
A CSW - Comissão sobre a Situação da Mulher 

 

A Comissão sobre a Situação da Mulher CSW é uma instância da Organização 
das Nações Unidas criada pelo ECOSOC (Conselho Econômico e Social) em 
1946, com as seguintes funções: preparar relatórios e recomendações ao 
ECOSOC sobre a promoção dos direitos das mulheres nas áreas política, 
econômica, civil, social e educacional. Além disso, a CSW formula recomendações 
ao ECOSOC sobre problemas de caráter urgente que requerem atenção imediata 
aos direitos das mulheres. Outra importante função da CSW, criada a partir da 
Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher a Conferência de Beijing, é a de 
acompanhar a implementação do Plano de Ação de Beijing. 
 A CSW é composta por 45 membros, eleitos pelo ECOSOC por um período de 4 
(quatro) anos. O Brasil integra a Comissão no período de 2006-2009 e tem 
participado regularmente, fazendo-se representar nas reuniões que ocorrem na 
sede das Nações Unidas em Nova York.  
 

 
 Atualmente, o trabalho da Comissão está pautado por um plano de trabalho: que 
compreende o período de 2010-2014. De acordo com este plano de trabalho, a 
CSW se ocupa dos seguintes temas: 
 

• 2010 - Revisão da implementação da Declaração de Beijing e Plataforma de 
Ação, os resultados da vigésima terceira sessão especial da Assembléia Geral 
e sua contribuição a uma formulação de uma perspectiva de gênero para uma 
plena realização das Metas de Desenvolvimento do Milênio 

• 2011 - O acesso e a participação das mulheres e meninas à educação, ao 
treinamento, e à ciência e tecnologia, inclusive para a promoção de acesso 
igual das mulheres ao emprego pleno e trabalho decente 

 
• 2012 - O empoderamento de mulheres rurais e seu papel na erradicação de 

pobreza e fome, desenvolvimento e desafios atuais 
 

• 2013- Eliminação e prevenção de todas as formas de violência contra mulheres 
e meninas. 
 

• 2014 - Desafios e realizações na implementação das metas de 
desenvolvimento do Milênio para mulheres e meninas 

 

 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/critical.htm#implementation



