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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
األخوات واألخوة الحضور الكريم،
بدايةً ،يود وفد بالدي أن يضممص تمموبي نبيجن عةعولة ان مممممممم ٧٧وانتممين ،اعج يود أن
يبقدّص بجنشار انةزيل إنى سعجدة األعين انعجص نألعص انعبحدة ،انسيد أنطونيو غوبيريش،
للى بقجريره انعقدعة في إطجر بند اننهوض بجنعرأة ،ونشمممممممير إنى أععية انععل انذي
يقوص بمي ةهمجز األعص انعبحمدة نلعرأة في عمذا انعةمجل ،وانمذي يبطلم بعزيز عقمدربمي
نيواتممممممل بنييذ واييبي انعبع لة في بقديص اندلص وانعسممممممجلدة انبقنية ،وانبولية ببععيص
عناور انعسجواة وبعاين انعرأة في لعل انهيئجت انحاوعية اندونية.
وقد ببنت اندول األلضممممممجف ،بعج فيهج دونة اناويت ،عسمممممم ونية بعزيز وبعاين انعرأة
لندعج البعدت بجإلةعجع خطة انبنعية انعسممبداعة نعجص  ٢٠٣٠وأعدافهج انسممبعة لشممر،
ون عن إيعجنج ً راسمممممممخج ً ب ن نةجأل عذه األعدا  -بعج في ذنك انهد انخجعس انعبعلق
بجنعسممجواة بين انةنسممين  -يبطل االسممبعجنة واالسممبيجدة عن خبرات انعرأة وعواعبهج،
ألن بعاينهج شرط ع سبق نبحقيق أعدا انبنعية انع سبداعة ،واندول انبي بحرص انن سجف
وانيبيجت عن حقوقهن ،بنار عةبععجبهص االزدعجر.
السيد الرئيس،
بحرص دونة اناويت للى إشممراك انعرأة في وضممخ انخطط انبنعوية وانعشممجراة في
ابخجذ انقرارات وبيعيل دورعج في عناعجت انعةبعخ انعدني ،اعج يسممرني انب ايد للى
أن انعرأة اناويبية بشجرك في لعلية تنخ انقرار وبوني انعنجت انقيجدية في اندونة،
فهي وزيرة ووايلة وزارة ونجئبة في انبرنعجن وسييرة وعع لة في انبع جت اندبلوعجسية
حول انعجنص ،ونص بن ى بالدي لن اندفجع بجبةجه انعزيد عن األلعجل انبي بهد إنى
بعاين انعرأة وضممممعجن عشممممجرابهج انيعجنة في انعةبعخ ،فقد أتممممبحت انعرأة اناويبية
عشجراج ً فعجالً في انحيجة انسيجسية ،وببعبخ بجنحقوق اناجعلة انجخبة وعرشحة.
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وبشير اإلحتجئيجت انرسعية إنى وةود عج يزيد لن  ٥٥إعرأة اويبية بشغل واجئ
قيجدية بدرةة وايل وزارة انى وايل عسجلد ،وعذه األلداد عرشحة نلزيجدة عن خالل
انقجلدة األابر عن عدراف اإلدارات عن اننسممجف اناويبيجت في عخبل وزارات اندونة،
اعج نود أن نشمممممير إنى زيجدة علحواة في ألداد اناويبيجت في سممممموق انععل بجنقطجع
انحاوعي ،حيث ببلغ ألدادعن وفق آخر اإلحتمممممممجئيجت  161329اويبية بنسمممممممبة
 79.2في انعئة عن انعجعلين في انقطجع انحاوعي ،وألدادعن في وزارة انبربية بزيد
لن  65أن عواية عقجبل عج يقجر  11أن عوا عن انرةجل.
اعج سممممممعت دونة اناويت إنى بيعيل دور انعرأة في انعةبعخ ببعجون و يق عخ برنجعج
األعص انعبحدة اإلنعجئي ) ،(UNDPوذنك عن خالل بنييذ لدة ع شجريخ عبعلقة ببعاين
انعرأة ،حيث سعينج إنى عراةعة وبحديث اجفة انبشريعجت ذات انعالقة بقضجيج انعرأة
اناويبية ،بعج يسمممهص في إزانة اجفة أشممماجل انبعييز ضمممدعج ،ودلص براعج بنعية قدرات
انعرأة االةبعجلية واالقبتمممجدية وانحرفية وايجنة اسمممبقرارعج األسمممري واننيسمممي عن
خالل بنييذ براعج ب عيلية نرفخ ايجفة انعرأة وبعزيز دورعج في انعشمممممجراة في انحيجة
انعجعة ،وبوفير انخدعجت نلعرأة انعجعلة وبشممةيخ ودلص دورعج في عةجل انعشممرولجت
انتمممغيرة .اعج بص إيةجد آنية ع سمممسمممية نحعجية انعرأة عن حجالت انعن باجفة أشممماجني
انعةبععي واألسمممممممري عن خالل إنشمممممممجف عراز وطني نعنجعضمممممممة انعن انعةبععي
األسري.
السيد الرئيس،
نود انب ايد ب ن انبنعية في انعةبععجت ال يعان أن بقوص للى لنتر واحد عن لنجتر
انعةبعخ دون اآلخر ،ون عن أن انعرأة وانرةممل شمممممممرياممجن بممجننهوض في انعةبعخ
وانوتممممول بي إنى عقجتممممد انبنعية ،ودونة اناويت عن اندول انعشممممهود نهج بجالعبعجص
بجنعرأة ودلص نشجطجبهج للى انعسبوى انعحلي واندوني.
ورغص ال انعاجسممم انبي حققبهج انعرأة اناويبية خالل انسمممنوات انعجضمممية إال أنهج ال
بزال ببطلخ إنى انعزيد عن انبقدص نلوتممممول إنى انغجيجت انع لى نلعشممممجراة انيعجنة في
خطط انبنعية حبى ياون لطجف انعرأة عوازيج ً نعج بحتل لليي عن عاجس .
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خبجعجً ،أود انب ايد للى حرص وفد بالدي للى بعاين ودلص انعرأة نباون شمممممممرياة
نلرةل في دفخ لةلة انبنعية واننه ضة انح ضجرية في ال عج ب شهده دونة اناويت عن
بيئة بشمممةخ اننسمممجف للى االنبحجق بجنبعليص وععجرسمممة انععل باجفة أشممماجني ،وعواتممملة
انبعجون انو يق عخ انع سمممممسمممممجت وانهيئجت وانعناعجت اندونية انععنية ببعاين انعرأة
واننهوض بحقوقهج انعدنية وانسيجسية واالقبتجدية واالةبعجلية.
وشكرا ً السيد الرئيس.
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