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AÇILIŞ MESAJLARI 
 
1.1. İcra Direktörünün Mesajı 
 
BM Kadın Birimi 2020’de 10. yaş gününü ve on yıllık kadınları ve kız çocuklarını barış ve güvenliğin merkezine alan küresel 
gündeme katkı sağlama geçmişini kutluyor. BM Güvenlik Konseyinden aldığı yetkiyle sahada çalışmalar yapan tek birim olan 
BM Kadın Birimi, Birlemiş Milletlerin barış inşası ve çatışma önleme çabalarına önemli ölçüde katkı sundu. Bugüne kadar 
kadın barış inşacılarını destekledik, çatışmalarla ilgili cinsel saldırıya maruz kalanlara adalet arayışlarında yardım ettik, 
kadınların barış süreçlerine anlamlı katılımını başarıyla talep ettik ve çatışmalardan etkilenen kadın ve kız çocuklarının 
hayatlarını ve toplumlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olduk.  
 
2020 yılı aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin kadın, barış ve güvenlik hakkındaki 1325 sayılı kararının 20. yıl dönümü ve 
Dördüncü Dünya Kadın Konferansında kabul edilen Pekin Eylem Platformunun da 25. yıl dönümüdür. Bunlar kaydettiğimiz 
gelişmeyi kutlayabileceğimiz anlar. Fakat yine de çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki kadın ve kız çocukları için vahim 
sonuçları olan COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almışken değişimi hızlandırmak hiç olmadığı kadar önemli.  
 
Daha iyi bir dünya inşa etmenin tam zamanı. Günümüz dünyasındaki eşitsizlik ve dengesizlikleri ele alıp, bu zamana kadar 
elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri götürebiliriz. Bu rapor BM Kadın Birimi 2019 kadın, barış ve güvenlik gündeminin 
kapsamını göstererek tüm ihtimalleri ve her geçen gün gelişen kriz önleme ve barış inşası amaçlı kalıcı müdahale ve 
stratejilerle mevcut krizlerin etkisini azaltma kapasitemizi ortaya koyuyor. BM, Üye Devletler ve sivil toplum genelinde 
kurulan kapsamlı ortaklıklarla pandemi süresince ve sonrasında müdahalede bulunabilecek konumdayız. 
 
Her zaman ileriye bakan BM Kadın Birimi, bugün feminist barışı yirmi birinci yüzyılda küresel ilişkileri şekillendiren baskın 
araç haline getirmek amacını taşıyan öncü harekettir. Tüm BM Üye Devletleri, BM sistemi içerisindeki tüm dostlarımız ve 
sivil toplum ile temas halinde bulunarak kadın, barış ve güvenlik gündeminin uygulanmasını hızlandırmayı taahhüt etmiştir. 
İçinde bulunduğu krizi atlatarak herkes için kalıcı barış, adalet, eşitlik ve kapsayıcılık yoluna giden bir dünya hedefliyoruz.  
 
Phumzile Mlambo-Ngcuka  
 
 
 
 
  



1.2. Başkanın Mesajı 
 
“GÜÇ KOLEKTİF EYLEMDEN DOĞAR. BU GÜÇ KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEMİZİ 
SAĞLAYACAK.” 
 
2020 yılı kadın, barış ve güvenlik gündeminin 20. yıl dönümü. Bu yıl başarılarımızı kutladığımız, bir yandan da eksikliklerimizi 
tespit ederek gelecekteki ihtiyaçları belirlediğimiz bir yıl olarak öngörülmüştü. Fakat bunun yerine dünya kendini her yerde 
güvenlik ve emniyet duygusunun darbe aldığı bir pandeminin tam ortasında buldu. Yaşanan krizin küresel pandemi olarak 
ilan edilmesinden neredeyse iki hafta sonra BM Genel Sekreteri küresel ateşkes çağrısında bulundu. Bu çağrı dünya 
genelindeki tüm kadın, barış ve güvenlik aktörleri tarafından olumlu karşılandı.  
 
BM Kadın Birimi, kadın, barış ve güvenlik gündemi konusunda Güvenlik Konseyine bağlı çalışmaktadır. BM Üye Devletlerini 
bu gündemi uygulamalarında destekliyor, BM birimlerinin çeşitli kadın, barış ve güvenlik çalışmalarını katalize ve koordine 
ediyor ve sivil toplumun yerelde ve uluslararası düzeyde üstlendiği çalışmaları kolaylaştırıyoruz. Tüm dünyada bulunan 88 
ofisten gelen kadın, barış ve güvenlik uzmanları, çatışmalardan etkilenen ülkelerin ve iyileşme veya önleme çalışmaları 
yürüten bölgelerin acil ihtiyaçların karşılıyor. Bu kişilerin uzmanlıkları, barış ve güvenlik konusunda yapılan yerel, bölgesel ve 
küresel çalışmaları, çatışma bölgelerindeki köylerde faaliyet gösteren barış aktivistlerinden New York’taki Güvenlik Konseyi 
karar alıcılarına kadar bağlamamızı sağlıyor. Tüm dünyaya fayda sağlayacak dönüşümsel değişime katkıda bulunmaya kararlı 
ve gönül vermiş, dünyanın önde gelen kadın, barış ve güvenlik uzmanlarıyla birlikte BM Kadın Birimi bünyesinde çalışmak 
benim için bir onurdur. 
 
BM Kadın Birimi adına Üye Devletlerle çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu bildirmek ve gündeme bağlılık ve desteklerinden 
ötürü kendilerine teşekkür etmek isteriz. Çatışmalardan etkilenen veya etkilenmeyen ve hassas bölgelerdeki kadın sivil 
toplumunun çalışmalarını her gün minnetle karşılıyoruz. Kadın barış inşacıları ve kadınların insan hakları savunucuları en 
derin saygımızı hak ediyorlar. Bu kişileri desteklemek için çalışmaya devam etmeliyiz. Bunların hiçbiri BM sistemi içerisinde, 
New York’taki genel merkezde ve sahada bulunan partnerlerimizle yaptığımız işbirliği olmadan mümkün olamazdı. Bu raporu 
okurken BM Kadın Biriminin BM Genel Sekreterliğini mevcut trendleri ve BMGK 1325 kararının uygulanmasına dair durumun 
incelemesi yönünde nasıl desteklediğini göreceksiniz. Bu analiz ve bilgilere göre Genel Sekreter, 2019 kadın, barış ve güvenlik 
raporunda BM liderlerine net talimatlar ve Üye Devletlere somut öneriler verebildi. Bu öneriler güçlü, dirençli ve barışçıl 
toplumların kurulmasına sağlam bir temel oluşturdu. Burada kritik öneme sahip bir diğer husus ise Birleşmiş Milletlerin 
kadınların özellikle kriz zamanlarında karar alma süreçlerine katılımı ve liderliğinin öneminin tanınması ve vurgulanmasıdır. 
Önümüzdeki on yıllık süreçte dönüşümü beklerken çalışmalarımızı bu temel üzerine inşa edebiliriz ve etmeliyiz de. 
 
Sürekli denenen ve doğru çıkan tek bir şey var: güç kolektif eylemden doğar. Bu birleşik güç bizim küresel ölçekte 
karşılaşabileceğimiz zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacak ve barışçıl, adil ve eşit toplumlara ulaşmada bize güç 
verecektir.  
 
Paivi Kannisto  
 
  



Savaş, şiddetli çatışma, terör ve şiddetli aşırılıkçılığın kadınlar ve kız çocukları için farklı ve yıkıcı sonuçları vardır. Dünyanın 
her yerinde bunlarla karşı karşıya kalan kadınlar çatışmaların önlenmesi, barışın yeniden tesis edilmesi ve toplumların 
yeniden inşası için çalışıyor.  
 
