ESCWA Centre for Women
Background

Vision

The Centre for Women was established at the United Nations Economic and
Social Commission for Western Asia (UN-ESCWA) on 1 October 2003, following
the adoption of Resolution 240 (XXII). It was upgraded to the level of a division in
May 2010 pursuant to Resolution 293 (XXVI). The UN-ESCWA Centre for Women
(ECW) includes gender experts with a wide range of specializations, who assist
Member States and the whole of the UN-ESCWA in promoting women’s rights
and gender equality, and in mainstreaming gender perspectives in national
strategies, policies, legislations, and programmes.

The vision of the UN-ESCWA Centre
for Women is rooted in the principle
that enhancing gender equality and
women’s rights is a core element in
meeting development objectives.
Serving every Member State, ECW
seeks to contribute to a regional
environment in which all men and
women enjoy sustainable human development, full socio-economic and
political rights, and equal access to
resources and opportunities.

Scope of Work
ECW provides UN-ESCWA Member States with advisory services and technical
support to address gender inequality and promote women’s rights. It facilitates
effective policy formulation and implementation through the development
of tools, provision of evidence, strengthening of capacities, and sharing of
knowledge. It is also responsible for mainstreaming gender perspectives in the
entire work of the UN-ESCWA.
In its programme of work, ECW tackles the various dimensions of gender
equality and women’s empowerment through a systematic and comprehensive
focus on different societal structures, power relations, accessibility to resources,
and decision making processes. Specific activities include:

Mission
The mission of the UN-ESCWA Centre
for Women is to work strategically
with Member States, UN entities, and
regional organizations to achieve gender equality and to eliminate all forms
of discrimination against women.

•

Undertaking research and situation analyses to identify policy related priorities
and propose strategic areas of intervention in support of gender equality and
women’s empowerment at regional and national levels;

•

Tracking and monitoring the implementation of agreed commitments and
declarations in the Arab region on gender and women’s issues;

•Undertaking impact analysis and evaluation of national policies, legislations,

and programmes in line with strategic gender related priorities and needs;

•

Publishing reports and studies on priority issues, such as gender-based
violence, women in the labor force, political participation of women, women and
knowledge society, the status of Arab women, and women, peace and security;

• Organizing regional expert group meetings and gender discussion series to
generate and share knowledge on gender equality and women’s rights;

• Identifying

good practices and tools and adapting them to the regional
context for more effective approaches in addressing gender discrimination and
inequality;

•

Organizing targeted capacity building workshops to respond to gender related
gaps and needs within the Arab region;

•

Coordinating actions on key regional priorities and reflecting them in global
frameworks and processes.

Contact Us
ESCWA Centre for Women
United Nations
Economic and Social
Commission for Western Asia
Riad El Solh Square, BeirutLebanon
Phone: +961 1 981301 / Fax:
+961 1 981510
For more information about
the ESCWA Centre for Women
and its publications and
various activities: http://www.
escwa.un.org/divisions/ecw.
asp?division=ecw

مركز المرأة في اإلسكوا
معلومات أساسية

الرؤيـة

أنشئ مركز املرأة يف اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) يف  1ترشين األول/أكتوبر
 2003عمالً بالقرار ( 240د )22-املؤ ّرخ  17نيسان/أبريل  ،2003ثم ُرفع إىل مستوى شعبة عمالً
بالقرار ( 293د )26-املؤ ّرخ  19أيار/مايو  .2010ويضم فريق العمل يف املركز خرباء يف قضايا النوع
االجتامعي من اختصاصات متعددة ،يقدمون الدعم للبلدان األعضاء واألمانة التنفيذية لإلسكوا يف
مجاالت ضامن حقوق املرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني ،وادماج مبدأ املساواة يف اإلسرتاتيجيات
والسياسات والقوانني والربامج الوطنية.

ملركز املرأة رؤية واضحة مفادها أن األهداف
اإلمنائية ال ميكن أن تتحقق من دون املساواة
بني الجنسني وضامن حقوق املرأة .ويسعى
املركز ،من خالل الخدمات التي يقدمها إىل
جميع البلدان األعضاء ،إىل املساهمة يف تهيئة
بيئة إقليمية يستفيد فيها الجميع ،ذكورا ً وإناثاً،
من التنمية البرشية املستدامة ،ويتمتعون
بجميع حقوقهم االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،ويحصلون عىل فرص متساوية يف
اإلمكانات واملوارد.

نطاق العمل
يقدم املركز للبلدان األعضاء يف اإلسكوا خدمات استشارية ودعامً تقنياً للحد من عدم املساواة بني
الجنسني وضامن حقوق املرأة .ويساهم يف وضع سياسات فعالة وتنفيذها من خالل توفري الوسائل
الالزمة ،وبناء القدرات ،وتبادل الخربات واملعرفة .وهو مسؤول أيضاً عن تعميم مفهوم املساواة بني
الجنسني يف جميع جوانب عمل اإلسكوا.
ويتناول املركز يف برنامج عمله مختلف أبعاد املساواة بني الجنسني والنهوض باملرأة ،من خالل الرتكيز
بشكل منهجي وشامل عىل البنى االجتامعية املختلفة ،وتوازن العالقات يف املجتمعات ،واملساواة يف
الحصول عىل املوارد ،وعمليات صنع القرار .وتشمل األنشطة التي يقوم بها:

•

المهمة

يعمل مركز املرأة مع البلدان األعضاء ،ووكاالت
األمم املتحدة ،واملنظامت اإلقليمية عىل تحقيق
املساواة بني الجنسني والقضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة.

إجراء أبحاث ودراسات تحليلية لتحديد أولويات السياسات العامة واقرتاح إسرتاتيجيات لدعم
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

•

متابعة ورصد تنفيذ االلتزامات واإلعالنات الدولية املتفق عليها يف ما يتعلق بقضايا املرأة والنوع
االجتامعي يف املنطقة العربية؛

•

تحليل أثر السياسات والقوانني والربامج الوطنية وتقييمها لتحديد مدى مالءمتها األولويات
اإلسرتاتيجية املتعلقة بقضايا النوع االجتامعي؛

•

نرش تقارير ودراسات حول قضايا ذات أولوية كالعنف ضد املرأة ،واملرأة يف القوى العاملة،
ومشاركة املرأة يف السياسة ،واملرأة والتكنولوجيا ،ووضع املرأة العربية ،واملرأة والسالم واألمن؛

•

تنظيم اجتامعات إقليمية لفرق الخرباء وحلقات نقاش لتعميم املعرفة وتبادل الخربات يف مجال
قضايا النوع االجتامعي وحقوق املرأة؛

•

تحديد املامرسات والوسائل الجيدة وتكييفها مع السياق اإلقليمي إليجاد حلول فعالة ملشاكل
التمييز وعدم املساواة بني الجنسني؛

•
• تنظيم مشاورات ومناقشات حول األولويات اإلقليمية ،وإدراجها يف األطر واملسارات الدولية.

تنظيم ورش عمل لبناء القدرات تلبي ًة الحتياجات املنطقة العربية يف قضايا املساواة بني الجنسني؛

لالتصال بنا
مركز املرأة يف اإلسكوا
األمم املتحدة
اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا
رياض الصلح ،بريوت ،لبنان
هاتف961 1 981301 :
فاكس961 1 981510 :
ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات
عن مركز املرأة يف اإلسكوا وعىل
منشوراته وأنشطته عىل املوقع
http://www.escwa.un.org/
divisions/ecw.asp?division=ecw

