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  العالمي والحوار اإلنسان وق ــلحق جنيف ركزــمان ــبي
 القته نيابة عن المركز: مارينا يازيانـوك

 
 الرئيسة، سيدتي

 
 األسبوع. لهذا عرضها تم التي المواضيعية التقارير كثب عن العالمي والحوار اإلنسان لحقوق  جنيف مركز تابع

 بحقوق  يتعلق فيما انتهاكات وجود إلى تقاريرهم معرض في وتكراًرا مراًرا الخاصين المقررين جميع تطرق  حيث
 والفتيات: النساء

 

 قل من بين كل خمس شابات يتم تزويجها في مرحلة الطفولة. حيث أن تلك  يوجد اليوم حول العالم شابة واحدة على اال
كما  1الفئة من الفتيات هن األكثر عرضة للتغيب عن مقاعد الدراسة كنتيجة مباشرة لضغوط تغير المناخ.

الذي   ذاته  الوقت في  لآلخرين الغذاء تأمين في أساسًيا دوًرا النساء تلعب
 2طر.بالمخا محفوف أنفسهن الغذائي أمنهن يكون 

 
 3تواجه النساء المدافعات عن حقوق المرأة تهديدات مباشرة قد تمس بسالمتهن الجسدية ورفاهيتهن النفسية.

 4مصدره العنف السيبراني. كما تواجه النساء والفتيات أيضًا خطرًا خاصاً  
 5ناهيك عن كون ممارسات وتعاليم بعض الديانات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة. 
 6مختلف أشكال التمميزوغالبًا ما تواجه النساء والفتيات المصابات بالمهق  
 7والعنف. التشرد من متزايد خطر تحت يقبعنكما أنهن  آمنة،  وغير مهينة ظروف في والفتيات النساء من العديد يعيشو 
 

 ، الرئيسة سيدتي
 العام، هذا بكين إلعالن والعشرين الخامسة بالذكرى  وكذلك األسبوع، هذا للمرأة  العالمي باليوم فيه نحتفل الذي الوقت في
لوضع حد نهائي للصمت والظلم والتمييز الذي تعرضت له النساء على مدار سنوات. كما حان وقت العمل   الوقت حان فقد

 من أجل إحالل المساواة الحقيقية.
  

 يتعلق فيما التغيير من مزيد إلى  للدعوة  استعدادنا على سنحافظ العالمي، والحوار اإلنسان لحقوق  جنيف مركز في نحن
 نفسه.  الشيء يفعلوا أن إلى  القاعة  هذه في من  جميع ندعوامن هذا المنبر و  المرأة، بحقوق 
 الرئيسة سيدتي شكرا

 
 A/HRC/43/53تقارير اخبارية مستقلة معنية بتمتع األشخاص  المصابين بالمهق حقوق اإلنسان  ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة  1
 A/HRC/43/44 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء 2
ن حبالة ادعي  ن اخالص ادقرر تقرير3  

  A/HRC/43/51 اإلنسان حقوق ع اددافعن 
  A/HRC/43/52 (English only ( المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية 4
  A/HRC/43/48 )(English only(المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد  5
 A/HRC/43/42  تقارير اخبارية مستقلة معنية بتمتع األشخاص  المصابين بالمهق حقوق اإلنسان  6
   A/HRC/43/43الحق في السكن الالئق المباديء التوجيهية العمال 7

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/53
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/44
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/51
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_52_AdvanceUneditedVersion.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_48.docx
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/42
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/43