 
 
KÜRESEL GÜNDEMİ ŞEKİLLENDİRMEK 
 

88 $13 milyon 2 

● ● ● 
2019’da dahil edilen ülke ve bölge 

sayısı 
Küresel program oluşturma için 

ayrılan toplam gelir 
Kadın, barış ve güvenlik hakkında yeni 

Güvenlik Konseyi kararı sayısı 
   

23 85 548 

● ● ● 
Sivil toplumdan kadınların katılımıyla 

düzenlenen Güvenlik Konseyi 
bilgilendirme toplantısı sayısı 

Kadın, barış ve güvenlik konulu eylem 
planı hazırlamış Birleşmiş Milletler 

Üye Devlet ve Gözlemci sayısı 

Barış süreçlerini etkilemek için 
desteklenen sivil toplum kuruluşu ve 

ağlarının sayısı 
   

27 (2018’de 16 iken) 12 ülkede 100 6 

● ● ● 
Genel Sekreterlik Barış İnşa Fonundan 

fon alan BM Kadın Birimi ofisi sayısı 
Kadın Barış ve İnsani Yardım Fonu 

(Women’s Peace and Humanitarian 
Fund) tarafından desteklenen kadın 

örgütlerinin sayısı 

Desteklenen bölgesel kadın arabulucu 
ağlarının sayısı 

 
  



Çatışmaların ve insani krizlerin giderek daha karmaşık, şiddetli ve uzun süreli bir hal almaya başlaması ve COVID-19 gibi yeni 
tehditlerle bir araya gelmesi nedeniyle kadınların liderliğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Yine de 
kadınlar barış ve adaletin sağlanması yönündeki süreçlerin çoğunlukla dışında tutuluyor. Yapılan barış anlaşmalarının 
çoğunda kadın ve kız çocuklarının öncelikleriyle ilgili hükümler bulunmuyor ve bu anlaşmalar kadınların yaşamları ve 
toplumlarıyla ilgili eşsiz perspektiflerini yansıtmıyor.  
 
Dünya kadın, barış ve güvenlik konusunda bir gündem oluşturmak için bir dizi güçlü küresel taahhütte bulunmuştur. Bunlara 
Pekin Eylem Platformu, 2000 yılında alınan dönüm noktası niteliğindeki 1325 sayılı kararla başlayan 10 adet BM Güvenlik 
Konseyi kararı ve yakın zamanda belirlenen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi de dahildir. BM Kadın Birimi bu 
taahhütlerin şekillendirilmesi ve devam ettirilmesi konusunda eskiden beri lider konumundadır.  
 
Bunlar aracılığıyla yerelden küresele, küreselden yerele değişimi yönlendiriyoruz.  
 
BM Üye Devletlerini kendileri için belirledikleri standart ve ilkelere ulaşmalarında desteklemek amacıyla Üye Devletler ile 
işbirliği yaptık. Gelişimi takip ederek hesap verilebilirliği destekliyor, herkese verdikleri sözleri sürekli hatırlatarak 
kazandığımız hızı koruyoruz. Güvenlik Konseyi ise BM Kadın Biriminin bu gündemi yönetme, koordine etme ve 
desteklemedeki önemli rolünü yeniden teyit etti.  
 
BM Kadın Birimi aynı zamanda BM sisteminin çatışma ve istikrarsızlıkların yaşandığı bölgelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmesini ve sorumlu kalmasını yönetiyor 
ve koordine ediyor. Kapsayıcılık ve kadın haklarının barış masalarından krizin ön saflarına kadar savunulması amacıyla 
dünyanın her yerinde hükümetlerle ve kurumlarla, kadınlar tarafından yönetilen yerel sivil toplum gruplarıyla işbirliği 
yapıyoruz.  
 
1325 sayılı kararın 20. yıl dönümünde uygulama halen söylemin gerisinde olsa da, BM Kadın Birimi bir an önce daha fazla 
kaynak ayırarak daha fazlasını başarmak için yaptığı çağrıdan vazgeçmiyor. 
 

“Bu taahhütlerle yerelden küresele, küreselden yerele değişimi yönlendiriyoruz.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BOŞLUKLARI DOLDURMAK 
 

 
 
BM GENEL SEKRETERİNİN ALTI ÖNCELİĞİ 
 
2018 yılında Genel Sekreter BM Üye Devletlerine kadın, barış ve güvenlik gündemindeki altı kritik öneme sahip boşluğun 
kapatılması için atılan adımları hızlandırma çağrısında bulundu.  
 
Bu alanda daha hızlı kaydedilecek gelişme halkların ve toplumların her türden krize karşı daha dirençli ve hazırlıklı olmasını 
sağlayacaktır.  
 
 
 
01 – KADINLARIN EKONOMİK TOPARLANMA SÜREÇLERİNDE KARAR ALICI POZİSYONUNDA OLMALARINI SAĞLAYIN. 
 
 
 
02 – ÇATIŞMA HALLERİNDE KADINLARIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINI VE SİVİL TOPLUMU KORUYUN. 
 
 
 
 
 
  



 
 
03 – KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN FİNANSMANI ARTIRIN. 
 
 
 
04 – BM EMNİYET VE BARIŞIN KORUNMASI OPERASYONLARINDA DAHA FAZLA ORDU VE EMNİYET MENSUBU KADIN 
GÖREVLENDİRİN. 
 
 
 
05 – KADINLARIN BARIŞ SÜREÇLERİNE ANLAMLI KATILIMINI GARANTİ EDİN. 
 
 
 
06 – KADIN, ÇATIŞMA VE BARIŞ KONUSUNDA DAHA FAZLA VERİ, DELİL VE ANALİZ ÜRETEREK ERİŞİME AÇIN. 
 
 
 
  



NORMLARDA SAĞLANAN İSTİKRARLI GELİŞMELER  
 

1915  
Kadın, barış ve güvenlik küresel gündemi 1915 Lahey Kadın Kongresinde doğdu ve kadınların yüz yıllık uluslararası barış 
aktivizminin başlangıcı oldu. 
 

1995 
Dördüncü Dünya Kadın Konferansı, toplumsal cinsiyet eşitliğine öncelik vererek barışçıl ve kapsayıcı toplumlar yaratmak için 
yol haritası olarak Pekin Eylem Platformunu kabul etti. Platformun stratejik hedeflerinden biri silahlı çatışmalardaki 
kadınlardır. 
 
 
 
  



2000  
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kadın, barış ve güvenlik alanında yapılmış en kapsamlı uluslararası taahhüt olan 1325 
sayılı kararı yürürlüğe koydu. 2020 itibariyle Güvenlik Konseyi toplam 10 kadın, barış ve güvenlik kararını yürürlüğe koymuş 
oldu.  
 

● ● ● ● 
2008 2009 2009 2010 

Karar No 1820 Karar No 1888 Karar No 1889 Karar No 1960 
    

● ● ● ● ● 
2013 2013 2015 2019 2019 

Karar No 2106 Karar No 2122 Karar No 2242 Karar No 2467 Karar No 2493 
 
 

2015  
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma ve barış arasında var olan bağları 
kabul eder. BM Güvenlik Konseyinin 2250 Sayılı Gençlik, Barış ve Güvenlik Hakkında Kararı, genç kadın ve erkeklerin kalıcı 
barışı şekillendirmek, adalet ve uzlaşmaya katkıda bulunmak için aktif olarak faaliyet göstermesi gerektiğini vurgular.  
 

2016  
BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafından alınan “Barış İnşası Mimarisinin İncelenmesi” hakkında Barışın Sürdürülmesi 
odaklı paralel kararları, kadınların ve gençlerin barışı inşa etmede ve sürdürmede önemli bir rolü olduğunu kabul eder.  
 
