
أجل من تناضل تزال املرأة ال
يف الزجاجي السقف اخرتاق
احلكومية واألعامل املناصب

األكاديمية والدوائر التجارية
بالرتكيز الدويل للمرأة يتميز  االحتفال باليوم

القرار يف عمليات صنع املرأة مشاركة عىل

أحيطت انتخابات من مؤخرا تم ما باستثناء (٢٠٠٦ ـــارس  آذار/م  ٨ (نيويورك،
النساء تويل  يف التقدم فإن وأملانيا، وليربيا  شييل يف للدول لرئيسات واســع إعالمي باهتامم 
تقرير يف  جــاء ملا  وفقا للغاية، بطيئا ــزال ي ال العامل  أنحاء يف القرار وصنع القيادة ملواقع
إىل  شباط/فرباير ٢٧ من الفرتة يف جتتمع التي املتحدة، األمــم يف املــرأة وضع جلنة إىل  مقدم

آذار/مارس. ١٠

لألمني اخلاصة مايانغا، املستشارة راشيل قالت للمرأة، بمناسبة اليوم الدويل صحفية إحاطة جلسة ويف
الربملانات، يف النساء عدد يف نمو أرسع املاضية العرش شهدت السنوات ’’لقد اجلنسانية، للقضايا العام
الربملانات حتى يف الرجال والنساء بني التكافؤ حتقيق إىل نصل الرسيع، لن املعدل هذا رغم حتى ولكن

.‘‘٢٠٤٠ عام

ومؤسسات األكاديمية التجارية والدوائر األعامل مثل ،جماالت أخر يف ذلك من أبطأ التقدم بل أن
غري صوهتا يزال وال بعيد، حد إىل األنظار عن حمجوبة املرأة تزال ’’ال والقضاء. وقالت، املدين املجتمع

مسموع‘‘.

آلية بصورة يكفل ال  ذلك بأن  يسلم التقرير فإن العددية، الناحية من املرأة متثيل يزداد  حيثام وحتى
السياسية. يف العمليات اجلنسني بني باملساواة االهتامم

بإمكانية أو املوضوعي التمثيل بزيادة أن يكتمل املرأة جيب متثيل يف العددية الزيادة ’’إن التقرير، ويقول
السيايس‘‘. القرار عملية صنع عىل التأثري

خالل: من للمرأة، الفعالة للمشاركة الدعم بزيادة التقرير ويويص

القـادة فيهم بمن احلاسمة، الفاعلة العنارص مع االسرتاتيجية والتحالفـات الشـراكات بناء  •  
الذكور؛

والسيام النفوذ، ذات والوزارات اللجان فيها بام احلاسمة، اهلياكل إىل الوصول إمكانية توفري •  
عىل التأثري سبل وكفالة والصناعة، والتجارة والعدل واملالية والدفاع  اخلارجية الشؤون وزارات

واستعراض النفقات؛ خمصصات امليزانية توزيع مثل احلاسمة العمليات

وفرتات الدسـتوري اإلصالح عمليات مثل احلاسـمة، اللحظـات أو املنعطفات من االسـتفادة •  
صنع عملية عىل  للتأثري متزايدة إمكانية تتوفر حيث السـالم، وعمليات الديمقراطية إىل التحول 

القرار.

وضع للجنة التارخيية اخلمسني الدورة سياق يف القرار صنــع بعملية  املرأة عالقة يف النظر  ويــأيت
املرأة.

األمني  تقرير ذلك يف بام املرأة، وضع للجنة الدورة اخلمسني املعلومات عن لالطالع عىل مزيد من
شبكة املوقع: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/50sess.htm عىل زيارة يمكن العام،

اإلنرتنت.

بـ: يمكن االتصال اإلعالم، وسائط  الستفسارات
اإلعالم شؤون إدارة سيفاكولوندو، ريناتا  السيدة

mediainfo@un.org :اإللكرتوين الربيد (٢١٢) ٢٩٣٢-٩٦٣ اهلاتف

شؤون اإلعالم إدارة تشاكراباريت، أويسيكا  السيدة
.mediainfo@un.org اإللكرتوين الربيد ، (٢١٢) ٨٢٦٤-٩٦٣ اهلاتف

املتحدة، باألمم باملرأة النهوض شعبة بـ: االتصال يمكن احلكومية، غري املنظامت الستفسارات
.Csw50@un.org اإللكرتوين  الربيد

املتحدة األمم


