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  الكویت تستضیف الدورة السادسة للجنة المرأة اسكوا

 
قالت رئیسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشیخة لطیفة الفهد السالم الصباح ان الكویت ستستضیف 

الدورة السادسة للجنة المرأة باللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (االسكوا) التابعة لالمم المتحدة والتي ستقام 
 خ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في الرابع والخامس من دیسمبر المقبل.تحت رعایة سمو الشی

واضافت الشیخة لطیفة في بیان لوكالة االنباء الكویتیة (كونا) ان لجنة شؤون المرأة حرصت على استضافة الدورة  
رها االنمائي في العالم العربي ومعالجة السادسة لالستفادة من جهود (االسكوا) في مجاالت النهوض بالمرأة وتفعیل دو 

 القضایا التى تعیق جهودها.

وقالت ان لجنة شؤون المرأة ستوقع مذكرة تفاهم مع لجنة (االسكوا) تهدف الى تعزیز التعاون بین الجانبین في 
 مختلف المجاالت التى تهم المرأة وتعمل على النهوض بها وابراز جهودها في كل المستویات.

لشیخة لطیفة ان الدورة المقبلة ستشهد مشاركة كبیرة من ممثلي الدول االعضاء في االمم المتحدة وخبراء وذكرت ا 
عن الوكاالت المتخصصة والمعنیة بالمنظمة الدولیة اضافة الى ممثلي من الجامعة العربیة والمنظمات والهیئات 

 المعنیة بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربیة.

اكدت ان اللجنة حرصت على دعوة كافة اطیاف المجتمع الكویتى من وزارات وهیئات ومنظمات المجتمع المدنى و  
فضال عن االتحاد الكویتي للجمعیات النسائیة وجمعیة الشفافیة والجمعیة الكویتیة التطوعیة النسائیة لخدمة وتنمیة 

ایا والموضوعات المطروحة التى تدعم المرأة وتؤكد المجتمع وغیرها لحضور فعالیات الدورة واالطالع على القض
 مكانتها في المجتمع.

 2003یذكر ان لجنة المرأة في (االسكوا) انشئت بقرار من المجلس االقتصادي واالجتماعي لالمم المتحدة في  
االعضاء والمنظمات  بهدف متابعة المؤتمرات العالمیة واالقلیمیة المتعلقة بالمرأة وتنسیق الجهود التى تبذلها الدول

 االقلیمیة واقیمت اول دورة لها في نفس العام.

ویأتي انعقاد الدورة السادسة بعد مرور عشر سنوات من نفس تاریخ انعقاد الدورة االولى وتمت الموافقة باجماع  
ون المرأة في االصوات في (االسكوا) على عقد اجتماع الدورة السادسة في الكویت تقدیرا لمكانتها وجهود لجنة شؤ 

  هذا المجال.
  



 
یذكر أن مهمة لجنة المرأة التابعة لال (االسكوا) هي تحدید أولویات برامج عمل المنظمة وخططها المعنیة بالمرأة  

ورصد تطورات وضع المرأة والمؤشرات واالحصاءات المرتبطة بذلك بغیة وضع سیاسات متكاملة للنهوض بالمرأة 
  وتمكینها.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


