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 أيخهورست انجلينا السفيرة األوروبي االتحاد بعثة رئيسة آلمة
 "ريستارت "لمرآز الوطني اإلشراف لجنة إطالق

 
 أيار 24 الثالثاء

 
 والسعادة، المعالي أصحاب
 والسادة، السيدات حضرة

 
 مشروع ضمنمن  ،"ريستارت" لمرآز الوطني إلشرافا لجنة أعمال إلطالق ليوما بكم لتقيأ أن سعدنيي
 أرى أنأيضًا  يسّرني وآم. لبنان هاشهد تياللنزاعات المسلحة با رينالمتأّث األطفال ندةامس إلى هدفي

 مجتمعين السواء، على والخاص العام القطاعين من ،والدوليين اللبنانيين راالقر صانعي آبار عن نليممّث
 .لبنان في لألطفال أفضل مستقبل قيام مع تضامنًا اليوم

 
 تعزيز أولوّياته صلب في يضع األوروبي االتحادإن . للتفاوض قابلة وال اختيارية ليست األطفال فحقوق
 القيم راية رفع فيمن خاللهم فقط يمكننا االستمرار و المستقبل هم طفالاألف:  وحمايتهااألطفال حقوق

 الطفل حقوق اتفاقية في فلطال حقوق لحظت  وقد .ناإلنسا لحقوق الدولية المعاهدات في المكّرسة
 .اإلنسان لحقوق قليميةإلوا الدوليةاآلليات  منالعديد و بها ةالملحق يةتيارخاال التوالبروتوآو

 
 النزاعات في األطفال تجنيد خطر يزال وال ،لبنان شهدها التي نزاعاتال في األطفال استخدام سبق لقد

 باتفاقية الملحق االختياري البروتوآولعلى  لبنانلم يصادق  ،الدولي صعيدال على. الساعة حتى محدًقا
 األساسي روما نظام على ال يصادق لم أّنه آما . 2011بالرغم من أنه وقعه في العام  الطفل حقوق

 غير بصورة المستخدمين أو المجندين طفالاأل لحماية باريس تاالتزام على الو ةيالدول ئيةالجنا محكمةلل
 الكامل التطبيق إلى لبنان سعىي آي الوقت حان قدف .ةمسلح جماعات أو قوات جانب من مشروعة

 اعتماد في تكمن االتجاه هذا في يخطوها خطوة أول ّنوإ .طفالاأل حقوق مجال في الدولية لتزاماتهال
 .ةحمسل جماعات أو قوى جانب من سنة 18 دون األطفال استخدام أو تجنيد ميجّر قانون
 
 من المزيد يالءإهو  طموح هدف تحقيق على تدأب اليوم طالقهابإ نحتفل التي الوطني إلشرافا لجنة إن

 .لبنان في األطفال لخير االهتمام
 

 قناعتنا على قائًما األوروبي االتحاد مهيقّد الذي الدعم ساسأ يبقى البعيد، المدى علىف. للمزيدولكننا نطمح 
 .لألطفال حمايةال من المزيد توّفر بيئة توفير بضرورة

 
 وآمل آن، في الممكنةو طموحةال هفاأهد بلوغ في الكامل النجاح "رتاريست" لمرآز أتمنى أن أوّد نهايًة،
 .آكل اللبناني والمجتمع لبنان أطفال خير صون في عمله يسهم أن
 

 .وشكرًا
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