KOMISI PBB UNTUK STATUS PEREMPUAN
SION ON THE STATUS OF WOMEN

Apa itu Komisi PBB untuk Status Perempuan?
Komisi PBB untuk Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW) adalah badan fungsional
dari Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Economic and Social Council
(ECOSOC)). Komisi ini didirikan pada tahun 1946, dan merupakan badan perumusan kebijakan yang secara
eksklusif didedikasikan untuk kesetaraan dan kemajuan perempuan. Tujuan dari CSW adalah untuk menyiapkan
rekomendasi dan laporan kepada Dewan perihal kemajuan perempuan di dalam hak-hak politik, sipil, ekonomi,
sosial dan pendidikan. Setiap tahunnya, perwakilan dari Negara-Negara Anggota berkumpul di Markas PBB di
New York untuk mengevaluasi kemajuan dalam hal kesetaraan gender, mengidentifikasi apa saja tantangan yang
ada, menetapkan standar-standar global serta memformulasikan kebijakan-kebijakan konkrit untuk
mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.
Keluaran utama dari Komisi untuk Status Perempuan adalah kesimpulan bersama tentang tema prioritas yang
ditetapkan untuk setiap tahun. Kesimpulan yang disepakati bersama ini memuat penilaian tentang kemajuan
pencapaian serta tantangan dan kesenjangan yang ada. Lebih detilnya, kesimpulan ini menjelaskan tentang
serangkaian rekomendasi konkrit buat Pemerintah, badan-badan lintas pemerintah dan institusi lainnya, tokohtokoh sipil dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk diterapkan pada tingkat internasional, regional dan
lokal. Selain kesimpulan ini, Komisi untuk Status Perempuan juga mengadopsi beberapa resolusi dari beragam
isu-isu hak asasi. Laporan tahunan dari Komisi untuk Status Perempuan diberikan kepada Dewan Ekonnomi dan
Sosial untuk diikutsertakan.

Pertemuan ke 58 (2014)
Pertemuan ke 58 dari Komisi untuk Status Perempuan akan dilaksanakan di Markas PBB di New York dari
tanggal 10 sampai 21 Maret 2014.
Tema utama dari CSW58 adalah tantangan dan pencapaian dalam penerapan Tujuan Pembangunan
Milenium untuk perempuan. Tema pembahasan adalah akses dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan,
pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk promosi untuk kesetaraan akses bagi perempuan terhadap
pekerjaan yang layak. Informasi lebih lanjut tentang tema pembahasan bisa didapatkan di Kesimpulan Bersama
CSW55: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions.html#55.
Untuk informasi lanjutan tentang Pertemuan ke-58 dapat diakses di http://www.un.org/ womenwatch/daw/csw/
58sess.htm.

Bagaimana Kita Bisa Terlibat?
Organisasi-organisasi disarankan untuk mengunjungi situs CSW untuk mendapatkan informasi terbaru tentang
bagaimana bisa berpartisipasi di persiapan serta kegiatan CSW58. NGO-NGO yang terakreditasi dan memiliki
hubungan yang baik dengan Dewan PBB untuk Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) bisa mengirimkan perwakilan
untuk menghadiri pertemuan tahunan dari Komisi untuk Status Perempuan, dan bisa memasukkan pernyataan
tertulis bagi Komisi ini. NGO yang memiliki status sebagai penasihat bagi ECOSOC bisa mengirimkan perwakilan
untuk membuka secara resmi pertemuan Komisi untuk Status Perempuan (Commission on the Status of Women
(CSW)).
Informasi lebih lanjut ada di http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html.
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