تقرير مستكمل :عام عىل إنفجار مرفأ ربيوت يف  4آب ومطالب الضحايا بتحقيق العدالة
ً
َ
آذانا صاغية ى
حت اليوم
لم تلق
الثالثاء ،يف  3آب 2021
بيوت :تشي منظمة الحركة القانونية العالمية ( ،)LAWوه منظمة دولية معنية بحقوق اإلنسان ،إىل أنه ى
يبق من
ر
ر
ي
ً
تقص حقائق مستقلة وحيادية للتحقيق يف األسباب الجذرية إلنفجار ربيوت المدمر الذي
المهم جدا تشكيل بعثة
ي
ر
وقع قبل عام وراح ضحيته أكي من  200قتيل و 7000جري ح.
مولق ،بأنه" :مص عام عىل التحقيقات اللبنانية ،إل أنها لم
أفادت المديرة التنفيذية يف منظمة  ،LAWأنطونيا
ي
المحىل ونزاهته".
تسهم بأي شكل من األشكال يف تهدئة المخاوف بشأن إستقاللية التحقيق
ي
الثان لمنظمة  LAWبشأن اإلنفجار ،بعد اإلستعراض الشامل األول لجميع الحقائق المتاحة للعامة
ُيعد هذا التقرير
ي
ً
الذي صدر ف ر
الثان  2020مقرونا بتسع إفادات دامغة للضحايا.
تشين
ي
ي
هذا وتدعم منظمة  LAWمجموعة تضم ر
أكي من ألف ضحية من ضحايا اإلنفجار يف سعيهم لتحقيق العدالة وطلبهم
تقص حقائق مستقلة للتحقيق يف أسباب اإلنفجار ونتائجه.
تشكيل بعثة
ي
ى ُ
ر
الت فقدت يف  4آب  ،2020ولكن كيف يمكن
وف السياق عينه ،قالت السيدة
شء سيعيد األرواح ي
مولق" :ال ي
ي
ي
ى
لعائالت أولئك الذين توفوا إحياء ذكرى أحبائهم من دون معرفة الحقيقة كاملة؟ إن اإلليام بكشف الحقيقة وتحقيق
العدالة ه أفضل طريقة إلحياء ذكرى ذلك اليوم واإل ى
عياف بما حدث".
ي
تقص حقائق مستقلة ومحايدة تابعة لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وذلك
ويطالب الضحايا بإنشاء بعثة
ي
للتحقيق يف:
•
•
•
•
•

تفجي ربيوت يف  4آب سواء قبل
الدوىل لحقوق اإلنسان يف سياق
اإلنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون
ر
ي
اإلنفجار أو أثناءه أو بعده.
إثبات الحقائق والمالبسات الخاصة باإلنتهاكات والتجاوزات المزعومة.
ى
أكي قدر من
الت يقع عليها ر
تحديد المسؤولية عن مثل هذه اإلنتهاكات والتجاوزات ،بما يف ذلك الجهات ي
المسؤولية؛
تقديم توصيات ،ال سيما بشأن تحديد المسؤولية القانونية عن إنتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان  ،بهدف
المدنيي من المزيد من اإلنتهاكات والتجاوزات.
حماية
ر
نهان إىل المجلس.
شفه عن مستجدات هذا الموضوع وتقرير
تقديم تقرير
ي
خط ي
ي

تجدون التقرير المستكمل هنا و التقرير السابق الذي صدر ف شهر ر
الثان  2020هنا.
تشين
ي
ي
ى
لمزيد من التفاصيل ،ر
هي ،المستشارة القانونية يف منظمة الحركة القانونية العالمية
يرج اإلتصال بالسيدة
كريست ر
ي
ى
التاىلhare@legalactionworldwide.org :
ون
عىل ر
الييد اإللكي ي
ي

