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شكراً ،السيد الرئيس.
لقد تابع وفد بالدي المناقشااااااا الباذااااان ب ا ال ند المدرج على جدول أعمال اللجنن ب الغ
االهتمام ،وق ل أن أدلي ب ياني ،أود أن أتقدم بالشاا ا الجل ل با اال دولن ال و ت إلى األيمي
العام ،السااايد أنتونيو غوتيا ش ،والممثلي والمقار الباذاااي على تقار اهل القيمن التي
أثاا تلك المناقشاا ،كما نود أن نضل ذوتنا لل يان ال ي أدلت به جم ور ن يمصا العابين
الشقيقن با ل يمجموعن الـ 77والصي .
السيد الرئيس،
في الفتاة األخياة ،لقد شاااااا دنا نمو اللمالا التي تقودها النساااااااا والتي تعال العد د يم
القضاااا ا ال ايمن التي تواج ا النساااا في جميع أنلا العالل ،بما في ذلك التلاش الجنساااي
والعنف ضد الماأة ،يمما ل د يم ضاورة تسليط الضو على ه ه القضا ا واللاجن المللن
إلى يمعالجت ا .ول لك ،سانا أن ه ه المسائل  -يم بي قضا ا أخاى كثياة  -جاي تناول ا
في التقار ا المقديمن تلت ه ا ال ند يم جدول أعمال اللجنن خالل ه ه الدورة.
ويم ناحين أخاى ،سعدنا أن نش د الم ا ب والتقدم الملاز في تنفي اال تااتيجين الشايملن
للنظام المعني بالمسااااواة بي الجنساااي تلت قيادة األيمي العام ،حيث تل تلقيق ت افؤ كايمل
قودون الفا
بي الجنسااااي في اةدارة العليا لايمل المتلدة وبي المنسااااقي المقيمي ال
القطا ن التابعن لايمل المتلدة في جميع أنلا العالل ،كما نقدر يم ادراا األيمي العام في
يم افلن اال تغالل الجنسي والمضا قن و و المعايملن ضد الماأة في األيمل المتلدة.
السيد الرئيس،
لقد ت نت الدول األعضااااااا  ،بما في ا دولن ال و ت ،يمسااااااؤولين تعل ل وتم ي الماأة عنديما
اعتمدا باةجماع خطن التنمين المساااتدايمن لعام  2030وأهداف ا السااا عن عشاااا ،وبنا على
ذلك ،أود التأكيد على أن دولن ال و ت تضااااااع يمساااااااألن تم ي الماأة على هام أولو ات ا
الباذااان بالتنمين ،كما تعمل ح ويمن بالدي جاهدة على يم افلن العنف ضاااد الماأة ،بما في
ذلك يم خالل توفياها العياداا النفسين في المااكل الصلين بالعد د يم المناطق في الدولن
وإنشا يمااكل ا تماع وإ وا لضلا ا العنف المنللي ،باةضافن إلى إطال يمشاوع "فنا"
ال ي يقدم خديماا اللما ن يم خالل ا تق ال اللاالا وإ وائ ا وتوفيا خديمن البط الساخ
على يمدار الساعن ،فضال ع تقد ل اال تشاراا القانونين واالجتماعين والنفسين.
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السيد الرئيس،
ل ل ايماأة وكل فتاة في كل يم ان اللق في أن تعيش حياة خالين يم العنف واالضااااااط اد،
فالعنف ضاااد النساااا والفتياا شااا ل انت اكاا جسااايمن للقو اةنساااان تنطوي على ثار
خطياة على حيات ل وذاااالت ل ،وتشاااا ل عائقا أيمام تلقيق التنمين المسااااتدايمن ،وكما الح
العد د يم المتلدثون ق لي ،فنل بلاجن إلى إرادة اااايا ااااين أقوى ون يم ت ا ل ي نتم
يم القضا على جميع أش ال التمييل والعنف ضد جميع النسا والفتياا في كل يم ان.
دعونا نعمل يمعا لتلو ل ه ه اةرادة إلى إجاا اا وإنجازاا يملمو ن.
وشكراً ،السيد الرئيس.
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