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وت،   8/2020 31ب

 

ان من منظمات المجتمع المد  لبنان    والمنطقة  ب

اء الدولي  ة وهيئات األمم المتحدة وال   ا المنظمات الدول

وتان -1  فجار ب

وت يوم الثالثاء  خها، ما أدى إ سقوط أ من  2020أب  4شهدت ب ة  200أ انفجار  تار ح قرا ل وج قت
قة  120آالف شخص ع األقل ( 7 ات المفقودين (ال يوجد أرقام دق منهم  حالة حرجة)، وال يزال هناك ع

ــــخ  حث عن المفقودين. 9/8/2020صادرة عن وزارة الصحة ح تار ة ال قاف عمل ش اللبنا إ ل إعالن الج  ) ق

ضافة معانا دة و عاقات جد ب االنفجار ب س ما نتج عن االنفجار خسائر وقد  ة لألشخاص المعوق عامة. 
مّر  أزمة  د من معاناة لبنان الذي  عد) مما ي ار  جر مسح لأل ارات الدوالرات (لم  مل ا  ّدرت أول

ُ
ة ق اقتصاد

قارب  مة ما  ا لغت خسائرها الم ة مزمنة  ة واجتماع ة ومال قة اقتصاد ة عم ل ار دوالر، وو  90ه ضعت مل
ار الشامل.  الد ع حافة االنه  اقتصاد ال

قارب   ة إذ فقدت ما  ة كب ات اجتماع نها، ومؤسساتها ومصادر رزقها وهناك  300ولالنفجار تداع ألف عائلة مسا
ال  80حوا  ة ال تمّر ع ال الد جّراء االزمة المال ما أن الوضع العام لألمن الغذا  ال ر ،  ل مت د، ألف م

د اق إهراءات القمح ومجمل 19-خصوصا  األوقات ال تزامنت مع وجود أزمة كوف عد اح ، ازداد هشاشة 
ة، مع تعرض  ضائع المستوردة المخزنة  المرفأ. أما القطاع الص فيواجه أزمة كب ات ال من أ  3مستوع

ة أدت إ توقفها ع ار كب وت إ أ ات خاصة  ب شف ة للقطاع المس عاب ض القدرة االس
ّ
ن العمل مما خف

د وس كوف ف ات  ه اإلصا د ف ا ل كب ع القطاع الخاص،  وقت ت ش ع نحو  19-الص اللبنا المعتمد 
ة المخصصة لفائدة المر ممن  ة لألمراض المستعص كب  لبنان، وترافق ذلك مع تدمر مستودعات األدو

دون من برام ة. ستف ة والمنظمات الدول  ج وزارة الصح

ار  قة لأل ة دق ل أن يتم إعداد دراسات علم ب الذي شهده لبنان، ق ة لالنفجار ال ا عض النتائج الم هذه 
ل االنفجار من أزمة حادة غ مسبوقة مع ارتفاع سعر  عا ق ان  ة ع االقتصاد اللبنا الذي  ا ة وغ الم ا الم

التضخم المفرط ف الدوال لد  ف مستوى التضخم  ال ، وتوص (مع تجاوز معدل    hyperinflationر األم
لد  ـ 50التضخم  ال ة محددة  ة زمن ا ع مدار ف سارع  30٪ شه افق مع تدهور اقتصادي م ة) والم يوما متتال

حه التدخالت المجزأة والمرتجلة ال تعتمدها الحكومة   ة ال تقل خطورة.  ال تك ة ومؤسس اس  ظل أزمة س

ا جوه -2  ر األزمة س

ب االنفجار إ وجود  ل، مخّزنة  2750عود س ات األمونيوم، ال تدخل  صناعة األسمدة والقنا طن من مادة ن
وت منذ  انت الحكومات المتع 2014 مرفأ ب ة من دون أن يتحرك أحد لنقلها رغم التحذيرات من خطورتها. و اق

التا ال  ة مخزنة  المرفأ. و ة خط ائ م ة ع علم بوجود مواد ك وت والجمارك واألجهزة األمن وسلطات مرفأ ب
مة موصوفة تتحمل مسؤوليتها السلطات  ل هو ج ث عن حادث عر أدى إ هذا االنفجار  مكن الحد