 
  



KOORDİNASYON İLERLEMEYİ HIZLANDIRIR 
 
BM Kadın Birimi önemli bir toplanma ve koordinasyon rolü oynamakta, tüm partnerlerimize, dünyanın dört bir yanındaki 
kadınlara ve toplumlara fayda sağlayacak liderlik ve uzmanlık temin etmektedir.  
 
 

BM KADIN BİRİMİNİN ORTAKLARI 
 
BM Üye Devletleri – Yaklaşık 30 BM kuruluşu ve birimi – Yüzlerce küresel, bölgesel, ulusal ve yerel sivil toplum örgütü ve 
kadın grupları – Akademik Kurumlar ve Düşünce Kuruluşları – Avrupa Birliği – Afrika Birliği – Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 
– Arap Birliği – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
 
 
 
Bilgiyi paylaşmak, yeniliği başlatmak 
 
BM Kadın Birimi eşsiz bir kadın, barış ve güvenlik uygulayıcı topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. 2020 yılı itibariyle dünyanın 
dört bir yanından 280’i aşkın üyenin birbiriyle bağlantısını sağlamıştır. Daha iyi, daha hızlı ve daha akıllıca çalışabilmek için 
gereken fikir ve görüşler için hayati bir kaynak olan bir küresel deneyim ve uzmanlık havuzu oluşturmuştur.  
 
Topluluk, 2019 yılında düzenlediği 15 online web seminerleri aracılığıyla bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için dahili ve harici 
uzmanları bir araya getirmiştir. Web seminerlerinde ele alınan konular Güvenlik Konseyiyle ilişkiler, etkin ulusal eylem 
planlarının desteklenmesi, BM Kadın Birimi tarafından görevlendirilen araştırmacılardan alınan dersler ve genç kadınlarla 
kurulan ortaklıkların güçlendirilmesidir. Tüm web seminerlerine toplam 329 uzman katılım sağlamış, daha da fazla sayıda 
uzman ise dahili uygulayıcı topluluk ağı üzerinden bu etkinliklerin kayıtlarına erişebilmiştir. 
 
  



BM KADIN BİRİMİNİN SEKRETERLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ OLUŞUMLAR 
 
Barış Operasyonlarında Görev Yapan Ordu ve Emniyet Mensubu Kadınlar için Elsie İnisiyatifi Fonu (The Elsie Initiative Fund) 
– Güvenlik Konseyi Gayrı Resmi Kadın, Barış ve Güvenlik Uzman Grubu – Kadın, Barış ve Güvenlik Odak Noktaları Ağı – Kadın 
Barış ve İnsani Yardım Fonu 
 
 
 
BM KADIN BİRİMİNİN STRATEJİK ORTAKLIKLARI 
 
BM Kadın, Barış ve Güvenlik Dönem Komitesi (The UN Standing Committee on Women, Peace and Security) (başkan) – BM 
Küresel Terörle Mücadele Koordinasyon Sözleşmesi Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu (The Gender Working Group of the 
UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact) (başkan) – Çatışmalarda Cinsel Şiddete Karşı BM Hareketi (UN Action 
against Sexual Violence in Conflict) (üye) – Hukukun Üstünlüğü Küresel Odak Noktası (Global Focal Point on Rule of Law) 
(üye) – Afrikalı Kadın Liderler Ağı (African Women Leaders Network) (Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Elçiliği ile 
birlikte eş kolaylaştırıcı) – Genel Sekreterin 7 Maddelik Eylem Planının koordinasyonu için Barış İnşası Destek Ofisi ile işbirliği 
 
 
 
 
 
  



BM KADIN BİRİMİNİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ YERLER 
 
13 – AMERİKA VE KARAYİPLER 
Arjantin, Barbados (çok uluslu ofis), Bolivya, Brezilya, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Kolombiya, Meksika, 
Şile, Uruguay 
 
10 – AVRUPA VE ORTA ASYA 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova,1 Kırgızistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Tacikistan, Türkiye, 
Ukrayna 
 
 
 
 
  

 
1 Bu raporda Kosova’ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 Sayılı Kararı (1999) bağlamında 
değerlendirilmelidir. 



19 – ASYA VE PASİFİK 
Afganistan, Bangladeş, Çin, Doğu Timor, Endonezya, Fiji (çok uluslu ofis)*, Filipinler, Hindistan (çok uluslu ofis), Myanmar, 
Pakistan, Palau*, Papua Yeni Gine, Samoa*, Solomon Adaları*, Sri Lanka, Tayland, Tonga*, Vanuatu*, Vietnam 
 
13 – BATI VE ORTA AFRİKA 
Cape Verde, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine-Bissau, Kamerun, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone, Togo 
 
13 – DOĞU VE GÜNEY AFRİKA 
Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, Burundi, Etiyopya, Güney Afrika (çok uluslu ofis), Güney Sudan, Kenya, Malavi, Mozambik, 
Ruanda, Somali, Sudan, Uganda, Zimbabve 
 
11 – ARAP ÜLKELERİ VE KUZEY AFRİKA 
Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Filistin Devleti, Irak, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün, Yemen 
 
 
 
  



ÇÖZÜMLERİMİZ 
 
 

POLİTİKALARIN SEYRİNİ ŞEKİLLENDİRMEK 
 
Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararının kabulünden bu yana, BM Güvenlik Konseyi'nde kadın, barış ve güvenlik gündemine 
ilişkin politika savunuculuğu önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Son 10 yıldır BM Kadın Birimi, Konsey üyeleriyle kadın hakları 
ve toplumsal cinsiyet konularını gündemlerine dahil etmeleri için doğrudan temas kurarak bu çabalara öncülük etmektedir. 
Konsey uluslararası toplulukları ilerleme yönünde teşvik etme gücüne sahiptir. Bunun karşılığında ise bölgesel organlar ve 
Üye Devletler kadınların barış ve çatışma, iyileşme ve kalkınma konularında liderlik ve karar alma pozisyonlarına getirilmesi 
yönünde ulusal eylem planlarını uygulamaktadırlar.  
 
BM Kadın Birimi, yapılan taahhütlere paralel olarak ve ortaya çıkan yeni sorunlara cevaben tüm kademelerde politikanın 
seyrini etkileyecek yerel ve küresel uzmanlıkları temin etmektedir. 
 
 
  



Güvenlik Konseyinde: ilerlemenin savunulması 
 
2019 yılında, kadınların ve kız çocuklarının güvenliğinin ve durumunun iyileştirilmesine yönelik hükümler içeren Güvenlik 
Konseyi kararlarının yüzdesi 2018 yılına göre düşüş göstermiştir. Ancak aynı yıla göre iki kat fazla sivil toplum temsilcisi belli 
ülkeler ve gündem maddeleriyle ilgili olarak Konseye brifing vermiştir. Güvenlik Konseyi iki yeni karar aldı. Bunlardan biri 
çatışmalarla ilgili cinsel şiddete odaklanan 2467 sayılı karar, diğeri ise kadın, barış ve güvenlik gündeminin tam olarak 
uygulanması üzerinde duran 2493 sayılı karardır.  
 
Gayrı Resmi Uzman Grubu, Güvenlik Konseyinin 2019 yılında önemli çatışmalara sahne olan Afganistan, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Libya, Myanmar, Güney Sudan, Sudan ve Yemen hakkındaki müzakerelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadın haklarının vurgulanmasında etkili olmuştur. Daha sonrasında bu ülkelerdeki kadın barış inşacılarının savunuculuğunu 
güçlendiren önemli Güvenlik Konseyi kararları alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Barış süreçlerinde eşitliğin teşvik edilmesi 
 
Afganistan: Konsey tüm siyasi uzlaşmaların Afgan kadınlarının haklarını koruması gerektiğini teyit ederek hükümete kadınları 
barış görüşmelerinde müzakere ekibine dahil etmesi yönünde çağrıda bulunmuştur.  
 
