
                                                                                                                                        

 

 

 
 

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu   

67. Oturumu  
Bilgi Notu   

 

Arka Plan   
 

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK), 21 Haziran 1946 tarihinde, Birleşmiş Milletler 

(BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (EKOSOK) işlevsel komisyonlarından biri olarak kurulmuştur. 

KSK, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini ve kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesini 

amaçlayan ve bu alanlarda politikaların küresel düzeyde müzakere edildiği hükümetler arası bir yapıdır. 

KSK’nın yetkisi 1995 yılında toplanan Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nı takiben, 1996 

yılında EKOSOK 1996/6 sayılı karar ile genişletilmiştir. KSK’nın Pekin Deklarasyonu ve Eylem 

Platformu’nun uygulanmasındaki ilerleme ve sorunları izleyip gözden geçirmesi ve BM faaliyetlerinde 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırmasında öncü bir rol üstlenmesi gerektiğine karar 

verilmiştir. KSK üyelerini oluşturan BM Üye Devletleri, BM kuruluşları temsilcileri ve EKOSOK 

danışmanlık statüsünde1 olan sivil toplum kuruluşları her yıl, önceden belirlenmiş “öncelikli ana 

tema”yı tartışmak, beş oturum önce yayınlaşmış olan “uzlaşılmış sonuçları” ikincil bir tema olarak 

gözden geçirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarının ilerletilmesini destekleyecek somut 

politikalar üretmek amacıyla New York’ta bir araya gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

KSK, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nda kadın haklarına ilişkin belirlenen 12 kritik alanı ana 

çalışma alanı olarak benimsemekte ve öncelikli olarak bu alanlardaki ilerlemeleri ve sorunları 

değerlendirmektedir. Üye Devletler, ilerlemeyi hızlandırmak ve kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal 

alanlardaki haklarından yararlanmalarını teşvik etmek için ileriye yönelik eylemler üzerinde anlaşırlar. 

Her KSK oturumunun sonuçları ve tavsiyeleri “uzlaşılmış sonuçlar” başlığı altında takip için 

EKOSOK’a iletilir.  

  

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ise 

Komisyon’un çalışmasını tüm yönleriyle desteklemekte ve sivil toplum temsilcilerinin süreçlere 

katılımını kolaylaştırmaktadır.  

  

 

 

 
1 EKOSOK akreditasyonu olan ve nezdinde itibar sahibi sivil toplum kuruluşları, KSK resmi oturumlarına 

temsilcilerini delege edebilirler. EKOSOK danışmanlık statüsü başvurusuna ilişkin 

http://csonet.org/index.php?menu=34  

1947’de gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu’nun ilk 
toplantısındaki 15 üyeden birinin Türkiye’den milletvekili Mihri Pektaş 

olduğunu biliyor muydunuz? 

https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.un.org/ecosoc/en/content/about-us
https://www.un.org/ecosoc/en/content/about-us
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw59/feature-stories
https://www.unwomen.org/en/csw/outcomes
http://csonet.org/index.php?menu=34


                                                                                                                                        

Kadının Statüsü Komisyonu 67. Oturumu   
  

Resmi Oturum   

  

KSK‘nın 67. Oturumu bu yıl 6-17 Mart 2023 tarihleri arasında “Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve tüm 

kadın ve kız çocuklarının güçlenmesini sağlamak için inovasyon ve teknolojik değişimler, ve dijital 

çağda eğitim” öncelikli ana teması ve gözden geçirilecek konu olarak belirlenen “ Toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasında ve kırsal kesimdeki kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinde karşılaşılan 

zorluklar ve fırsatlar “” teması ile gerçekleşecektir.2 EKOSOK çok-yıllık çalışma programı (2021-2024) 

uyarınca KSK 67. Oturumu resmi toplantıları için öngörülen takvim henüz açıklanmamıştır.   

  

KSK 67. Resmi Oturumu esnasında, Komisyon temalarını ve diğer kritik toplumsal cinsiyet eşitliği 

konularını tartışmak üzere ‘yan’ ve ‘paralel’ etkinlikler düzenlenecektir. ‘Yan etkinlikler’, BM Üye 

Devletleri, hükümetler arası kuruluşlar ve BM kuruluşları tarafından organize edilirken; paralel 

etkinlikler sivil toplum kuruluşları tarafından planlanmaktadır.   

  

 

Yan Etkinlikler   

  

Yan etkinlik33 organize etmeyi planlayan üye devletler, hükümetler arası kuruluşlar ve BM 

kuruluşlarının, csw.sideevents@unwomen.org adresine yan etkinlik başvurularını göndermeleri 

gerekmektedir. Yan etkinliklere EKOSOK nezdinde danışmanlık statüsü almış sivil toplum kuruluşları 

ile ortak başvurulması mümkündür. KSK 67. Resmi Oturumu süresince yürütülecek olan tüm yan 

etkinlikler, BM Kadın Birimi tarafından derlenerek CSW67 web sayfasında duyurulacaktır.   