فة ع عمل المرفأ المع ة واإلدارة الم ة واالمن اس ة، األمر الذي جعل الس اس ات الس ة من المرجع ينة والمحم
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عة ومصدر  ا أو طب ب الم غض النظر عن الس حصل. و   
ً
ا أو مفتع تظر حادثا عرض االنفجار أمرا محتوما ي

ل االزمات  لبنان و  ب  ب الحق لالنفجار هو س وت، فإن الس ب ب ارة ال أطلقت هذا ال الذي  هو ال
ساهم  افقار شعبها  وات و ة الحرب وتتقاسم المغانم وتكدس ال الد منذ نها م ال ة ال تح اس قة الس فشل الط

 . ا ة واآلن تعرضه ا القتل الم اس ة والس ة والمدن ة واالجتماع  وحرمانه من حقوقه االقتصاد

ــهذ ة الشعب اللبنا ال يثق بهذه السلطة و ل ذلك، فإن غالب ها مسؤولة عن االنفجار ل عت ل  ه الحكومة، ال 
انت موجودة  ة ال  عة ملف المواد الخط متا ة  ة والوزارات المعن ة األجهزة األمن ب اإلهمال وعدم مسؤول س

أي تحقيق قد تكون مسؤوله عنه 12 مستودع عن رقم  ه أّي ثقة إطالقا  س لد ما أّن الشعب اللبنا ل ؛ 
شاف أي مسؤول عن السلطات ا ، وال عجزت عن ا كث ة  جاد حلول ألزمات أقل أهم ة ال فشلت  إ للبنان

ابها وال  سلموا مهام التحقيق  أس مكن أن ي ارثة ال  ه. المسؤولون عن ال ت لبنان وشع وارث ال أصا أي من ال
ات ا دارة عمل ما  ذلك استالم المساعدات و ر.  تجاوز آثارها،  عادة إعمار ما ت م و م  إلغاثة وال

ات:    -3  التوص

ة  ة والجماع ادرات الفرد ارثة، وتج ذلك  مئات الم ل فوري لهذا ال ش لقد استجاب الشعب اللبنا 
ة  ل مناطق لبنان الذين توجهوا ع الفور ا المناطق المنك ات مختلفة من  س وآالف المتطوع من ج

م  قا. لتقد افة األزمات ال مر بها لبنان سا ما تعودنا   اب لمؤسسات الدولة  المساعدة  ظل تقاعس وغ
زه وتوف الدعم له  ه وتع جب البناء عل ة، وهو الذي  ق أن هذا التضامن الشع الشامل هو ثروة لبنان الحق

ة وا ائ دا عن مؤسسات الفساد وال ع ة. من أجل تجاوز هذه االزمة  اس  الستعراضات الس

التدّخل:  ة  ة  والدول المعن ان المنظمات الدول ه تدعو منظمات المجتمع المد الموقعة ع هذا الب  بناء عل

د األطراف المسؤولة  ● دة ومستقلة وشفافة لتحد ة محا ل لجنة تحقيق دول شك ة إ  الدعوة الفور
ة المسؤول عن و  عن االنفجار، ة  المرفأ مكن من محاس ن ومعالجة تلك المواد الخط جود ونقل وتخ

ة.  اة اللبناني طوال السن الماض  الواقع  والتقاعس عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة وح
ة ع  ضمن المساءلة والشفاف قضاء مستقل  ة  ت منظمات المجتمع المد منذ سنوات ع المطال دأ

ات وه ة جميع المست ع تفج المرفأ من عيوب خط ذا ما لم يتحقق. وقد عا التحقيق اللبنا  موض
عض إ الضغط ع أصحاب  ل مما دفع ال كر من الل ل المثال ، تم إطفاء األنوار  وقت م (ع س

ام ، فمن غ المرجح  ب نقص القدرات أو االل س ان ذلك  اء). وسواء  ه أن تصل المولدات إلعادة ال
ة ال تتو  ة السلطات اللبنان جة معقولة. عالوة ع ذلك ، فإن مصداق ة التحقيق المح إ ن عمل
ة وعدد كب من اللبناني (سواء   سان ل المجتمع المد والمنظمات اإل التحقيق موضع شك من ق