Güney Sudan: Konsey tüm tarafların Yeniden Canlandırma Anlaşmasının (Revitalization Agreement) uygulanma organlarında 
en az yüzde 35’lik kadın kotasına ulaşılması yönünde çağrıda bulunmuş, Birleşmiş Milletler misyonunun bu konudaki 
çalışmalara destek sunmasını talep etmiştir.  
 
Sudan: Konsey 1325 sayılı kararla ilgili yeni Ulusal Eylem Planının tamamlanarak eksiksiz bir şekilde uygulanmasını teşvik 
etmiş, Hükümete Geçiş Dönemi Yasama Meclisinde yüzde 40 kadın kotasına ulaşması yönünde çağrıda bulunmuş, kadın, 
barış ve güvenlik gündemini yeni Birleşmiş Milletler siyasi misyonunun yetkilerine ve stratejik hedeflerine dahil etmiştir.  
 
Yemen: Konsey taraflara gerektiğinde yeni delegasyon üyesi ekleyerek kadınların delegasyona katılımını yüzde 30’a 
çıkarması yönünde çağrıda bulunmuştur.  
 
 

“Tüm masalarda eşit şekilde yer almamamızın hiçbir mazereti olamaz…” diyerek delegelere 
hatırlatmada bulunan Salah, “Siyasi süreçler toplumumuzun, kadın gruplarının, sivil toplumun, 
direniş gruplarının, etnik ve dini azınlıkların, yerinden edilenlerin ve engellilerin çeşitliliğini kabul 
ederek yansıtmadığı sürece yapılacak hiçbir anlaşma kolektif istek ve hedeflerimizi 
yansıtmayacaktır” dedi. 
 
 
 

NİJERYA 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ulusal eylem planlarının geliştirilmesi  
 
2019 yılı sonu itibariyle 85 ülke ve bölge, 1325 sayılı karar doğrultusunda kadın, barış ve güvenlik konulu ulusal eylem planını 
yürürlüğe koymuştur. Bunlardan 10’u yeni veya güncellenmiş planlardır. Bu planlar küresel taahhütler ulaşmakta kullanılacak 
ulusal tedbirleri ortaya koymuştur. Bunların dörtte üçü gelişimi devam ettirmek için güçlü izlem çerçeveleri de içermektedir.  
 
BM Kadın Birimi, toplam 11 plan ile dünyanın en fazla sayıda yerelleştirilmiş eylem planına sahip Nijerya’da da olduğu gibi, 
çok sayıda eylem planının geliştirilmesini desteklemiştir. Bauchi ve Benue eyaletleri ilk etüt ve durum analizlerini 
gerçekleştirerek 2019 yılında yeni planlara start vermiştir. Eyalet kanun yapıcıları, emniyet teşkilatları, topluluk liderleri, dini 
liderler, sivil toplum kuruluşları ve medya bu kapsamlı ve kapsayıcı sürece dahil olmuştur. Bu çalışmalar plan ve programların 
kapsamını belirleyen bulgular konusunda bir mutabakata varılmasını sağlamıştır.  
 
BM Kadın Birimi 1325 sayılı kararın 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, 47 Üye Devlet ve 2 bölge kuruluşunun yeni 
ulusal eylem planlarını yürürlüğe koymak veya mevcut planları güçlendirmek üzere taahhütte bulunduğu bir etkinliğe ev 
sahipliği yapmaları için Almanya ve İngiltere hükümetlerini bir araya getirmiştir.  
 
BM Kadın Birimi Arap Birliğine ulusal eylem planlarının geliştirilmesi, maliyetlendirilmesi ve uygulanmasına yönelik bölgesel 
yönergeler hazırlaması konusunda destek sunmuştur. Irak Hükümeti bu yönergeleri ikinci ulusal eylem planına uygulamıştır.  
 
 
 

ARAP BİRLİĞİ 
 
  



ADALETE ERİŞİMİ ARTIRMAK  
 
Yıllarca çatışmalarla ilgili cinsel şiddet sessizliğe gömülmüş, görünmez hale gelmiş ve en az kınanan savaş suçu olmuştur. 
Ancak artık öyle değil. Geçmiş şiddet olaylarının üstesinden gelmenin ve barışın sürdürülmesi yolunda ilerlemeye devam 
etmenin kritik öneme sahip olduğunu giderek daha iyi anlayan geçiş hukuku ile BM Kadın Birimi, küresel olarak cinsel şiddet 
de dahil tüm insan hakları ihlallerini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan etmenleri kapsayacak süreçleri desteklemiştir. 
Ayrıca kadınların ilgili karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında ve kademelerinde yer almalarını savunmuştur.  
 
Geçtiğimiz on yılda BM Kadın Birimi, Justice Rapid Response (JRR – Acil Hukuki Müdahale) uluslararası mahkemelere ve 
ulusal geçiş hukuku mekanizmalarına çatışmalarla ilgili cinsel şiddetin araştırılması ve belgelenmesi konusunda destek 
sunmak üzere yılda ortalama 20 uzman görevlendirmiştir. Eğitim ve mentorluk ile ulusal savcı ve müfettişlerin becerilerini 
geliştirerek bu korkunç suçları araştırmada ve adalet sağlamada daha donanımlı olmaları sağlanmıştır. Müfettişler JRR ve 
OHCHR tarafından 2019 yılında kurulan uygulayıcı topluluk ile becerilerini güncel ve nitelikli tutuyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



KOSOVA 
 
Kosova’da2 1998-1999 yılları arasında etnik Arnavutluk ve Sırp güçleri arasındaki çatışmalarda cinsel şiddet yaygın olarak 
uygulanmıştır. Mağduriyetin yasal olarak tanınmasına ve cinsel şiddete maruz kalanların kendilerine karşı işlenen suçlara 
karşılık bir telafi ve tazminat alabilmelerine dair umut elde edebilmeleri 18 yılı bulmuştur. BM Kadın Birimi yasalarda 2017 
yılındaki değişimle sonuçlanan savunuculuk çalışmalarında önemli bir rol oynamıştır. BM Kadın Birimi Justice Rapid Response 
ile işbirliği içerisinde 2019 yılında mağdurların ihtiyaçlarına yanıt vermek ve tazminat elde etmek üzere kurulan ulusal 
komisyon üyelerine eğitim vererek bu adalet sürecini destekleme devam etmiştir. Eğitim alan üyelere uluslararası 
standartlarda delil değerlendirme teknikleri öğretilmiştir. Kazanılan bu yeni beceri ve anlayış, saldırıya maruz kalanların 
yeniden mağdur olmadan yasal koruma alabilmelerini sağlamak yönünde önemli bir adımdır.  
 
BM Kadın Birimi ilk çalışma planının hazırlığı sürecinde de bu komisyonla birlikte çalışmış, ihlallere maruz kalmış insanların 
durumlarını tanıma ve doğrulama sürecini güçlendirmiştir. Kosova Özel Savcılığı ve Kosova Emniyeti Savaş Suçları Biriminde 
kadın mağdurları desteklemek üzere tasarlanmış iki mülakat odası açılmıştır. BM Kadın Birimi savcılara, emniyete, 
mağdurların hak savunucularına ve Kosova Avukatlar Odasına vaka özelinde mentorluk sağlayacak hukuk uzmanlarıyla da 
işbirliği yapmıştır.  
 