  

 

Paralel Etkinlikler   

  

KSK STK Forumu, KSK’nin sivil toplum kanadıdır ve resmi KSK oturumuna paralel olarak 

düzenlenmektedir. Bu Forum aracılığıyla, EKOSOK danışmanlık statüsüne sahip olan veya olmayan 

bütün sivil toplum örgütleri, KSK oturumu süresince paralel etkinlikler düzenleyebilir ve bu etkinliklere 

katılım gösterebilir. Paralel etkinlikler, merkezi New York’da bulunan Kadının Statüsü STK Komitesi 

(NGO CSW/NY) üzerinden koordine edilmektedir. Programı STK Forumu web sitesinde duyurulacak 

olan paralel etkinliklere Forum’un kendi sistemi üzerinden kayıt yapılarak katılım sağlanabilir. Paralel 

etkinlikler ve başvuru koşullarına şu linkten ulaşılabilir ve paralel etkinliklere dair sorular 

info@ngocsw.org adresine yöneltilebilir. Paralel etkinlik düzenlemek için başvuru süreci 2 Aralık 

2022’de sona erecektir.   

  

Paralel etkinlikler, sivil toplum örgütlerinin seslerini BM’de bulunan karar vericilere duyurmalarına 

destek olmakla kalmaz, aynı zamanda feminist ve kadın hareketi nezdindeki farklı konularda bilgilenme 

ve örgütlenme imkanı da sunar. Paralel etkinlikler tüm kamuoyuna açıktır.   

 

 KSK67’ye kayıt  
  

KSK67’ye kayıtlar 7 Ekim 2022 – 27 Ocak 2023 arasında BM’nin Indico sistemi üzerinden 

yapılabilecektir.  Yukarıda belirtildiği gibi sivil toplum örgütlerinin KSK67’nin resmi oturumlarına ve 

yan etkinliklerine katılabilmeleri için EKOSOK danışmanlık statüsünde olan sivil toplum örgütleri 

tarafından kayıtlarının onaylanmış olması gerekmektedir.   
 

 

 
2 KOVİD-19 pandemisinin devam etmesi sebebi ile hibrit olarak gerçekleştirilen KSK66 sonrası, KSK67 tamamen 

fiziksel katılımla gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak pandemi döneminin getirisi olarak bazı yan etkinliklerin 

ve paralel etkinliklerin hibrit ya da tamamen dijital olarak yapılması beklenmektedir.  
3 KSK 66. Oturumu yan etkinlikler programı arşivine erişim için: https://teamup.com/ksjgjdxx23dqs947md  

https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/192/50/PDF/N2019250.pdf?OpenElement
http://csw.sideevents@unwomen.org
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023
https://mailchi.mp/ngocsw.org/parallel-event-applications-are-now-open?e=fc1eea79f2
http://info@ngocsw.org
https://indico.un.org/event/1002946/
https://teamup.com/ksjgjdxx23dqs947md


                                                                                                                                        

 

KSK67’de Sivil Toplum Örgütlerinin Konuşma Yapma Fırsatı 

  

Her yıl çok sınırlı sayıda sivil toplum örgütünün genel tartışma oturumu ve interaktif diyalog 

toplantılarındaoturuma ve ana temaya dair konuşma yapma fırsatı bulunmaktadır. Bu fırsatlar için 

başvurular Ocak 2023’de açılacaktır. Bu sayfayı takip ederek süreçten haberdar olunabilir.  

 

 

KSK67’yi  Çevrimiçi Takip Etmek  

  

KSK67 süresince gerçekleştirilecek olan ve tüm katılımcılara açık olan etkinlikleri UN Web TV 

üzerinden çevrimiçi olarak canlı yayınlanacaktır. Bu kayıtlara sonraki günler ve aylarda UN Web 

TV’nin web sitesindeki arşivden ulaşılabilir.   

 

 

  

 Daha fazla bilgi için:   

   

• Her KSK öncesi ana temaya dair hazırlıklar ve BM Genel Sekreteri’nin ilgili raporuna temel 

olması için düzenlenen Uzmanlar Toplantısı’nın 67. Oturum için hazırladığı çıktılar 

(İngilizce): https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023/preparations  

• KSK’nın tarihçesi (İngilizce): 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Pub

lications/2019/A-short-history-of-the-CSW-en.pdf 

• KSK STK Forumu tarihçesi (İngilizce): https://ngocsw.org/about-us/history-of-ngo-csw/  

• KSK’ya katılımda erişilebilirlik (İngilizce): https://www.unwomen.org/en/csw/ngo-

participation/accessibility  

• Sorular için: csw@unwomen.org  

https://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/written-and-oral-statements
https://media.un.org/en/webtv
https://www.unwomen.org/en/csw/csw67-2023/preparations
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/A-short-history-of-the-CSW-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2019/A-short-history-of-the-CSW-en.pdf
https://ngocsw.org/about-us/history-of-ngo-csw/
https://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/accessibility
https://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/accessibility
mailto:csw@unwomen.org

