
 Informatie aangaande de agenda van de 54ste zitting van de Commissie voor de status 
van de vrouw  (CSW) van 1 tot 12 maart 2010 te New York   

 
 In 2010 viert de VN de 15de verjaardag van de Wereldconferentie van Peking en, 

conform een vijfjaarlijkse traditie, zal de CSW zijn zitting wijden aan de evaluatie van de 
vooruitgang die geboekt werd sinds de aanneming van de Verklaring en het 
Actieplatform van Peking in 1995 en sinds de 23ste buitengewone zitting van de 
Algemene Vergadering in 2000. Deze evaluatie zal gebeuren doorheen zes door 
experts ingeleide debatten waarbij rekening gehouden wordt met de relevante 
Millenniumdoelstellingen: 

 
•   Panel I: Regionale benaderingen van de uitdagingen van de tenuitvoerlegging van Peking 

(« Regional perspectives in progress achieved and remaining gaps and challenges in the 
implementation of the Beijing Platform for Action”). 

•   Panel II: Verbanden tussen de tenuitvoerlegging van Peking en de realisatie van de 
Millenniumdoelstellingen (« Linkages between implementation of the Platform for Action and 
achievement of the MDGs”).  

•   Panel III: 30 jaar CEDAW ( « Commemorating 30 years of CEDAW »)  
•   Panel IV: De evolutie van de nationale mechanismen voor gendergelijkheid (« The evolving 

status and role of national mechanisms for gender equality”)  
•   Panel V: De mondiale campagne van de Secretaris-generaal voor het stoppen van het geweld 

tegen vrouwen (« UNite to End Violence against Women »).  
•   Panel VI: De economische emancipatie van vrouwen in een context van economische en 

financiële mondiale crisis (« Women’s economic empowerment in the context of the global 
economic and financial crises”).  

         

 
 De CSW-zitting gaat van start op 1 maart in aanwezigheid van de Secretaris-generaal 

en de Voorzitter van Ecosoc. In de namiddag vindt een interactieve high level 
rondetafel plaats waar de delegatieleiders zich kunnen uitspreken over de bestaande 
links tussen de tenuitvoerlegging van het Actieplatform van Peking en de realisatie van 
de Millenniumdoelstelling. Tijdens de voormiddag van 2 maart zal tijdens een 
herdenkingsvergadering teruggeblikt worden op 15 jaar Peking. Bij die gelegenheid zal 
een korte verklaring aangenomen worden (die voor de zitting zal onderhandeld 
worden). Enkel de voorzitters van de regionale groepen komen tijdens deze 
vergadering aan het woord. Op 2 maart begint ook het algemeen debat tijdens hetwelk 
de delegaties zullen verzocht worden hun uiteenzetting naar voren te brengen. Dit 
algemeen debat zou voortgezet worden tot 10 maart. 

�

De CSW zal ook een panel organiseren met het oog op de voorbereiding van het 
hoofdthema van de volgende zitting, « Vrouwen, onderwijs, wetenschap en 
technologie » (”Access and participation of women and girls to education, training, science and 
technology, including for the promotion of women’s access to full employment and decent 
work”). Ze organiseert ook een interactief panel als bijdrage tot het Jaarlijks Ministerieel 
Overzicht (« Annual ministerial Review ») van Ecosoc, dat in juli 2010 zal gewijd zijn aan 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen en verbintenissen inzake gendergelijkheid 
en empowerment van vrouwen (”Implementing the internationally agreed goals and 
commitments in regards to gender equality and empowerment of women”). 

 
� Zoals elk jaar zal de CSW een aantal door staten en statengroepen voorgestelde 

resoluties goedkeuren. Onder de meest waarschijnlijke :  « Women and children taken 
hostage », «Ending female genital mutilation », « Women, the girl child and HIV/AIDS » 
en “Situation of and assistance to Palestinian women ». De ontwerpen van resolutie 
zullen pas beschikbaar zijn bij de aanvang van de zitting.  

 De CSW zal zich dit jaar dus niet buigen over een prioritair thema en er worden geen 
overlegde conclusies onderhandeld.   


