
  

 

 

 

 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة انجلينا أيخهورست
 

  2102إطالق حملة الشارة البيضاء 

 

  2102تشرين الثاني  22االثنين 

 
 للمطابقة عند اإللقاء

********************************* 

 

 

 حضرة السيدات والسادة، 
 األصدقاء والصديقات األعزاء، 

 

اسمحوا لي أوالً أن أبدأ كلمتي بمقتطفات من إعالن الممثلة العليا لالتحاد األوروبي كاثرين 

 آشتون باسم االتحاد األوروبي الذي صدر عنها يوم أمس: 

 

من كل  سبع جميع الخلفيات بصورة يومية. وتبلغالعنف واإلساءة في النساء من  يطاول

سدي في فترة معينة من حياتهن. فالعنف ال تعرضهن للعنف الجعشر نساء حول العالم عن 

يعرف حدودًا جغرافية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، وهو ظاهرة تؤثر في 

الجنسي وتشويه األعضاء  لعديد من األشكال المروعة كالتحرشجميع المجتمعات ويتخذ ا

المرأة  يمكن القول إن العنف ضدالتناسلية النسائية، والزواج باإلكراه وجرائم الشرف. لذلك 

حقوق اإلنسان في عصرنا، وهو انتهاك يطاول ماليين الضحايا هو العنف األكثر انتهاكًا ل

 سنويًا ويسبب ألمًا جسديًا وعاطفيًا فظيعًا. 

 

ويجب أال نساهم في الحد من العنف فحسب، بل أن نعمل على تأمين وصول النساء إلى 

في الحياة العامة،  شاركتهن على قدم المساواة مع الرجالقتصادية، وضمان مالفرص اال

وإلغاء القوانين والممارسات التي تستمر في التمييز ضدهن، وضمان أمان المنازل 

 والمكاتب والشوارع والمدارس للنساء والفتيات. 

 



  

 

 

 

إن االتحاد األوروبي ملتزم قيادة هذا العمل. وقد جعلنا الحماية من العنف بسبب الجندر 

اصية رئيسية إلستراتيجية االتحاد األوروبي الخاصة بحقوق اإلنسان. كما مّهدنا الطريق خ

 أمام تعاون أكبر بين االتحاد األوروبي واألمم المتحدة على هذا البرنامج. 

 

ويشكل إلغاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والوقاية منه الموضوع ذات األولوية 

خمسين للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي سُتعقد في شهر في الدورة السابعة وال

 . وسوف يعمل االتحاد األوروبي على ضمان نجاح عمل اللجنة. 3102آذار 

 

أشكركم على دعوتكم لي إلى إطالق حملة الشارة البيضاء، وهي حملة يتم إطالقها خالل 

ول التي تعالج مسألة العنف بسبب الجندر هذه الفترة حول العالم. وينتمي لبنان إلى تلك الد

وفق مقاربة مهمة، أي دعوة الرجال والفتيان إلى العمل يداً بيد مع النساء والفتيات. وقد بات 

على التأثير في مواقف رجال  –آمل ذلك  –هناك اليوم رجال يواجهون ال بل قادرين 

 آخرين وسلوكياتهم. 

 

أصدقاءهم وفي  بهذا األمر داخل عائالتهم وبين على المباشرة لدينا اآلن رجال قادرون

 اإلطار العام لمواجهة السلوك العنيف. 

 

في جميع أنحاء العالم كما في أوروبا، ما زال هناك طريق طويل إلنهاء العنف بسبب 

الجندر، إذ يجب تكييف التشريعات وتغيير الممارسات االجتماعية واالقتصادية وتخطي 

 واألفكار المبتذلة عن الرجولة. وفي لبنان، ما زال أحد عوامل إطالق العملالعادات الثقافية 

، واضحسياسي لتزام اللمواجهة العنف ضد النساء ناقصاً وهو إظهار الحكومة اللبنانية  

مدعوماً بخطوات ملموسة منها ومن منظمات المجتمع المدني والبالد برمتها. وفي حين أن 

وهو في ذلك يتلقى دعم االتحاد  –الحظ في هذه العملية بشدة المجتمع المدني منخرط لحسن 

ما زال أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية مسار  –األوروبي وشركاء دوليين آخرين 



  

 

 

 

منتظر منذ وقت طويل لم يسلكانه لبلوغ الغاية المنشودة. فالقانون الخاص بالعنف المنزلي ال

غير مطمئنة، بل على  المعطاة للنقاش الطويلبعد، واألسباب  مجلس النوابعليه  يصادق

 العكس تماماً.  

 

اليوم أشجع جميع الرجال والنساء والفتيان والفتيات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ موقف 

عهدنا الشخصي ضد العنف ووضع الشارة البيضاء خالل األيام الستة عشر المقبلة إلظهار "

اء والفتيات في أي مكان وزمان أو التغاضي عنه أو المشترك بعدم ارتكاب العنف ضد النس

  الصمت عليه".

 

 شكراً. 

 

 