“Bir vakayı bildirmek için hiçbir zaman çok geç değildir… Tamamen çözüme ulaşana kadar bu 
vakalarla ilgilenmek bir insani sorumluluk ve yasal yükümlülüktür.” 
Savaş suçlarını araştıran ve takip eden Kosova Özel Savcılığı savcısı Drita Hajdari  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 Bu raporda Kosova’ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 Sayılı Kararı (1999) bağlamında 
değerlendirilmelidir. 



GUATEMALA 
 
 
GUATEMALA ORDUSU TARAFINDAN SEKS KÖLELİĞİNE ZORLANAN KADINLAR 34 YIL BOYUNCA ADALET BEKLEDİ. 
 
 
Uzun süren cezasızlığı bitirmek 
 
Guatemala ordusu tarafından cinsel köleliğe zorlanan kadınlar 34 yıl boyunca adalet bekledi. 2017 yılında 22 duruşmadan 
sonra Guatemala mahkemesi tecavüz, cinayet ve kölelik olmak üzere insanlığa karşı suç işlemiş eski askerleri mahkum ederek 
11 kadın için tazminat kararı verdi. Sepur Zarco davası Guatemala ceza kanunu kapsamında görülen ilk çatışmayla ilgili cinsel 
şiddet davası oldu. Bu karar, mağdurları gerçek, adalet ve tazminat arayışlarında durmadan destekleyen BM Kadın Biriminin 
aralıksız savunuculuğu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ittifakıyla, kadınların insan hakları savunucuları, Savcılık ve diğer BM 
kuruluşlarının çabaları sonucu alınabilmiştir.  
 
BM Kadın Birimi kaydedilen bu gelişmelerin üzerine çeşitli faaliyetlerde bulunmayı sürdürmektedir. 2019 yılında 
hukukçularla birlikte yaptığı çalışma ile cinsel şiddet davalarında kadın haklarının uluslararası standartlarda sağlanması için 
gerekli onurlu ve dönüştürücü tazminatlar hakkında bir politika belirlenmesinde Temyiz Mahkemesine yol göstermiştir.  
 
Uzun yıllardır devam eden cezasızlığı sona erdirme yolunda atılan adımlardan bir diğeri de, BM Kadın Birimi tarafından 
yürütülen analiz sonuçlarına göre Özel Kadın Cinayetleri Mahkemelerinin tüm davalarda uluslararası insan hakları 
standartlarına yüzde yüz uymasını sağlamaktır. Toplumsal cinsiyet konusunda uzmanlaşmış savcılar tarafından kurulan ağ 
toplumsal cinsiyet temelli kadın cinayetlerinin araştırılmasında Latin Amerika Modeli Protokolünü uygulamaya devam etmiş, 
Adli Kadın Sekreterliği ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların insan haklarının teşviki hakkında kurumsal politikalara 
uyumun sağlanması için izlem sürecini geliştirmiştir.  
 
Eski yargı organlarıyla yapılan çalışmalar bu organların kadınların insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği standartları 
konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmiş, ulusal Hukuk Fakültesinin bu konularla ilgili eski yargı makamlarına sertifika 
verecek özel bir kurs hazırlamasında ve Guatemala’nın çeşitli yerli halklarındaki kadınların adalete erişimini artırmasında yol 
gösterici olmuştur. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



ORDU VE EMNİYET MENSUBU KADINLARA KAPILARI AÇMAK 
 
Toplumsal cinsiyet daha önce hiç olmadığı kadar Birleşmiş Milletlerin barış koruma faaliyetlerinin merkezinde yer 
almaktadır. Çok boyutlu barış koruma misyonlarının3 tamamı toplumsal cinsiyet birimine ve kadın koruma danışmanlarına 
sahiptir. Barışı korumaya ilişkin görev ve yetkilerin neredeyse tamamı kadın, barış ve güvenlikle ilgili özel hükümler 
içermektedir. Görevdeki tüm ordu ve emniyet mensupları için hazırlanan direktiflerde kadınların güvenliği konusuyla ilgili 
özel talimatlar yer almaktadır. Katılım hala az olsa da, daha fazla kadın ordu ve emniyet mensubu olarak görev yapmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 Çok boyutlu barış koruma operasyonları yalnızca barış ve güvenliğin sürdürülmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda 
siyasi süreci kolaylaştırıyor, sivillerin korunmasını sağlıyor, silahsızlanma, terhis ve eski savaşçıların topluma yeniden entegre 
edilmesi süreçlerine yardımcı oluyor, seçimlerin düzenlenmesine destek sunuyor, insan haklarının korunmasını ve teşvik 
edilmesini sağlıyor ve hukukun üstünlüğünün yeniden kurulmasına yardımcı oluyor. 



BM Kadın Birimi uluslararası barış koruma faaliyetlerinde görev yapan ve genel olarak emniyet güçlerine mensup kadınların 
yüzdesinin sistematik bir biçimde artırılmasını savunmaktadır. Kadınların askerlik yapma hakkı vardır. Ayrıca kadınlar 
operasyonel etkinliğin artırılmasını ve kadın sivillerin daha çok desteklenmesini sağlamaktadırlar. Kadınların orantısız güç 
kullanma eğilimi daha düşük, topluluklarla güvene dayalı ilişkiler kurma eğilimi ise daha yüksektir. Kadınlar anlaşmazlıkların 
çözümüne, stabilite ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına yönelik kalıcı katkıları bulunmaktadır.  
 
BM Kadın Birimi 2019 yılında 120 ordu ve emniyet mensubu kadının Kadın Subay Eğitimi aracılığıyla uluslararası barış koruma 
operasyonlarına katılabilmeleri için eğitim almasını desteklemiştir. 10 gün süren bu eğitim kadın askerlerin göreve 
hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Eğitim 2014 yılında başladığı günden bu yana, barış koruma operasyonlarında görev 
yapan kadın askeri uzman ve kurmay subay oranını dörde katlama yönünde somut katkı sunarak bu oranın 2019 yılında 
yüzde 16’ya çıkmasını sağlamıştır.  
 
Fiji Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri mensubu Yüzbaşı Anaseini Navua Vuniwaqa da bu eğitimi alanlardan biridir. İsrail ve Suriye 
kuvvetleri arasında bir bölgede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Ateşkesi Gözlem Gücündeki (UNDOF) görevi ile kazandığı 
yeni tecrübeyle Vuniwaqa, çatışmalardan etkilenen toplumlarda tecavüze uğramış veya cinsel tacize maruz kalmış kadınları 
destekleme konusunda çok şey öğrendiğini belirtti. 
 
 

“Mağdurlar kendilerini kadın askerlere daha yakın hissediyor, onlara kendilerini daha çok 
açabiliyorlar” dedi. “Kadın askerlere barışın korunmasında ne kadar önemli rolleri olduğunu 
belirtmemiz önemli; barışın korunmasında görev yapan kadınlara ihtiyaç var.” 
Fiji Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri mensubu Yüzbaşı Anaseini Navua Vuniwaqa, 2019 FMOC katılımcısı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BANGLADEŞ 
 
 
Ulusal kuvvetlerin toplumsal cinsiyete daha duyarlı olmasını sağlamak 
 
BM Kadın Birimi tüm dünyada ulusal emniyet güçleriyle birlikte çalışarak görev yapan kadın sayısını artırmayı 
amaçlamaktadır. Bangladeş’te cinsiyet temelli şiddet vakalarının daha iyi yönetilmesi yoluyla polislik faaliyetlerinin kadınlara 
karşı daha duyarlı hale getirilmesi amacıyla BM Kadın Birimi sponsorluğunda 165 polis memuruna eğitim verilmiştir. Belli 
senaryolara göre yapılan alıştırmalarla, toplumsal cinsiyete duyarlı risk değerlendirmelerinin ve mağdur odaklı polislik 
tekniklerinin kullanımının artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Myanmar’dan yoğun kitlesel göç alan kampların bulunduğu 
Cox’s Bazaar şehrinde kadın ve çocuklara özel yardım masalarında görev yapan 10 kadın polis memuru cinsiyet temelli şiddet 
ve insan kaçakçılığı vakalarını ele almaktadır. Hükümet 2019 yılında kabul edilen ilk Kadın, Barış ve Güvenlik konulu Ulusal 
Eylem Planında güvenlik sektöründeki çalışmalara daha fazla kadının getirilmesi taahhüdünde bulunmuştur.  
 
