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Bununla birlikte, 713 öneri toplumsal
cinsiyet ve kadın haklarının sağlanması
konularını ele almıştır.

BM KADIN BİRİMİ KADIN, BARIŞ VE
GÜVENLİK RAPORU 

2019-2020

Yalnızca 20 UEP için bir bütçe ayrılmıştır.Kanada, İzlanda, Norveç
ve İsveç UEP’lerle ilgili harcamaların daha kapsamlı bir şekilde
takip edilebilmesi için daha fazla adım atan ülkeler arasında yer
almaktadır. 

%24.9
Kadınların ulusal meclis ve
parlamentolardaki temsili
2000 yılında % 13.1’den
2020 yılında % 24.9’a
yükseldi. 

%0.9
30 yaşın altındaki
kadınlar dünya
parlamentolarının
yalnızca %0,9’unu
temsil etmektedir

23
Yalnızca 23 ülkede
kadınlar Devlet veya
Hükümetin başındaki
pozisyonlarda yer
almaktadır. 

Çatışmadan etkilenen 11 ülkenin son iki
evrensel periyodik incelemesine göre,
ülkelerden gelen 3,747 adet öneriden
sadece 189’unun kadın, barış ve güvenlik
gündemiyle ilgili olduğu kabul edilmiştir. 

Avrupa Birliği Üye Devletlerinin % 78’i 

Afrika Birliği Üye Devletlerinin ise % 47’si UEP uygulamıştır. 

 toplumsal cinsiyet eşitliğine dair hükümler 
içeren barış anlaşmalarının yüzdesi 

14’ten 22’ye yükselmiştir. 

Toplam 16 ülkede ise kadın, barış
ve güvenlik konusunda 55 adet yerel
eylem planı yürürlüğe konmuştur. 

Ancak bunların yalnızca %24’ü bu
planların uygulanması için bir bütçe
ayırmıştır. 

2015’teki 53 ve 2010’daki 19 adet
eylem planına kıyasla bir artış
yaşandığı anlamına gelmektedir. Ekim 2020 itibariyle 85 Üye Ülke 

(Birleşmiş Milletler üyelerinin % 44’ü) 

kadın, barış ve güvenlik gündemini
ulusal eylem planlarına(UEP)

aktarmıştır.

1992 ila 2019 yılları arasında kadınlar ortalama olarak dünya genelindeki,  Müzakerecilerin %13’ünü,
Arabulucuların %6’sını,  Başlıca barış süreçlerinin imzacılarının ise %6’sını teşkil etmektedir.

1992 - 2019

Kadın, barış ve güvenlik gündemi bir kriz önleme gündemidir

Çatışmalardan etkilenen ülkelerde
kadınların parlamentolardaki temsili     
% 18.9 ile daha düşük bir seviyededir.

BARIŞ SÜREÇLERİNİN 
KADIN İMZACILARI

%22
KADIN

ARABULUCULAR
KADIN

MÜZAKERECİLER

%14

 

Ocak 2020 itibariyle Kanada, Fransa, Meksika ve İsveç
feminist dış politika ve kalkınma politikaları uygulamıştır. 

Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı (MWMN) desteğiyle hazırlanan bu infografikte yer alan ve alıntılanan
tüm bilgi , şekil ve grafiklerin Türkçe çevirisi Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu tarafından yapılmıştır. 


