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 ألقاها: باوال ضاهر

 شكًرا سیدتي الرئیسة،

أسفر مما األمونیوم؛ نترات من طًنا 2700 انفجار نتیجة للتدمیر بیروت مدینتنا تعرضت أغسطس 4                 في
المرفأ، تدمیر إلى أیًضا االنفجار أدى آخرین. 6000 من أكثر وإصابة شخًصا 200 عن یزید ما مقتل                   عن
ویمكن مغزى بال االنفجار هذا كان به. المحیطة األحیاء إلى باإلضافة لبیروت، الحیاة شریان ُیعد                 الذي

 تجنبه بشكل كامل.

بالحیاة والالمباالة والجشع والفساد الحكومیة السیاسات من عقود نتاج هي الیوم نشهدها التي المأساة إن                 
في العقاب من واإلفالت المسئولیة عدم "مستوى حیال قلقها عن الخاصة اإلجراءات عبرت لقد                اإلنسانیة.

 وجه هذا القدر الهائل من الخسائر البشرّیة والدمار البیئي" معتبرة إیاه "غیر مسبوق".

على اقتصاد إلى باإلضافة كوفید-19 وجائحة سیاسیة أزمة یصارع بالفعل لبنان كان االنفجار، وقع                حین
في مأوى، بال أصبحوا شخًصا ألف 300 ومدّمرة؛ األمد طویلة ستغدو االنفجار آثار واآلن االنهیار،                 حافة

  ظل غیاب سیاسة عامة لتخفیف معاناتهم أو منح الضحایا والناجین أي نوع من التعویضات.

"مرهقة" كونها عن فضًال للتدمیر، جزئًیا لبنان في الصحیة األنظمة تعرضت عالمیة، جائحة سیاق                في
األخرى المستشفیات تعمل فیما االنفجار، جراء الكبرى بیروت مستشفیات بعض تدمّرت لقد كامل.               بشكل
والفتیات للنساء واإلنجابیة الجنسیة الصحة على وخیمة عواقب له الذي األمر االستیعابیة. قدرتها یفوق                بما
الحمل. منع ووسائل األسري بالتخطیط المتعلقة والمعلومات والخدمات األمهات صحة ذلك في بما لبنان،                في
األزمة ستؤدي كما لإلهمال. والفتیات للنساء واإلنجابیة الجنسیة الحقوق تتعرض أن المرجح              ومن
وسلع بخدمات الصلة ذات المعلومات توافر أمام الحواجر تزاید إلى االنفجار نتیجة المتفاقمة               االقتصادیة
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بشكل الجوانب متعدد تمییًزا یواجهون الذین األشخاص فإن ذلك، على عالوة واإلنجابیة. الجنسیة               الصحة
  غیر متناسب تأثروا بتلك األزمات المتفاقمة، بما في ذلك العمالة المنزلیة من المهاجرین والالجئین.

التي الحاكمة السیاسیة النخبة على الحمایة من مزید إضفاء في لألزمة اللبنانیة الحكومة استجابة                تمثلت
بل االنفجار، مسئولیة الدولة تحّمل عدم على األمر یقتصر ولم طویل. أمد منذ العقاب من بإفالت                  تحظى
من مأمن في والعیش الصحة في الحق ذلك في بما لبنان، في القاطنین األشخاص حقوق انتهاك                  واصلت
وعدم المساواة في والحق السكن في والحق والمهینة، والالإنسانیة القاسیة والمعاملة للتعذیب              التعرض
حقوق عن والمدافعین المحتجین ضد المفرطة القوة اللبنانیة األمن قوات استخدمت ذلك، على عالوة                التمییز.

 اإلنسان المطالبین بالعدالة.

وذلك [...] الخطرة للمواد التعرض بمنع بالتزامها "االعتراف إلى الدول تقریره في الخاص المقرر دعا                 لقد
على التعدي تخفیف على ویركز الحقوق، إلى یستند نهج واعتماد اإلنسان، حقوق بحمایة التزامها من                 كجزء

  حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في الحیاة والصحة والسالمة الجسدیة، من بین حقوق أخرى".

مرفأ في ٌتركت التي األمونیوم، نترات من الهائلة الكمیة تلك أن ضمان في اللبنانیة الحكومة أخفقت                  لقد
 بیروت لـ 6 سنوات، قد تم تخزینها بشكل آمن أو التخلص منها وتحّمل المسئولیة عن تلك المأساة.

من دائًما تنهض العنقاء، مثل بیروت مدینتنا وأن صامدون إننا تقول: اللبناني الشعب حول أسطورة                 توجد
 تحت الرماد.

مقارنة الكثافة شدید المرة هذه والرماد التصور، یفوق بشكل ُمتعب اللبناني الشعب إن الرئیسة،                سیدتي
اإلنسان حقوق وإعمال الكامل واالحترام والمحاسبة العدالة نرید إننا تحته. من النهوض على               بقدرتنا

 الخاصة بنا.

الخاصة اإلجراءات لنداء اإلنسان حقوق مجلس استجابة عدم بسبب أسفها عن منظماتنا تعبر الصدد هذا                 وفي
لبنان في المتدهور الحقوقي الوضع لمعالجة مستقلة تحقیق آلیة بتشكیل المطالبة ونكرر الجلسة، هذه                خالل

 وضمان المحاسبة من أجل شعب لبنان.

 شكًرا جزیًال،
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