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 للمطابقة عند اإللقاء

 
 

 معالي وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور، 

 حضرة مديرة منظمة غوث األطفال السيدة ربى خوري، 

  السيدة زويا روحانا، عنف واستغالل  كفى جمعيةحضرة مديرة 

 حضرة السيدات والسادة، 

 

ًاليوم العمل بخمسة عشر مركزا شبابيا ستوفر المعلومات والمساندة في شأن الصحة والحقوق الجنسية بدأ ي ً

 . واإلنجابية

 

كفى عنف " وجمعية "غوث األطفال"لقد تم إنشاء المراكز الشبابية بفضل دعم الحكومة اللبنانية ومنظمة 

وروبي بقيمة مج إقليمي ممول من االتحاد األ والعديد من الجھات األخرى المساھمة في إطار برنا"واستغالل

وقد استفادت خمس عشرة مؤسسة . لبنان واليمن واألراضي الفلسطينية المحتلة ل يورو مخصص1.350.000

 من بناء القدرات، وتم تجھيزھا للتحول إلى مراكز مجتمعية وعيادة رعاية صحية أولية ومؤسسةتعليمية 

 . ئات الشابةمعلومات متكاملة تقدم الخدمات للف

  

الصحة ف . بالتمتع بحقوقھم وبتعلم سبل الوقاية والتواصل والفعلمراھقين واألطفاللل ھذه المراكز وسوف تسمح

غير . األساسيةحق من حقوق اإلنسان ، فھي ً بالنسبة إلينا جميعا في مراحل حياتنا كلھامھمةالجنسية واإلنجابية 

 .ھذه الحقوقأن الكثير من الناس ما زالوا محرومين من 

 

في حين أن الموضوع بذاته و. خيارات مرتكزة على المعلومات وآمنة وصحيةقدام على  اإليتعين على الشباب

يجب أن يكون للمراھقين الحق في الحصول على ًحساس جدا ويطاول مختلف المعتقدات الثقافية والدينية، 



لتوعية والخدمات المناسبة الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية التي تمكنھم من التعامل بإيجابية المعلومات وا

 في الخدمات والمعلوماتھذه األطفال والمراھقين إلى  وصوللكن لألسف، ما زال . ومسؤولية مع جنسانيتھم

ًلبنان محدودا جدا ً . 

 

 ستعتمد على االستثمارات في قطاعات التعليم والحوكمة التحسينات الفعلية في الصحة الجنسية واإلنجابيةّإن 

وتحتاج المجتمعات لبيئة اجتماعية تحفز التغيير السلوكي .  والتنمية االجتماعية واالقتصاديةةوالجندر

وفي إمكان شباب لبنان االعتماد على االتحاد األوروبي في جميع ھذه المجاالت، وإنما يجب أن . متواصلال

فمن . يله الدعم من مقدمي الرعاية والحكومة والمجموعات االجتماعية والمعلمين عند االقتضاءًيطمئن أيضا لن

خالل المعلومات والوقاية والحماية المناسبة، يمكن تحقيق الكثير من دون أن يتم بالضرورة انتھاك التقاليد 

  . ّإن ھذا األمر ممكن ويجب أن يتم. ..والمعتقدات والقناعات

  

 . ًشكرا
 