BM Kadın Birimi Doğu Timor’da kadınların emniyet kurumlarındaki durumunun daha iyi izlenmesi konusunda destek sunmuş 
ve Ulusal Emniyet Teşkilatına dönüşümsel liderlik eğitimi vermiştir. Bu eğitim kadınların katılımının ve teşkilatta daha 
kapsayıcı liderlik biçimleri gibi toplumsal cinsiyet bakımından hakkaniyetli uygulamaların artmasını sağlamıştır.  

 
DOĞU TİMOR 
 
 
 
 
 
Yenilik: Elsie İnisiyatifi Fonu 
 
2019 yılında BM Kadın Birimi, yeni kurulan Barış Operasyonlarında Görevli Ordu ve emniyet Mensubu Kadınlar için Elsie 
İnisiyatifi Fonu Sekreterliğine ev sahipliği yapmıştır. Bu fon Kanada Elsie İnisiyatifi, Üye Devletler, BM sistemi ve barış koruma 
uzmanlarının desteğiyle tasarlanmış ve kurulmuş yenilikçi bir fondur. Fon, Güvenlik Konseyi’nin 2015 yılında kabul edilen 
beş yıl içerisinde ordu ve emniyet birliklerindeki kadın sayısının iki katına çıkarılması hedefi ve 2018-2028 Birleşmiş Milletler 
Ordu ve emniyet Teşkilatlarında Cinsiyet Eşitliği Stratejisi hedefleri doğrultusunda BM barış operasyonları için 
görevlendirilen eğitimli ve nitelikli ordu ve emniyet mensubu kadın sayısını artırmak için çalışan inisiyatiflere fon 
sağlamaktadır.  
 
İlk hibe başvuruları çoğunlukla olumlu olmuş, 18 askeri birlik ve emniyet gücü sağlayan ülke ve dört Birleşmiş Milletler 
kuruluşu fona ilgi göstermiştir. İlgilenen taraflar, kadınların barış operasyonlarına katılımı önündeki engelleri anlayabilmek 
ve uzun dönem olumlu ve dönüşümsel değişimi sağlayabilmek yönünde bir araç olarak kadınların katılımı önündeki engelleri 
ele almayı planlamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
  



RESMİ BARIŞ SÜREÇLERİNE KATILMA HAKKINI TALEP ETMEK 
 
 
Resmi barış görüşmelerine katılan 28 Taraf, daha fazla kadının sürece dahil edilmesi konusunda direnç göstermiş olsa da 
kapılar yavaş yavaş açılıyor. Tüm dünyada kadınlar barış süreçlerinin tüm aşamalarına katılma haklarını talep etmek, 
çatışmaları önleyerek kendi topluluklarına barış getirmek üzere örgütleniyorlar. BM Kadın Birimi, Siyasi İşler ve Barış İnşası 
Birimi ve Barış Operasyonları Birimi ile yakın işbirliği halinde faaliyet göstererek bilgi ve teknik uzmanlık sağlayan güvenilir 
bir müttefik ve savunucudur. 
 
2019 yılında BM Kadın Birimi, kadınların 15’i aşkın ülkede ve Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel birliklerde barış inşası 
faaliyetlerine dahil olma yönünde yaptığı çağrıları desteklemiştir.  
 
 
 
 
  



SURİYE 
 
Ülkelerinin geleceğini yönlendirmek 
 
Suriye’deki çatışmaların ilk on yılını tamamladığı günlerde halen siyasi bir çözüm getirilmiş değil ve siviller sıkıntı çekmeye 
devam ediyor. Ancak 2019 sonunda BM tarafından yönetilen siyasi sürecin himayesi altında yapılan yoğun müzakereler 
sonucunda kurulan 150 üyeli Anayasa Komisyonu ile yeni bir umut doğdu. Kadınlara ülkelerinin geleceği için karar alma 
süreçlerinin en üst düzey aşamalarını etkileme fırsatı sunan bu komitenin ve alt taslak organının yüzde 30’unu kadınlar teşkil 
etmektedir. Bu başarı BM Kadın Birimi, Suriye Özel Elçiliği, daha üst bir birim olan Siyasi ve Barış Koruma İşleri Birimi ve diğer 
kararlı ortakların desteğiyle Suriyeli kadınların kolektif çabalarının bir sonucudur.  
 
BM Kadın Birimi, barış süreçlerine danışmanlık yapan 17 kadın liderden oluşan eşsiz bir mekanizma olan Suriyeli Kadın 
Danışma Kurulunu sürekli olarak desteklemek suretiyle Suriyeli kadınların barış inşası alanındaki liderliğini 2013 yılından beri 
desteklemektedir. Kadın Danışma Kurulu kadınların Anayasa Komisyonuna doğrudan katılımını tamamlayıcı faaliyetlerde 
bulunmaktadır.  
 
 

GÜNEY SUDAN 
 
Üst kademelere girmek 
 
BM Kadın Birimi Güney Sudan’da ulusal barış süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı güvenlik ve yönetim teklifleri 
geliştirmeleri konusunda genç kadın savunuculara destek sağlamıştır. Bu kadınların çalışmaları, yönetimde yer alan 
kadınların oranının yüzde 35’e çıkarılmasına ve kadınlar ve gençler tarafından yönetilen kuruluşların finansmanı için özel 
fonlar oluşturulmasına temel oluşturmuştur. Stratejik Savunma ve Güvenlik Gözden Geçirme Kurulu gibi bazı ulusal 
kuruluşlar başlıca komitelere kadın ve gençlik temsilcileri dahil etmeye başlamıştır.  
 
BM Kadın Birimi ve EVE Organization (Eve Derneği) ortaklığıyla düzenlenen Genç Kadın Liderler Kuluçka Programı (Young 
Women Leaders’ Incubator Programme) aracılığıyla yaklaşık 100 genç kadın beceri kazanmış ve mentorluk almıştır. “Ağaç 
altı görüşmelerinde” ebeveynler ve gençler arasında nesiller arası konuşmalar yapılmıştır. Bunlar kadınların pek katılmadığı 
geleneksel topluluk görüşmeleridir. Artık genç kadınlar da bu görüşmelerin bir parçası oldukları için bir yandan kadınların 
katılımını savunurken bir yandan da uzun süredir devam eden normları sorgulayabiliyorlar.  
 
 
 
 
 
  



Kadın Arabulucu Ağları: Yeni Bir Küresel İşbirliği 
 
BM Kadın Birimi Afrika, Arap Ülkeleri ve Akdeniz’deki bölgesel kadın arabulucu ağlarını desteklemiştir. 2019 yılında tüm 
dünyadaki barış süreçlerini destekleyecek kaynak ve uzmanlıklardan oluşan eşsiz bir havuza sahip yeni bir Küresel Arabulucu 
İşbirliği kurulmuştur. 
 
