КОМІСІЯ ООН З ПОЛОЖЕННЯ ЖІНОК

Чим являється Комісія зі Статусу Жінок?
Комісія зі Статусу Жінок (CSW) є функціональною частиною Економічної і Соціальної Ради (ECOSOC).
Заснована в 1946 році, вона є основним глобальним директивним органом, присвяченим виключно
питанням гендерної рівності та поліпшення становища жінок. Метою Комісії зі Статусу Жінок є підготовка
рекомендацій і доповідей до Ради про промування прав жінок у політичній, економічній, цивільній,
соціальній та освітній сферах. Щороку, представники держав-членів збираються у штаб-квартирі ООН в
Нью-Йорку для оцінки прогресу в області гендерної рівності, визначення завдання, встановлення
глобальних стандартів і сформулювати конкретної стратегії по забезпеченню гендерної рівності та
поширення можливостей жінок у всьому світі.
Основним завданням Комісії зі Статусу Жінок є узгодження висновків за пріоритетними темами для
кожного року. Узгоджені висновки містять оцінку прогресу, а також недоліків і проблем.
Зокрема, вони містять ряд конкретних рекомендацій щодо діяльності урядів, міжурядових органів та інших
установ, громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін, які будуть втілюватися на
міжнародному, національному, регіональному та локальному рівнях. До узгоджених висновків, комісія
також приймає ряд резолюцій з широкого кола питань прав людини. Щорічний рапорт Комісії подається на
розгляд до Економічної і Соціальної Ради для ухвалення.

58-а сесія (2014)
58-а сесія Комісії зі Статусу Жінок відбудеться в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 10-21 березня 2014.
Основною тематикою CSW58 будуть проблеми та досягнення в реалізації цілей тисячоліття розвитку для
жінок і дівчат. В темі буде розглянуто питання доступу та участі жінок та дівчат до освіти, професійної
підготовки, науки і техніки, в тому числі для промування рівного доступу жінок до повної зайнятості та
гідної роботи. Для отримання додаткової інформації про розгляд теми див.:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions.html#55.
Більше інформації про 58-у сесію можна знайти на сайті:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/58sess.htm

Як ми можемо взяти участь?
Організаціям рекомендується відвідати веб-сайт для CSW з оновленою інформацією про те, як взяти участь
в CSW58 підготовчій роботі та заходів. Акредитовані Неурядові організації, які на хорошому рахунку у
Економічної і Соціальної Ради Організації Об'єднаних Націй (ECOSOC), можуть призначати представників
для участі у щорічній сесії Комісії зі Статусу Жінок, а також можуть подати письмові заяви до Комісії.
Неурядові організації, що мають консультативний статус при ECOSOC, можуть направляти своїх
представників для відкриття офіційних засіданнях Комісії зі Статусу Жінок (CWS).
Детальніші інформація доступна на http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html .
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