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التمييز تجاه الالجئين السوريين في توزيع المساعدات لضحايا انفجار بيروت

29 أيلول/سبتمبر 2020 – بيروت 

إث��ر انفج��ار مرف��أ العاصم��ة اللبناني��ة »بي��روت« في 4 آب/أغس��طس الفائت الذي أّدى   
إل��ى دم��اٍر ف��ي البن��ى التحتي��ة لمس��احات كبي��رة م��ن العاصم��ة أّدت إل��ى تش��ريد مئ��ات اآلالف 
م��ن المواطني��ن واألجان��ب وقت��ل المئ��ات وإصاب��ة اآلالف مم��ن تواج��دوا بالق��رب م��ن م��كان 
الحادث��ة. وتزامًن��ا م��ع تفاق��م المش��كالت االقتصادي��ة بس��بب االنهي��ار االقتص��ادي المراف��ق 
للح��دث، نخش��ى م��ن تفاق��م المش��كالت االجتماعي��ة ج��ّراء التميي��ز ف��ي توزي��ع المس��اعدات 
بي��ن المواطني��ن وغي��ر اللبنانيي��ن م��ن قب��ل األف��راد الناش��طين/المتطوعين، وبع��ض م��ن 
منظم��ات المجتم��ع المدن��ي، م��ن دون مراقب��ة حثيث��ة م��ن قب��ل ال��وزارات المعني��ة، أس��فر 
انفج��ار بي��روت ع��ن مقت��ل أكث��ر م��ن 200 ش��خص، وإصاب��ة أكث��ر م��ن 7,000 ش��خص آخري��ن، 

وتس��بب بفق��دان حوال��ي 300,000 ش��خص مس��اكنهم، ووفًق��ا ألرق��ام البن��ك الدول��ي. 
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فق��د بلغ��ت قيم��ة األض��رار نح��و 4.6 ملي��ار دوالر أمريك��ي.1 وق��د ارتفع��ت نس��بة مع��دالت 
الفق��ر المدق��ع إل��ى 23 ف��ي المئ��ة النس��بة الت��ي س��تنعكس س��لًبا عل��ى المقيمي��ن والفئ��ات 
المهّمش��ة س��يما الالجئي��ن الس��وريين، فيم��ا ش��هد لبن��ان تقلب��ات ح��اّدة ف��ي س��عر ص��رف 
اللي��رة اللبناني��ة مقاب��ل ال��دوالر األميرك��ي نت��ج عن��ه ارتف��اع كبي��ر ف��ي األس��عار وانخف��اض 
لقيم��ة روات��ب الموظفي��ن وأخ��ذ الوض��ع االقتص��ادي يت��ردى وس��ط وب��اء كوفي��د - 19 من��ذ 

بداي��ة الرب��ع الثان��ي م��ن الع��ام الحال��ي.

إّن الالجئي��ن الس��وريين م��ن الفئ��ات الت��ي تض��ّررت ج��ّراء االنفج��ار حي��ث يق��ّدر عدده��م   
بنح��و 200,000 بي��ن الج��ئ ومقي��م يعيش��ون ف��ي بي��روت والمناط��ق المتض��ّررة المج��اورة، 
فحت��ى قب��ل االنهي��ار االقتص��ادي وتفاق��م األوض��اع األمني��ة كان��وا يعيش��ون ف��ي ظ��روف 
معيش��يٍة واقتصادي��ٍة واجتماعي��ٍة ونفس��يٍة س��يئٍة، وق��د ازدادت س��وًءا نتيج��ة األح��داث 
األخي��رة، خاّص��ًة أن معظ��م الالجئي��ن يعتم��دون عل��ى األعم��ال الموس��مية أو اليومي��ة الت��ي 

 https://tinyurl.com/yy2xaaxh .2020 1  البنك الدولي، »العمل الحاسم والتغيير المطلوبان لإلصالح وإعادة بناء لبنان أفضل«، 31 آب/أغسطس
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بس��بب  توّقف��ت(  أو  )تدّن��ت  س��لًبا  تأّث��رت 
بي��روت  وانفج��ار  كوفي��د19  وب��اء  انتش��ار 
ال��ذي تأّث��ر من��ه المواطني��ن والالجئي��ن حيث 
خس��ر البع��ض ف��رد م��ن عائلت��ه، أو أصي��ب، 
أو تض��رر منزل��ه أو حت��ى خس��ر ملج��أه الوحيد 
إل��ى منطق��ة أخ��رى م��رًة  واضط��ر للن��زوح 

