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  العلوم مجال دور المرأة في لتعزيزبيانًا مؤسسة لوريال بالتعاون مع اليونسكو تُطلق 
 تغيير العالم القدرة علىالعلوم يملكن  مجال ألن النساء في

 

 Maisonيباحثة شابة الليلة الماضية ف 15وعالمات رائدات  5تم تكريم  -2016مارس/آذار،  25باريس، 
de la Mutualité   في باريس. وقد انتهز كلّ من إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو وجان بول

آغون، رئيس مجلس إدارة شركة لوريال ورئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة لوريال الفرصة 
الضيوف الذين حضروا الحفل  عدد كبير منقام لنساء في مجال العلوم". لـ"ببرنامج بيان خاص إلطالق 

البيان  وقد تمّ نشرهذا البيان بهدف معالجة النقص في عدد للنساء في مجال العلوم.  على توقيعلاب
 دعم هذه القضية.تمكن الجميع من حتى ي www.forwomeninscience.com موقع على

 

 التزام طويل األمد لتمكين المرأة في مجال العلوم 
 "للنساء في مجال العلوم"اليونسكو لوريال قام برنامج على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، 

الوضع الراهن يشير إلى أنه لدينا الكثير لتحقيقه بعد في  إنمام. في جميع أنحاء العال العالمات عيشجبت
، وهو لنساء في مجال العلوم"ل" خاص ببرنامج بيانإطالق هذا المجال. واختتم حفل توزيع الجوائز ب

لى تسريع وتيرة التغيير بالنسبة إلى النساء في ع عامة الجمهورو المجتمع العلميحملة تهدف إلى حثّ 
  مجال العلوم. 

  

بأمس الحاجة إلى النساء هو اليوم وأكثر من أيّ وقتٍ مضى وأفاد جان بول آغون: "إنّ عالمنا المتبدّل 
لوريال بتعزيز مكانة هؤالء واكتشافاتهنّ. من خالل برنامج "للنساء في مجال العلوم"، تلتزم مؤسسة 

من  الكفاحوجه األرض. نحن عازمون على سيغيّرن  ، هؤالء النساء اللواتيالنساء في مجال العلوم
   أجمل."أجل العلوم لكي نبني معًا عالمًا 

 

 البيان  يجسدهطموح 
إليزابيث  جائزة نوبلة على الحائز لجنة التحكيم لهذا العام ةإيرينا بوكوفا، ورئيسو ،ووقّع جان بول أغون

عدد كبير  ووالمواهب الدولية الصاعدة، ، الجوائزعلى إلى الحائزات  على هذا البيان، باإلضافةبالكبيرن، 
لكي يتسنى لجميع المشاركين الدعم الالزم  إلى الحفل للتأكد من انتشاره والحصول علىين مدعوال من

 العلوم.تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال ا لعمل معًال
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