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وت/  رين من انفجار مرفأ بير ن المتضن ن واألشخاص المعوقير كلمة "جمعية ما حفل إطالق قصص الجرىح المعوقير

 آب "  4بعد 

  

و 2020 بعد الرابع من آب ي واقع جديد، ه
وتفن رين من انفجار مرفأ بير ن المتضن ن مع األشخاص المعوقير ، دخلنا كجرىح معوقير

ن عندما تنتهك حقوقنا،  ول  ي لبنان، و ل يوجد مساءلة أو محاسبةرسميتير
ن فن واقع التهميش المستمر بحق األشخاص المعوقير

قنا. تركت الدولة اللبنانية جراحنا مفتوحة، ح ن ولم تعويضات عادلة بح ن الماضيتير ا استشهد خالل السنتير تى أنالبعض من

  .
ً

 تحرك الدولة ساكنا

ي لبنان الرقم
ن فن ن بقانون األشخاص المعوقير ي أنه ألحق جرىح النفجار المعوقير

ع اللبنانن ، الذي 2000/ 220كل ما قام به المشر

. وذلك بموجب القانون  22 لم يطبق منذ 
ً

 واض2020/ 196عاما
ً

ا ن ن فئة شهداء النفجار الذين ألحقهم ، الذ يتضمن تميير  بير
ً

حا

ن إىل أحكام  ن الجرىح الذين لم ينظر إليهم ولم يحفظكراماتهم. إن إخضاع الجرىح المعوقير بشهداء المؤسسة العسكرية وبير

ي للضمان الجتماعي وأحكام القانو ن
ة 2000/ 220الصندوق الوطتن  السلطات المختّصة لم ترغب بإجراء أّي دراس

ّ
ي أن

، يعتن

ا إىل  ّ حياتن ّ
ير ارهم البالغة، ولم تأبه بهم. كأن النفجار الذي غ ير الواجبة العتماد لتعويض الضحايا عن أضن قة لتحديد المعاي معمَّ

ي لبنان. 
فن  األبد هو كأي حادثةعادية 

رين منه عىل  ن عىل النفجار نظمنا أنفسنا بهدف إنشاء جمعية تحمل مطالب جرىح النفجاروالمتضن كير من سنتير اليوم، وبعد أ

 : ي
اهنا. ويمكننا أننلخص أبرز المطالب باآلنى  عاتقها، وتطالب الوزارات واإلدارات المعنية بالقيام بواجباتها تج

روا إنشاء قاعدة بيانات كاملة تتعلق بجرىح انفج • وت الذين استجدت لديهم  واألشخاص المعوقينالذين تضن ار مرفأ بير

ي النفجار. وتحليل البيانات لالطالع عىل الحتياجات الفرديةلكل منهم. 
 بأجسادهم وأرزاقهم فن

تغطية كامل الفاتورة الصحية من طبابة واستشفاء ودواء، وأجهزة تعويضية وأطراف اصطناعي ةومعينات طبية، مع  •

ر منذ مفعول  ي دفعها الجري    ح والمتضن
كالف التى ىط األ

ُ
، أي أن تغ  . 2020آب 4 رجعي

ي لحقت بأجسام جرىح النفجار واألشخاص المعوقينوممتلكاتهم ومصادر  •
ار التى التعويض العادل عن الخسائر وا ألضن

  أرزاقهم وأشغالهم ،بمبالغ مالية وفق دراسة محدثة. 

ر بالنفجار، وإجراء التعديالتالهندسية وإضافة ضمان المسكن الالئق لكل جري    ح معوق وكل  • شخص معوق تضن

ي تضمن له العيش بكرامة واستقاللية. 
ات التى ن   التجهير

ا  رين بأجسادهم وأرزاقهم من انفجار المرفأ،ونحن جميعن ن واألشخاص المتضن ننطلق اليوم لنوصل ضخة الجرىح المعوقير

م التنوع. مشاري    ع شهداء ما لم نحظ بالطبابة المالئمة والتع م حاجاتناوتحيى ي تحيى
والبيئة الدامجة التى   ويض العادل 

  

 