شف وري إجراء تحقيق دو ل مكن من مساءلة  المعارضة أو  الحكومة). لذلك من ال قة، مما س الحق
نها والتعامل معها  المرفأ وعدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  المسؤول عن وجود هذه المواد ونقلها وتخ

ة.  اة اللبناني ع مدى السنوات الماض  لضمان سالمة وح
 

سا للبنا ● م الدعم اإل شجيع حكوماتهم ع تقد ، و والحرص ع أن  ن،التضامن مع الشعب اللبنا
ا التفج المواطن والالجئ وعّمال األجانب  تصل هذه المساعدات إ مستحقيها الفعلي من ضحا

ا ن ماد ر ، أو المت ، أو الجر انوا عائالت القت دة  سواًء  من دون تمي من خالل القنوات المحا
 والفعالة. 



3 
 

 
ة غ   ● نها،دعوة األمم المتحدة والمنظمات الدول ما ب سيق ف ر التعاون والت ة إ تط   الحكوم

ة) العاملة  مجاالت اإلغاثة  ة والمحل كة منظمات المجتمع المد الواسعة (الوطن ناد لش واالس
م  لبنان، ة والصّحة للبناني والمق ات  والتنم د من االعتماد ع المنظمات والجمع و الم

ة وذ ادرات الوطن ات أعمال اإلغاثة والم ة لمتطل ة لالستجا دأ الشفاف نادا ع م لك اس
ارثة.  ة لل مؤسسات الدولة المس طا  وطا ومرت كون هذا الدعم م  والمساعدة، وأن ال 

 
االت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المد  ● ــها و اجات ال تج مات االحت  دعم تقي

اك هذه المنظمات والسلطات ال ة والقطاع الخاصو ذ خطط  محل م المساعدات وتنف  تقد
اجات الفئات األ ضعفا؛ يتم وضع ضمانات لمنع أي  ة احت إعادة اإلعمار وذلك لضمان تلب

ا فساد أخرى.   قضا
  

 الموقعون: 

  من لبنان

1. ABAAD– Resource Center for Gender Equality 
2. Access Center for Human Rights 
3. ALEF – Act for Human Rights 
4. Arab Institute for Human Rights - Lebanon Branch 
5. Arab NGO Network for Development, ANND 
6. Association Najdeh 
7. Coordination Forum of NGOs Working among the Palestinian Community in Lebanon- 

Lebanon 
8. Committee of the Families of Kidnapped and Disappeared in Lebanon 
9. Development Action without Borders/ NABA`A 
10. Lamset ward 
11. Lebanese Association for Democratic Elections, LADE 
12. Lebanese Observatory for Workers and Employee Rights, LOWER 
13. Lebanese Center for Human Rights 
14. Lebanese Crisis Watch at the American University of Beirut 
15. Lebanese Democratic Women’s Gathering, RDFL 
16.  Lebanon Support 
17. Mouvement Social 
18. NGOs Platform of Saida (Tajamoh)- Lebanon 
19. Palestinian Human Rights Organization (PHRO) 
20. Palestinian Students’ Fund 
21. Proud Lebanon 
22. Refugees=Partners 
23. Restart Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture 
24. Samir Kassir Foundation 
25.  Syrian Center for Policy Research (SCPR) 
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26. Syrian Network for Human Rights  
27. Popular Aid for Relief and Development (PARD) 

 

 الداعمون من المنطقة

1. Amals Healing and Advocacy Center 
2. Association Tunisienne des Femmes Démocrates- Tunisia 
3. Bahrain Transparency Society (BTS)-Bahrain 
4. Basamat for Development 
5. Espace Associatif-Morocco 
6. International Humanitarian Relief 
7. Jordanian Women's Union- Jordan 
8. National Civic Forum- Sudan 
9. New Women foundation- Egypt 
10. Palestinian NGO Network- Palestine 
11. Phenix Center for Economic and Informatics Studies 
12. Reseau Mauritanien Pour l’Action Sociale- Mauritania 
13. Tammuz Organization for Social Development (TOSD)-Iraq 
14. Yemeni Observatory for Human Rights- Yemen 
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