
           

 
 

 

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

 
ً
ن حركيا ي لألشخاص المعوقي 

 اللبنانن

  

ة بعد انفجار   ن حركيا عير برنامج الطوارئ، مباشر ي لألشخاص المعوقير
ي االتحاد اللبنانن

ي مساري 2020آب  4انطلقنا فن
، فن

ي األعوام
ي وتجاربنا الماضية مع العدواناتاإلشائيلية فن

،  1993 ،1982 الطوارئ والحقوق، بناء عىل فهمنا العميق للواقع اللبنانن

ت حياتنا إىل األبد. . وأنى انفجار ا2006، و1996 ى أصابتقلب العاصمة وغير  لمرفأ ليشكل كارثة كير

رين باالنفجار العائق ن المتضن ن واألشخاص المعوقير ي مسار الطوارئ: شكل جمع بيانات الجرىح المعوقير
األول، إذ إن وزارة  فن

ة  الصحة العامة سارعت إىل ضبضبة ملف الجرىح ولم توثق بياناتهم، وسط فوضىعارمة شهدتها  رت مباشر ي تضن
المناطق التى

ا وتحصل عىل التمويل، ثم اختفت. أما التقارير الدولية، 
ً
باالنفجار وجمعيات ومنظمات ظهرت فجأة كي تلعب دوًرا محدًود

ي التعامل وفق سياسة ازدواجية المعايير . 
بت جرىح االنفجار وغابت عن قضايااإلعاقة كعادتها فن

ّ
ّ ّ
ي
 فغن

، عىل الصعد حاولنا قدر اإلمكان، ووفق  ن رين المعوقير ن والمتضن الموارد المتاحة أن نقدم الخدمات المتوفرة للجرىح المعوقير

ة، أو عير  .وكل ما تمكنا من تقديمه مباشر الصحية واالقتصادية، باإلضافة إىل العالجات والدعم النفسي والماىلي واالجتماعي

ي 
 أمام االحتى

ً
م بناتها وأبنائها وال تهمل نظام اإلحالة إىل منظمات أخرى، يعتير قليال ي تحتاج إىل دولة راعية تحيى

ةالتى اجات الكبير

 حاجاتهم وتتغاضن عنها كما حصل معنا ويحصلمنذ انتهاء الحرب األهلية اللبنانية. 

ن وربطهمبتطبيق القانون   ي جرىح انفجار المرفأ بفئة األشخاص المعوقير
ع اللبنانن : ما إن ألحق المشر ي

ي المسار الحقوفى
فن

ي    2000/ 220
وت، فن ي بير

، وسعينا إلنصافهمعير دعم حقهم بالطبابة 2020كانون األول     10و  3انتفضنا، وتظاهرنا فن

 اللبنانيينأو بممثىلي المنظمات الدولية. وقد أفضن 
ن ي جميع االجتماعات واللقاءات سواء بالمسؤولير

والسكن والتعويض العادل فن

 : ي
 هذا المسار إىل اآلنى

ي التمكن من إدرا 
رين باالنفجار عىل أجندة االجتماعاتالمطولة التى ن المتضن ن واألشخاص المعوقير ج  حقوق الجرىح المعوقير

، سواء عىل مستوى إعادة إعمار دامجة تطال األماكن المدمرة كلًيا أو جزئًيا باالنفجار أو عىل  ي
عقدت لصياغة خطة التعافن

. كما طالب االتحاد  ي
 بلحظ هذه الفئة فيسياسات الحماية االجتماعية وإقرار حقوقها. صعيد أحد مشاري    ع التعويض الجزن 

هم عن  ن اكة مع المفكرة القانونية، وتميير رين باالنفجار حقوقًيا، بالشر ن المتضن ن واألشخاص المعوقير النهوض بالجرىح المعوقير

ن عامة، وتمكينهم لحمل حقوقهم والمطالبة بها عير إنشاء جمعيةمنهم تسغ  إىل نيل الحق بتغطية كامل األشخاص المعوقير

الملف الصحي من الطبابة واالستشفاء واألجهزة التعويضية والدواءوالتأهيل وإعادة التأهيل.  وكذلك الحق بالسكن الالئق 

رين بأجسادهم وأرزاقهم وممتلكاتهم وأماكن عملهم.  م احتياجاتهم،  والتعويض العادل عنالمتضن  الذي يحيى

ي إطار "جمعية ما بعد اليوم، نقف إىل جانب الجر 
رين من االنفجار، المنضوين فن ن والمتضن آب"، لنوصل صوتهم 4 ىح المعوقير

ا بعد 
ً
ي دولة تخلت عن أبسط واجباتها تجاه مواطنيها حتىأوصلتهم إىل أن يستشهدوا واًحد

لعل هناك من ال يزال يسمعنا فن

  اآلخر. 

 


