-out-of-commission-after-the-explosion/2020/08/12/8e52b552-dca8-11ea-b4f1-25b762cdbbf4_story.html
https://documents1.worldbank.org/curated/en/650091598854062180/Beirut-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/650091598854062180/Beirut-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/08/30/beirut-explosion-decisive-action-and-change-needed-to-reform-and-rebuild-a-better-lebanon
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/09/world/middleeast/beirut-explosion.html
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-documents-excl-idUSKCN2562L7


المالئمة بموجب القانون لمنع الحرمان من الحیاة، والتحقیق في الحاالت المحتملة من الحرمان التعسفي من
سبل جبر الضرر". یجب أن تكون التحقیقات فيالحیاة، ومالحقة المسؤولین عنھا ومعاقبتھم وتوفیر كامل

وشاملة، وفعالة، وذات مصداقیة، وشفافة" وأنانتھاكات الحق في الحیاة "مستقلّة، ومحایدة، وفوریة،
مرؤوسوھم من انتھاكات الحق في الحیاة".تستكشف "المسؤولیة القانونیة لكبار الموظفین عما یرتكبھ

التزامات لبنان الدولیة في مجال حقوق اإلنسانمن المحتمل أیضا أن تكون آثار االنفجار وعواقبھ انتھكت
في الغذاء والسكن والصحة والملكیة. األھم منبضمان الحق في التعلیم ومستوى معیشي الئق، بما فیھ الحق

فعالة للضحایا إال على أساس تحقیق موثوق، وفعال،ذلك، ال یمكن للبنان الوفاء بالتزامھ بتوفیر سبل انتصاف
ومحاید تكون نتائجھ عندئذ األساس ألي خطة انتصاف فعالة.

بیروتمرفأانفجارفيموثوقلتحقیقمعاییرعلناالمتحدةاألممفيخبیرا30استعرضأغسطس/آب،في
التحقیق"حمایةضرورةإلىوأشاروا،اإلنسانلحقوقالدولیةالمعاییرعلىبناء،2020أغسطس/آب4في

و"منح الضحایا وأقاربھم إمكانیة الوصولمن أي تأثیر غیر ضروري"، و"تضمینھ المنظور الجنساني"
النطاق للتحقیق بفعالیة في أي إخفاقات منھجیةالفعال إلى التحقیق"، و"منح ھذا األخیر والیة قویة وواسعة

ارتكبتھا السلطات اللبنانیة".

ھذه المعاییر الدولیة. شھدت األشھر العشرة منذلم یُفلح التحقیق المحلي في انفجار بیروت في استیفاء
منظمة العفو"، و"ھیومن رایتس ووتشوثّقت كّل من "االنفجار عرقلة، وتھّربا، وتأخیرا من قِبل السلطات.

" مجموعة من الشوائبلجنة الحقوقیین الدولیةو""المفكرة القانونیة"، و"لیغل أكشن وورلدواید"، و"الدولیة
العدالة بشكل موثوق، بما في ذلك التدخل السیاسياإلجرائیة والمنھجیة في التحقیق المحلي حالت دون تأمینھ

احترام معاییر المحاكمة العادلة، وانتھاكاتالفاضح، والحصانة للمسؤولین السیاسیین الكبار، وعدم
لإلجراءات القانونیة الواجبة.

عن عدم وثوقھم باآللیات المحلیة. زعموا أّنطالب ضحایا االنفجار وأقاربھم بوضوح بتحقیق دولي، وعبّروا
كافیة إطالقا ألنھا تستند إلى عملیات معیبة غیرالخطوات التي اتخذتھا السلطات اللبنانیة حتى اآلن غیر
قدرة السلطات اللبنانیة واستعدادھا لضمان حقوقمستقلّة وغیر حیادیة. یثیر ذلك مخاوف جدیة حیال مدى

تاریخ اإلفالت من العقاب المتجّذر منذ عقود في البالدالضحایا في الحقیقة، والعدالة، واالنتصاف، نظرا إلى
وحجم المأساة.