أخ��رى.
وعل��ى إث��ر الحادث��ة، ون��داءات االس��تغاثة، ُأطل��ق العدي��د م��ن الحم��الت والمب��ادرات   
الس��ورية الهادف��ة لدع��م المتضرري��ن م��ن االنفج��ار، وتس��ارعت مؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي 
المحّلي��ة والدولي��ة بتقدي��م المس��اعدات والتعّه��دات م��ن دون أّي تميي��ز، وب��دأت المب��ادرات 
التطوعي��ة بالتش��ّكل وتقدي��م المس��اعدات العيني��ة للمتضرري��ن،2 وق��د قام��ت مفوضي��ة 

2   مركز وصول لحقوق اإلنسان، »الموت في االنفجارات يالحق السوريين إلى لبنان!«، فيديو، 16 آب/أغسطس 2020.
 /https://www.achrights.org/2020/08/16/11381  

200,000
الجــئ ومقيــم ســوري يعيشــون فــي 
بيــروت والمناطــق المتضــّررة المجــاورة
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األم��م المتح��دة لش��ؤون الالجئي��ن ف��ي لبن��ان من��ذ ب��دء االنفج��ار لغاي��ة 28 آب/أغس��طس 
بتوزي��ع يق��ارب 4,458 مجموع��ة م��واد مقاوم��ة للعوام��ل الجّوي��ة للذي��ن تض��ررت منازله��م، 

وص��ل ع��دد المس��تفيدين الس��وريين بينه��م نح��و 25 ف��ي المئ��ة.3

https://tinyurl.com/y3y5sohq .2020 3  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، »لبنان: انفجارات مرفأ بيروت«، 28 آب/أغسطس

 % 25
فقــط مــن الســوريين المتضرريــن 

المســاعدات  مــن  اســتفادوا 

الجويــة للعوامــل  المقاومــة 
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وقام االتحاد األوروبي،4 ودوٍل متعددة بما فيها:

• فرنسا5
• المملكة المتحدة6

• كندا7
• النرويج8

• والوالي��ات المتح��دة9 وغيره��ا م��ن ال��دول بتقدي��م مس��اعدات عيني��ة ومالي��ة للمجتم��ع 
المدن��ي والصلي��ب األحم��ر اللبنان��ي اس��تجابًة الحتياج��ات المتضرري��ن اإلنس��انية والطبي��ة 
وترمي��م البني��ة التحتي��ة، كم��ا ُعق��د “المؤتم��ر الدول��ي لمس��اعدة ودع��م بي��روت والش��عب 

4  المفوضية األوروبية، »لبنان: االتحاد األوروبي يقدم مساعدات طارئة إضافية عقب االنفجار في بيروت«، 31 آب/أغسطس 2020.
 https://tinyurl.com/y3dox7vq  

5  وزارة أوروبا والشؤون الخارجية،” انفجار في بيروت - فرنسا تتخذ إجراءات لمساعدة بيروت والشعب اللبناني”، 8 آب/أغسطس 2020.
 https://tinyurl.com/y3sy5cnw  

6  وزارة التنمية الدولية البريطانية، »مسعفون بريطانيون يسافرون إلى بيروت بعد االنفجار المميت«، 7 آب/أغسطس 2020.
 https://tinyurl.com/y3qqupn3  

https://tinyurl.com/y2vr47av .2020 7  حكومة كندا، »استجابة كندا إلى األزمة في لبنان”، تاريخ الدخول: 27 أيلول/سبتمبر
 https://tinyurl.com/y2jzcop4 .2020 8  حكومة النرويج، » النرويج تتعهد بتقديم 45 مليون كرونة نرويجية إضافية لمساعدة لبنان”، 15 آب/أغسطس

9  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، »الواليات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية ردا على انفجارات في لبنان”، 7 آب/أغسطس 2020.
 https://tinyurl.com/y2qxy3au  
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اللبنان��ي« ف��ي 9 آب/أغس��طس 2020، حي��ث تعه��د المش��تركون ب��� مبل��غ252.7 ملي��ون 
ي��ورو مس��اعدة لضحاي��ا االنفج��ار.10

 

التح��ركات  م��ن  الرغ��م  وعل��ى   
ضحاي��ا  لمس��اعدة  والدولي��ة  المحلي��ة 
االنفج��ار م��ا ي��زال الالجئ��ون الس��وريون 
يج��دون  االنفج��ار  م��ن  المتض��ررون 
أو  دع��ٍم  أي  دون  م��ن  أنفس��هم 