BM Kadın Birimi, Istituto Affari Internazionali ve İtalya Uluslararası Güvenlik Alanındaki Kadınlar (Women in International 
Security Italy) işbirliği ile Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı hakkında bir belgesel hazırlamıştır. Belgesel kadınların arabuluculuk 
alanındaki önemli katkılarını anlatmakta, Kıbrıs ve Libya örneklerindeki başarılarını ortaya koymaktadır. Ağın görünürlüğünü 
artırarak kadınların barıştaki rollerini göstermiştir. 
 
 
 
Barış önceliğinin dile getirilmesi 
 
Barış süreçlerinin hız kazandığı 2019 yılı Afgan kadınlar için son derece önemli bir yıldı. BM Kadın Birimi, büyüyen kadın sivil 
toplum üyesi barış inşacıları ağını çatışma çözümü ve savunuculuk becerileri kazanma konusunda destekledi. BM Kadın 
Birimi, artan tehditlere rağmen hayati öneme sahip çalışmalarına devam edebilmesini sağlamak amacıyla ülkede türünün 
en büyük örneği olan Afgan Kadın Ağına destek sunmuştur. Yüksek etkili savunuculuk, kadınların “Benim Sesim Değerli” (My 
Voice Matters) kampanyasıyla barış çağrısında bulunması ile birçok platformda yaygınlaşmıştır. “Kırmızı Çizgim 
Kampanyasında” (My Red Line Campaign) toplumun her kesiminden insanlar insan haklarını savunurken asla aşmayacakları 
çizgilerini ifade etmişlerdir.  
 
#code4peace kapsamında ülkenin en büyük ve kadın, barış ve güvenlik gündemi için yapılan ilk programlama maratonunda 
12 ekip Afgan kadınlara barış süreçlerine dahil olabilmeleri için yenilikçi yollar bulabilmek için aralıksız çalıştı. Kazanan fikir, 
toplam 34 ilden köylü ve kentli kadınların bakış açılarını tespit edebilmek için yeni ve geleneksel iletişim araçları kullanarak 
bir ulusal platform oluşturmak oldu. Yeni kurulan Barış Bakanlığının stratejik planında ilk öncelik olarak illere destek programı 
ve sivil toplum irtibat ofislerinin kurulması yer aldı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BARIŞIN TESİSİ VE SÜRDÜRÜLMESİ 
 
Çatışmalardan veya COVID-19 krizinden sonra ülkelerin ve toplumların daha iyi bir toplum inşa edebilmesi için kapsayıcı 
barış, güvenlik ve kalkınma yönünde hareket etmesi gerekmektedir. Toplumların krize daha dirençli olabilmesi ve 
çatışmaların yeniden baş göstermesini önlemek amacıyla temeli insan haklarına dayanan sürdürülebilir barış ve iyileşmenin 
temel şartı kadın aktivistlerin sahada olmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Barış inşasından ve barışın sürdürülmesine kadar bir yelpazede çalışmak 
 
BM Kadın Birimi, küresel barış inşası faaliyetlerini şekillendiren Birleşmiş Milletler birimleriyle uzun süren işbirliklerine sahip 
olup BM Genel Sekreterinin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Barış İnşası Hakkında Yedi Maddeli Eylem Planı üzerinde revizyonlar 
yapılması için aktif olarak destek sunmaktadır. İlk olarak 2011 yılında kabul edilen eylem planı Birleşmiş Milletlerde barış 
inşası için bir referans noktası olarak kabul edilmektedir. Günümüzde temel amacı toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların 
güçlendirilmesi olan BM barış inşası projeleri için en az yüzde 15 fon ayırmayı hedeflemektedir. BM Kadın Biriminin Genel 
Sekreterin Barış İnşa Fonu ile yakın teması sayesinde 2019 yılında bu oran yüzde 40’a çıkarılmıştır.  
 
BM Kadın Birimi, Haiti ve Sudan’daki barışın korunması geçiş süreçlerine kaynak olabilecek toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
çatışma analizi aracı geliştirmek için Barış Operasyonları Departmanı ile yakın bir şekilde çalışmıştır. Haiti’de yapılan 
toplumsal cinsiyet analizi yeni, hukukun üstünlüğüne dayanan yenilikçi barış inşası projelerine güçlü bir toplumsal cinsiyet 
perspektifinin dahil edilmesini, adalete erişim sağlanmasını ve seçimlerle ilgili şiddetin önlenmesini sağlamıştır.  
 
Önemli bir güvenlik tehdidi olan iklim değişikliği nedeniyle BM Kadın Birimi, Barış İnşası Destek Ofisi UNEP’e ve barış için 
doğal kaynak yönetimine toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım getiren diğer Birleşmiş Milletler kalkınma birimlerine 
katılmıştır. Sudan’da iklim değişikliği ile güvenlik arasında bağlantı kurarken bir toplumsal cinsiyet perspektifinin getirilmesi 
için yürütülen aktif çalışma, Mali ve Nijer sınırı boyunca yapılan benzer çalışmaları destekleyen Barış İnşa Fonunun 
oluşturulması ile sonuçlanmıştır.  
 
 

LİBERYA 
 
Liberya’da adalet ile barış inşası 
 
2006’da başlayan Liberya’nın “Barış Kulübeleri” (Peace Huts) barışın desteklenmesi ve toplumlardaki çatışmaların 
önlenmesinde kayda değer bir rol oynamıştır. Ülkede ve komşu devletlerde, ayrıca Birleşmiş Milletlerin en üst 
kademelerinde övgü almıştır. BM Kadın Birimi, geleneksel yerel adalet sistemine getirilen bu yeni, toplumsal cinsiyete duyarlı 
ve insanların bir araya gelerek sorunlara çözüm getirdiği yaklaşımın öncülüğünün yapılmasına yardımcı olmuştur. 2019’da 
Barış İnşa Fonunun desteğiyle dört yeni Barış Kulübesi faaliyete başlamıştır. Böylece toplam Barış Kulübesi sayısı 12’ye 
yükselmiş ve bunların bazıları yerel hükümetlerden fon almaya başlamıştır. Barış Kulübesi kadın üyeleri yalnızca barışı 
destekleyerek çatışma çözümünde çalışmakla kalmıyor aynı zamanda erken uyarı ve müdahale sistemlerinin 
güvenilmezliğine dair işaretleri de bildiriyorlar.  
 
  



Barış Kulübeleri, tabandaki kadınlar ve güvenlik yetkilileri arasında eşi benzeri görülmemiş bağlantılar kurduğu ve yakın 
geçmişinde şiddetli çatışmalar yaşanmış ülkelerdeki kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı konuların daha net bir resmini 
çizebildiği için övgü almıştır. 2019 yılında Barış Kulübeleri ile elde edilen deneyim sonucunda Liberya Ulusal İtfaiyesinin ve 
Adalet Bakanlığının toplumsal cinsiyet politikaları oluşturmasıyla bu çalışmaların getirisi ulusal düzeyde de görünür olmuştur. 
Bakanlık aynı zamanda ayrı bir Toplumsal Cinsiyet Birimi de oluşturmuştur.  
 

“Barış Kulübelerine katılmak hayatımı kalıcı olarak değiştirdi. Artık haklarımı biliyorum, kendim ve 
diğer kadınların haklarını savunmaktan korkmuyorum. Okula gidememiş olabilirim ama bu benim 
güçlü hissetmeme engel değil.” 
Mama Tarnue, Konia Barış Kulübesi başkanı 
 
 
 
Gençlerin gücünden faydalanmak 
 
2015 yılında BM Güvenlik Konseyinin gençlik, barış ve güvenlik hakkında 2250 sayılı kararının alınmasından bu yana BM 
Kadın Birimi kadın ve gençlik gündemleri arasında bağlantı sağlanması, genç kadınların barış ve güvenlik forumlarındaki 
görünürlüğünün artırılması yönünde çalışmalarda bulunan güçlü bir savunucu haline gelmiştir. Kadın, barış ve güvenlik 
hakkındaki 2019 Güvenlik Konseyi Açık Oturumunda Güvenlik Konseyi üyeleri ve kıdemli BM liderleri çoğunlukla genç 
kadınlardan oluşan 14 genç barış inşacısı ile bir araya gelerek büyük karar alma platformlarının dışında bırakılmalarına, sınırlı 
fona veya korumaya sahip olmalarına rağmen barış inşası yönündeki çalışmalarını dinlemiştir.  
 
