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************************* 
 للمطابقة عند اإللقاء

 

  ،حضرة ممثلة اليونيسف في لبنان آنا ماريا لوريني

  حضرة مؤسسة ومديرة جمعية أبعاد غيدا عناني،

  حضرة السيدات والسادة، 

 الصديقات واألصدقاء األعزاء،

 

سياسات ًجزءا ال يتجزأ من  مبادئ االحترام العالمي لحقوق اإلنسان العالمية وتشكل. يوم العالمي لحقوق اإلنسانًنحتفل غدا بال
 . وهذا ليست باألمر السهل.واالنتهاكات حياة خالية من الخوف واالضطهاد الحق في: االتحاد األوروبي وعمله حول العالم

 وفي أماكن أخرى، – عبر الحدود في سوريا –ًويتم تذكيرنا في كل يوم، ليس بعيدا عن هنا .  في كل مكاناالنتهاكاتنتشر وت
  .باالنتهاكات الفظيعة اليومية لحقوق اإلنسان

هذا ًفي وسائل اإلعالم، نجزع ونرتعب، ونشعر أحيانا بأننا ال نستطيع القيام بالكثير حيال ر عن االنتهاكات  بتقاريععندما نسم
ًن هناك أمورا نستطيع  هذه المشاعر وتذكير أنفسنا بأالتخلص مننه علينا غير أنني أعتقد بأ.  نوع من العجزاألمر، وينتابنا

  ! القيام بها كل يوم لمناصرة حقوق اآلخرين



فزواج . رة لزواج األطفال أننا قادرون في الواقع على إحداث تغييرعن النتائج الخطقصير توعية إطالق فيلم تتذكر اليوم مع 
ويمكننا المساهمة في إنهاء هذه الممارسة من خالل .  التي تحصل في وسطنا"المخفية"األطفال هو واحد من االنتهاكات شبه 

  . االطالع واالنتباه، واألهم من خالل مواجهتها

 العالمية، ويهتمون بمن يحتاج فجمعية أبعاد مؤلفة من أشخاص يهتمون بحقوق اإلنسان. جتمع اليوم مع شركاء مؤهلينن
ًن اليونيسف هي بالتأكيد رائدة عالميا في الدفاع عن حقوق كما أ. لصوت يجاهرون به نيابة عنهللمسكن، أو الستشارة، أو 

واالتحاد األوروبي سعيد بتمكنه من تمويل الجهتين في عملهما . العالم في لبنان و،األطفال، وهي شريك عريق لالتحاد األوروبي
 . على تلبية من هم في أمس الحاجة للمساعدة والحماية

ًإن موقف االتحاد األوروبي من الزواج المبكر واإلكراهي واضح جدا يجب منع هذا الزواج بأي طريقة، ونحن نناصر هذا : ّ
وبالنسبة إلى هؤالء األطفال، . ويطاول زواج األطفال الفتيات أكثر من الفتيان.  في استراتيجيتنا الخاصة بحقوق اإلنسانالهدف

يؤدي الزواج المبكر إلى الكثير من التداعيات السلبية، بما في ذلك على تعليمهم ووقتهم ومساحة تطورهم وتفاعلهم االجتماعي 
وعندما تتزوج الفتيات وهن بعد طفالت، يزداد .  أمور بالغة األهمية لعملية نضوج أي طفلمع فئتهم العمرية، ونموهم، وهي

وحتى عندما يكون الحمل من . ويترافق ذلك مع مخاطر صحية كبيرة لألم والطفل. ً الجنسية والحمل المبكر كثيرااإلساءةخطر 
 . دون مضاعفات، فإن الثمرة هي مولود تهتم به أم طفلة

 ت والسادة،حضرة السيدا

 في المئة من 5ٕفي حين أن جنوب آسيا وجنوب شرقه وافريقيا هي أكثر المناطق التي ينتشر فيها زواج األطفال، تحصل نسبة 
 في 6إلى أن ) 2009(وتشير آخر اإلحصاءات المتوفرة عن لبنان . الزيجات المبكرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  . ً عاما15 في المئة منهن قد تزوجن قبل سن 1ً عاما و18قبل سن المئة من النساء قد تزوجن 

. رتفع، إما في أوساط الالجئين أو الفئات اللبنانية الفقيرةأن عدد زيجات األطفال سيزمة الحالية في لبنان، يبدو ًونظرا إلى األ
ن هنا اليوم لنشدد على أن زواج حون.  هي طريقة لحمايتهن من الفقربأن تزويج بناتهم في سن صغيرةويشعر بعض األهل 

األطفال ليس آلية تكيف سليمة، وعليه فإن تزويج األطفال قبل أن تتاح لهم فرصة التحول من أطفال إلى راشدين شباب، 
  .  والحمل المبكرساءةيعرضهم لمخاطر الفقر واإل

أرجو أن . ًاألطفال أطفاالبقاء ًقبوال وعلى ًدعونا نعمل معا ونبذل كل ما في وسعنا للتأكيد على أن زواج األطفال لم يعد م
  . تنشروا هذا الفيلم على نطاق واسع ألنني أعتقد بأنه يوعي بطريقة ذكية على مخاطر الزواج المبكر

  .ًشكرا على حسن إنصاتكم