مساعدة. إذ سّجل مركز »وصول« لحقوق اإلنسان 29 حالة تمييز أثناء توزيع المساعدات 
ألس��باب تتعل��ق بالجنس��ية، وتش��مل ه��ذه الح��االت 27 عائل��ة وحالتي��ن فرديتي��ن، ف��ي كل 
م��ن تل��ك الح��االت كان��ت منظم��ات المجتم��ع المدن��ي وراء التميي��ز وأرب��ع ح��االت منه��ا كان��ت 

10  بي بي سي، »انفجار بيروت: مانحون دوليون يتعهدون بتقديم مساعدات للبنان واشتباكات جديدة في العاصمة”، 9 آب/أغسطس 2020.
 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53717904  

ســّجل مركــز »وصــول« لحقــوق اإلنســان

29 حالــة تمييز 
أثنــاء توزيــع المســاعدات ألســباب تتعلــق بالجنســية
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اللبنان��ي. الجي��ش  قب��ل  م��ن 

تج��در اإلش��ارة إل��ى أن ح��االت الالجئي��ن المس��ّجلة 21 منه��م يمل��ك أوراق إقام��ة   
قانوني��ة س��ارية، ف��ي حي��ن أّن 20 م��ن مجم��ل الح��االت مس��جلة ل��دى مفوضي��ة الالجئي��ن. 
فيم��ا جمي��ع تل��ك الح��االت متض��ررة بأش��كال مختلف��ة وتعان��ي م��ن أض��رار ف��ي الس��كن، بينم��ا 

14 حال��ة تعرض��ت إلصاب��ة جس��دية، منه��ا 13 عائ��الت وحال��ة فردي��ة واح��دة.

وإلضف��اء طاب��ع التحق��ق الم��زدوج م��ن المعلوم��ات وال��ذي يعتم��ده مرك��ز وص��ول   
لحق��وق اإلنس��ان ف��ي عمل��ه، فق��د أج��رى فري��ق العم��ل دراس��ة ميداني��ة عش��وائية ش��ملت 
47 الجًئ��ا متض��رًرا م��ن االنفج��ار م��ن بينه��م ع��دد المس��جلين ف��ي قاع��دة البيان��ات ل��دى 
»وص��ول«، ش��ملت أس��ئلة مختلف��ة ح��ول تعّرضه��م للتميي��ز أثن��اء عملي��ة توزي��ع المس��اعدات 
واستالم و/أو التكّفل بتقديم المساعدات، من دون طلب أّي من المعلومات الشخصية 
لتش��جيعهم عل��ى المش��اركة م��ن دون أي تخ��ّوف، وق��د ظه��رت النتائ��ج التالي��ة ف��ي الرس��وم 

البياني��ة الموج��ودة بالصفح��ات التالي��ة.
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الجئًا متضررًا من االنفجار بأشكاٍل 
مختلفة وبحاجة إلى مساعدات 

إغاثية.

الجئًا تعرضوا ألضرار جسدية، أربع 
الجئًا أجبر على ترك منزله.الجئًا عانوا من أضرار في المسكن.منهم فقدوا أفراد من العائلة.

الجئًا لم يتم تأمين احتياجاتهم
بشكل كامل.

47

2026

46

13

دراسة ميدانية عشوائية شملت 47 الجًئا متضرًرا من االنفجار

مصابًا عولجوا من قبل جهات طبية، 
)واحد فقط من المسّجلين في 
المفوضية تمت تغطية تكاليف 

عالجه(.

16
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الجئًا تم رفض تقديم مساعدة لهم 
)6 منهم طلبوا المساعدة بشكل 

مباشر من الجمعيات المحلية(.

من المشاركين تمت 
زيارتهم من قبل ِفرق 

ومنظمات إغاثية.
شخص واحد فقط حصل 

على مساعدة مالية.

الجئًا تلّقوا مساعدات 
غذائية.

الجئًا قاموا بالتواصل مع المفوضية.

 27

0901

07

20

من المشاركين مسّجلين لدى 
مفوضية الالجئين.

29
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تقدي��م  ع��ن  مدن��ي  مجتم��ع  منظم��ات  أو  تطوعي��ة  أفراد/ف��رق  امتن��اع  ع��ن  أّم��ا   
المس��اعدات، فق��د ُح��رم 28 م��ن المش��اركين ف��ي االس��تمارة م��ن اس��تالم مس��اعدات عل��ى 
الرغ��م م��ن احتياجاته��م الملّح��ة بس��بب الجنس��ية، فيم��ا كان ثالث��ة منهم ال يعرفون األس��باب 
التي ُمنعوا ألجلها من اس��تالم المس��اعدات، وتم رفض 25 منهم من اس��تالم مس��اعدات 
غذائي��ة عل��ى ش��كل م��واد أو س��لل غذائي��ة وُرف��ض تس��ع أش��خاص م��ن المس��اعدة المالي��ة، 
وثمان��ي أش��خاص م��ن المس��اعدات الصحي��ة، فيم��ا أن 13 منه��م ت��ّم رف��ض إص��الح مس��كنه.