دولي مماثل أكثر إلحاحا. لدى مجلس حقوقمع اقتراب الذكرى األولى لالنفجار، أصبحت قضیة فتح تحقیق
اإلنسان عبر تأسیس بعثة تحقیق أو تقصي حقائقاإلنسان فرصة لمساعدة لبنان في استیفاء التزاماتھ بحقوق

أو ساھم في القتل غیر القانوني، ولرسم الخطواتخاصة باالنفجار لتحدید ما إذا كان تصّرف الدولة قد تسبّب
التي یجب اتخاذھا لتأمین انتصاف فّعال للضحایا.

الحقاإلنسان الناجمة عن إخفاق الدولة اللبنانیة في حمایةعلى بعثة التحقیق المستقلّة أن تحّدد انتھاكات حقوق
في الحیاة، تحدیدا على صعید:

4فيبیروتمرفأانفجارإلىأّدتوالتيالحیاة،فيالحّقبحمایةااللتزامفياإلخفاقات-
كبیرة من المواد سریعة االشتعال والتيأغسطس/آب، بما فیھا اإلخفاقات في تأمین تخزین آمن لكمیة

قد تكون متفجرة أو التخلّص منھا؛

للحق في االنتصاف عمال بالحق في الحیاة.اإلخفاقات في التحقیق في االنفجار، والتي تشّكل انتھاكا-

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=A
https://www.hrw.org/ar/news/2021/02/03/377740
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde18/2997/2020/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde18/2997/2020/ar/
http://www.legalactionworldwide.org/wp-content/uploads/2020/11/REPORT.pdf
https://english.legal-agenda.com/twelve-bad-signs-at-the-outset-of-the-beirut-massacre-investigation/
https://www.icj.org/lebanon-establish-a-special-independent-mechanism-to-probe-beirut-blast/


على بعثة التحقیق المستقلّة أن تبلّغ عن حقوق اإلنسان التي انتُھكت في ظّل االنفجار، وإخفاقات السلطات
اللبنانیة، وأن تعطي توصیات للبنان والمجتمع الدولي حول الخطوات الالزمة لتأمین االنتصاف عن

االنتھاكات والحرص على عدم تكرارھا في المستقبل.

فيشّب حریقان في المرفأالمعقبة لالنفجار،لم یُكن انفجار بیروت حدثا معزوال أو غریبا. في األسابیع
حّذرت،2021فبرایر/شباطفيالناس.أرعبمابیروت،انفجارإلىأّدىالذيبالحریقذّكرتمشاھد

الخطرة المتروكة في مرفأ بیروت منذ عقود بأّن ماشركة ألمانیة ُكلِّفت بإزالة أطنان من المواد الكیمیائیة
" بیروت، حسبما المدیرلَُدمّرتھذه المواّد، "". لو اشتعلتانفجار ثاٍن في بیروتوجدتھ كفیل بإحداث "

المؤقت للمرفأ.

عائالت الضحایا والشعب اللبناني المطالِبةحان الوقت لیتدّخل مجلس حقوق اإلنسان، ویستمع إلى دعوات
انفجار بیروت مأساة ذات أبعاد تاریخیة، ناجمة عنبالمحاسبة، وحكم القانون، وحمایة حقوق اإلنسان. شّكل

بتداعیات المأساة لفترة تتخطى تلك التيتقاعس عن حمایة أبسط الحقوق، أي الحق في الحیاة، وسنشعر
بعدالبناءوإعادةلإلصالحجوھریةأغسطس/آب4فيحصلماحقیقةبأشواط.المدینةأحجاربناءیستغرقھا

الدمار في ذلك الیوم.

رأسا على عقب ومئات اآلالف الذین رأوا عاصمتھمھذا أقّل ما یستحقّھ آالف األفراد الذین انقلبت حیاتھم
مشوھة بطریقة ال عودة عنھا.

