لجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحدة

ما هي لجنة وضع المرأة ؟
لجنة وضع المرأة ) Commission on the Status of Women (CSWهي عبارة عن لجنه فنية تابعه للمجلس االقتصادي واالجتماعي
لالمم المتحدة ) . United Nations Economic and Social Council (ECOSOCتأسست في العام  6491وهي تعتبر الهيئة
األساسية الرئيسسية المخصصة حصرأ لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة  .تهدف لجنة وضع المرأة إلى
إعداد التوص يات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي واالقتصادي والمدني واالجتماعي والتعليمي .في كل عام يجتمع
ممثلي الدول األعضاء في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع
معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم.
المنتج الرئيسي للجنة وضع المرأة هو االستنتاجات المتفق عليها حول المواضيع ذات االلوية التي يتم تحديدها لكل عام .االستنتاجات المتفق عليها
تحتوي على تقييم للتقدم وكذلك التحديات والثغرات .وهي تحتوي بالتحديد على مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات
الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية اخرى على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية واالقليمية
والمحلية .باال ضافة إلى االستنتاجات المتفق عليها تقوم اللجنة بتبني العديد من القرارت حول قضايا حقوق انإنسا ..يتم تقديم التقرير السنوي للجنة
إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ليتم اعتماده.

الدورة الثامنة والخمسين لعام 4102
سوف تعقد الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة في مقر األمم المتحدة في مدينة نيويورك في الفترة من  10 – 01مارس .1102
الموضوع الرئيسي للدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة سيكو .التحديات واالنجازات في تنفيذ األهداف األنمائية لأللفية للمرأة والفتيات.
موضوع االستعراض سيكو .وصول ومشاركة المرأة والفتيات في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا من اجل تعزيز التساوي في وصول المرأة
إلى التوظيف الكامل والعمل الالئق .للمزيد من المعلومات حول موضوع االستعراض اطلعوا على االستنتاجات المتفق عليها للدورة الخامسة
والخمسين للجنة وضع المرأة. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions.html#55 :
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كيف يمكننا المشاركة ؟
تشجع المنظمات لزيارة الموقع االلكتروني للجنة وضع المرأة للحصول على معلومات محدثه حول كيفية المشاركة في التحضيرات والنشاطات
للدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة .المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بوضع جيد ومعتمدة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم
المتحدة يمكن ا .تعين ممثلين لها للمشاركة في الدورة السنوية للجنة وضع المرأة ويمكن ا .تقدم بيانات مكتوبة للجنة .المنظمات الحكومية التي تتمتع
بصفة استشارية يمكن ا .تبعث ممثلين لحضور اللقاءات االفتتاحية للجنة وضع المرأة.
المزيد من المعلومات متوفرة على. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html
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