وق��د أش��ار 14 ش��خًصا م��ن ال��� 28 الذي��ن ُحرم��وا م��ن المس��اعدات أّن “الجمعيــات”   
و”المنظمــات” المس��ؤولة ع��ن رف��ض مس��اعدتهم، و10 منه��م س��ّمى “الجيــش اللبناني”، 
بينم��ا ش��خصين ح��ّددا “وكاالت األمــم المتحــدة” وش��خص واح��د حدد “مختــار المنطقة”، 

وش��خص آخ��ر ح��دد “المســجد”. 
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وتفاقم��ت أوض��اع الالجئي��ن الس��وريين س��وًءا بع��د تهميش��هم م��ن الجه��ات المس��ؤولة ع��ن 
تقدي��م المس��اعدات للمتضرري��ن م��ن االنفج��ار، والمّلف��ت أن احتياج��ات الالجئي��ن ازدادت 
بس��بب ع��دم وضعه��م عل��ى قائم��ة األولوي��ات ف��ي خط��ة االس��تجابة ل��دى مفوضي��ة األم��م 

المتح��دة لش��ؤون الالجئي��ن.
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التوصيات

انفج��ار بي��روت ل��م يف��ّرق بي��ن الج��ئ ومواط��ن، واألض��رار ق��د وقع��ت م��ن دون تميي��ز عل��ى 
أس��اس الجنس��ية والع��رق والمعتق��د، م��ع ذل��ك، يتبي��ن أن الالجئي��ن الس��وريين يتعرض��ون 
لممارس��ات تمييزي��ة م��ن قب��ل المنظم��ات والس��لطات المحلي��ة واألح��زاب والمواطني��ن. 

لذل��ك، يوص��ي مرك��ز »وص��ول« لحق��وق اإلنس��ان بالتال��ي:

السلطات المحلية: 
• االلت��زام بنص��وص الدس��تور اللبنان��ي والقواني��ن الدولي��ة الت��ي أبرمه��ا لبن��ان فيم��ا 
يتعل��ق بع��دم التميي��ز عل��ى أس��اس الع��رق أو الجنس��ية حت��ى أثن��اء ح��االت الط��وارئ.

• عل��ى البلدي��ات مراقب��ة عملي��ات التوزي��ع لضم��ان وصوله��ا إل��ى المتضرري��ن دون 
تميي��ز، ومحاس��بة الجمعي��ات والمنظم��ات الت��ي تخال��ف ه��ذا المب��دأ.
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المنظمات المحلية والدولية

• االلت��زام بالمس��ؤولية اإلنس��انية تج��اه كاف��ة األف��راد المتضرري��ن م��ن االنفج��ار 
بتوزي��ع المس��اعدات عليه��م دون تميي��ز بن��اًء عل��ى الع��رق أو الجنس��ية أو المعتق��د.

• انته��اج سياس��ات رقابي��ة فّعال��ة وواضح��ة م��ن قب��ل المنظم��ات والجمعي��ات 
التميي��ز ع��دم  بمب��دأ  الّت��ام  االلت��زام  لضم��ان  والمتعاوني��ن  موظفيه��م   عل��ى 

وتوعيتهم على ذلك.

الس��وريين  الالجئي��ن  تج��اه  مس��ؤولياتها  تحم��ل  الالجئي��ن  مفوضي��ة  عل��ى   •
المتضرري��ن ف��ي االنفج��ار ومتابع��ة ظروفه��م وتقدي��م المس��اعدة الالزم��ة له��م. 
كم��ا ونطالبه��ا بوض��ع الالجئي��ن الس��وريين ضم��ن خّط��ة اس��تجابتها النفجار ببيروت 

ضم��ن أولوي��ات المس��تفيدين م��ن المس��اعدات الت��ي تقّدمه��ا.
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الجهات المانحة : 

• ض��ّم الفئ��ات المهّمش��ة، ومنه��ا الالجئي��ن صم��ن اتفاقياته��ا ف��ي خان��ة الجه��ات 
المس��تهدفة م��ن التموي��ل، عل��ى أن يك��ون ه��ذا الش��مل واض��ح وصري��ح.

• تبّن��ي سياس��ات رقابي��ة صارم��ة عل��ى المنظم��ات والجمعي��ات الممول��ة م��ن 
قبله��ا لضم��ان وص��ول المس��اعدات للمتضرري��ن دون تميي��ز.