قائمة الموقعین:

المنظمات:

الجمعیة اللبنانیة السویسریة

الحركة الوطنیة لشباب لبنان

الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان

المركز الدولي للعدالة االنتقالیة

المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر

المركز اللبناني لحقوق اإلنسان

المفكرة القانونیة

أمم للتوثیق واألبحاث

بیتنا

تجّمع نقابة الصحافة البدیلة

حركة مناھضة العنصریة

حلم

خّضة بیروت

https://www.pbs.org/newshour/world/wreckage-smolders-after-second-fire-erupts-in-beiruts-port
https://www.n-tv.de/panorama/Beiruts-zweite-Bombe-article22343324.html
https://www.france24.com/en/live-news/20210206-german-firm-to-clear-beirut-port-of-dangerous-containers


دولتي

رابطة األبحاث حول حقوق اإلنسان

شبكة المغتربین اللبنانیین

شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة

شبكة مدى

عدالة ومساواة من أجل لبنان (ع.م.ل)

كلّنا إرادة

لجنة الحقوقیین الدولیة

لجنة أھالي المخطوفین والمفقودین في لبنان

لقاء تشرین

لیغل أكشن وورلدواید

مبادرة اإلصالح العربي

مبادرة غربال

مبادرة مسار السالم

مركز الخلیج لحقوق اإلنسان

مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان

مركز وصول لحقوق اإلنسان - لبنان

مركز وصول لحقوق اإلنسان - فرنسا

مشروع "الالجئون = شركاء"

مشروع الدیمقراطیة في الشرق األوسط

مغتربین مجتمعین

منظمة إعالم للسالم

منظمة "أكاونتبلتي ناو"

منظمة التضامن لحقوق اإلنسان – جنیف

منظمة العفو الدولیة



منظمة إمبیونتي ووتش

منظمة ألف – تحرك من أجل حقوق اإلنسان

منظمة باكس (ھولندا)

منظمة بسمة وزیتونة

منظمة حقوق اإلنسان بال حدود

مواطَنة لحقوق اإلنسان

مؤسسة العدالة للبنان

مؤسسة سمیر قصیر

مؤسسة ھیومن الیف للتنمیة واإلغاثة (الیمن)

نواة للمبادرات القانونیة

ھیومن رایتس ووتش

ھیئة اإلغاثة اإلنسانیة وحقوق اإلنسان والحریات

األفراد:

وحوارات المسار الثاني في "معھد الشرق األوسط"رندا سلیم – زمیلة أولى ومدیرة برنامج تسویة النزاعات

األوسط"كریستوف أبي ناصیف – مدیر برنامج لبنان في "معھد الشرق

اللبناني السابق لالقتصاد والصناعةناصر السعیدي – رئیس شركة "ناصر السعیدي وشركاه"؛ الوزیر

الناجون وعائالت الضحایا:

شاهألكسندر إبراھیم شاه، فقد والدتھ ماریون ھوشر إبراھیم

أنطوان كساب، فقد والده

أنطوني وشادیا وأفا وأّمة نعوم

أولغا كافران

آیة أرزة سلوم

باتریس كنعان، فقد شقیقھ



باتریسیا حداد، فقدت والدتھا

بول وترایسي نجار، فقدا ابنتھما ألكسندرا نجار

تانیا ضو عالم، فقدت زوجھا

جان مارك متى

جھاد نعمة

جوانا داغر حایك، أُصیبت

جورج زعرور، فقد شقیقھ

روني مكتف

ریم أبو عبد هللا

ریما مالك

رینا صفیر، تحّطم منزلھا

رینیھ جریصاتي

زینا صفیر

سارة كوبلند، فقدت ابنھا إسحق أولیرز

ساره جعفر، فقدت منزلھا

سیبیل أسمر، فقدت خالتھا دیان دیب

سیدریك العضم، فقد شقیقتھ

سیسیلیا وبیار أسود

شارل نعمھ، فقد والده

شربل معربس

طوني نجم، فقد والدتھ

فارتان بابازیان، فقد كّنتھ

فؤاد رحمھ، فقد والده

فیكي زوین



كارول عقیقي

كارین زعتر

كارین طعمة

كارین فّران صاصي

كارین مخلوف، فقدت والدتھا

كارین مطر

لورا خوري

لینا قماطي

میراي الخوري، فقدت ابنھا

میرنا مزھر حلو، فقدت والدتھا

نادین خازن، فقدت والدتھا

نیكوال دھان

نیكوال وفیرا فیاض

عائالت عناصر اإلطفاء التالیة أسماؤھم:

إیلي خزامي

جو أندون

جو بو صعب

جو عقیقي

جو نون

جوزیف روكز

جوزیف مرعي

رالف مالحي

رامي الكعكي



سحر فارس

شربل حتي

شربل كرم

مثال حوا

نجیب حتي