 
 
 
  



ŞİDDETLİ AŞIRILIKÇILIĞIN ÖNLENMESİ VE TERÖRLE MÜCADELE 
 
2019 yılında küresel ölçekte şiddetli aşırılıkçılığa karşı güvenlikleştirilen müdahale eğilimi devam etmiştir. Ancak askeri 
eylemler şiddetli aşırılıkçılık ve terörü tamamen ortadan kaldıracak gibi görünmemektedir. Bu yaklaşımlar savunmasızlık ve 
haksızlıkları ağırlaştıran eşitsizlikler gibi kök nedenleri ele almamakta ve adil ve şiddetsiz bir toplum elde edilmesine engel 
olmaktadır. Birçok eşitsizliğin kadınları orantısız olarak etkilemesine, şiddetli aşırılıkçı grupların eylemlerinin ve Devlet 
müdahalelerinin ortasında kalmalarına sebep olmasına rağmen şiddetli aşırılıkçılığın önlenmesine yönelik toplumsal cinsiyet 
bakımından dönüştürücü yaklaşımlar sınırlı kalmaktadır. 
 
 
 
 
 
  



 
BM Kadın Birimi, kadın, barış ve güvenlik çerçevesi ve barışın sürdürülmesine yönelik alınan kararlar kapsamında şiddetli 
aşırılıkçılığın önlenmesi, kadınların güvenlik sektöründe karar alma ve barış inşası faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi 
çalışmalarına toplumsal cinsiyet perspektifinin dahil edilmesi amacıyla bölgesel ve ulusal aktörlerle işbirliği yapmıştır. BM 
terörle mücadele mimarisi ile yakından yapılan çalışmalar, Birleşmiş Milletlerin 18 birimi tarafından kullanılacak toplumsal 
cinsiyete duyarlı politika ve stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.  
 
 
 

ENDONEZYA 
 
Köylerin güçlendirilmesi ve barış mekanları haline getirilmesi 
 
BM Kadın Birimi Endonezya’da Wahid Derneği ile işbirliği yaparak 2017’de Barış Köyleri projesini başlatmıştır. Barış Köyleri 
toplumların üyelerinin komşularıyla barış ve uyum içerisinde yaşamak, çatışmaları çözmek, başta kadınlar olmak üzere 
topluluk içerisinde en çok ötekileştirilmiş grupları güçlendirmek amacıyla yapılan yerel bildiri ile başlamıştır. Süreç kadınların 
ve azınlıkların güvenlik ve şiddetli aşırılıkçılığın önlenmesi konusunda tartışmaların yürütüldüğü yerel gruplara katılmalarını 
teşvik etmektedir. 2019 yılı itibariyle kadınlar bu grupların yüzde 40’ını teşkil etmektedir.  
 
Bu yeni konsept ondan fazla yerleşim yeri tarafından benimsenmiş, 2019 yılı Ağustos ayında ise Nusa Tenggara Barat İl 
Yönetimi bir Barış Bölgesi olma sürecini başlatarak inisiyatifin Java bölgesi dışına doğru genişletilmesi yönündeki ilk büyük 
adımı atmıştır. Endonezya Cumhurbaşkanı bu yaklaşımdan övgüyle söz ederek Şiddetli Aşırılıkçılığın Önlenmesi Hakkında 
Ulusal Eylem Planının uygulanması yönünde bir strateji olarak benimsenmesini önermiştir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



KENYA  
 
Ulusal ve yerel önleme planlarına toplumsal cinsiyetin dahil edilmesi 
 
Kenya Hükümeti Şiddetli Aşırılıkçılığın Önlenmesi Hakkında Ulusal Strateji Politikasını yeniden düzenlemeye başladığında, bu 
politikanın toplumsal cinsiyet ayağının geliştirilmesinde ve politikanın tüm yönlerine toplumsal cinsiyete duyarlı boyutların 
getirilmesi amacıyla gereken uzmanlığı sağlaması için BM Kadın Birimine başvurmuştur. Şiddetli aşırılıkçılıkla mücadele 
konulu kırk yedi adet ilçe düzeyinde eylem planı bu yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu gelişmeler BM Kadın Birimi ve kadınların 
Kenya’daki şiddetli aşırılıkçılığın önlenmesindeki önemli rolünü inceleyen Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü işbirliği ile daha 
önce yapılmış araştırmaların4 üzerine inşa edilmiştir. 
 
Terörle mücadele konulu büyük bir Afrika bölge toplantısında, Kenya Hükümeti terörden etkilenen yerlerde faaliyet gösteren 
kadınlar tarafından yönetilen sivil toplum kuruluşları ile BM Genel Sekreteri arasında türünün ilk örneği olan bir diyalog 
oluşturmuştur. Bu diyalog ile güçlü tanıklıklar ve temellendirilmiş gerçekler paylaşılmıştır. Kadın ve toplumsal cinsiyet 
konusunun uzun yıllar boyunca terörle mücadele politikalarının dışına itilmesinden sonra, bu inisiyatif daha yakın işbirliği 
kurulması ve kadın sivil toplum gruplarıyla yapılacak işbirliğinin değerinin tanınması yönünde önemli bir değişime işaret 
etmiştir. BM Kadın Birimi, kadınların ve sivil toplumun rollerinin desteklenmesi hakkında bir dizi önerilerde bulunulan bu 
etkinliğin düzenlenmesine liderlik etmiştir. Bu öneriler daha sonra BM Küresel Terörle Mücadele Koordinasyon Sözleşmesi 
ile paylaşılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 Kenya’da şiddetli aşırılıkçılığın önlenmesi; Kenya’da Şiddetli Aşırılıkçılık; Kenya’da Kadınların Şiddetli Aşırılıkçılıktaki Rolü. Aralık 2017. 
(Preventing violent extremism in Kenya; Violent Extremism in Kenya; Role of Women in Violent Extremism in Kenya. December 2017.) 



Toplumsal cinsiyet ile önleme faaliyetleri arasındaki bağların daha iyi anlaşılması 
 
Toplumsal cinsiyet ve cinsiyetin radikalleşmeye, şiddetli aşırılıkçılık ve terörist ideolojilerin yaygınlaşmasına yol açan veya 
bunları önleyen toplum düzeyindeki dinamiklerle ne şekilde kesiştiği halen yeteri kadar incelenmemektedir. Terörle 
mücadele tedbirlerinin kadınları, insan hakları savunucularını ve genel olarak sivil toplumu nasıl etkilediğini anlama yolunda 
halen boşluklar mevcuttur. BM Kadın Birimi önleme çalışmalarını geliştirebilmek için bu dinamikleri inceleyen yenilikçi 
araştırmalar yürütmektedir. 2019 yılında bu konuyu erkeklik ve kadın düşmanlığı, demografik değişiklikler, kimlik oluşturma 
ve gençlik perspektifleri, toplumsal cinsiyet ve erken müdahale ve deradikalizasyon faaliyetleri bakımından inceleyen yeni 
çalışmalar yapılmıştır.  
 
Bu çalışmalar temellendirilmiş sağlam delillerin program haline getirilmesine katkıda bulunmuş ve 2019 yılı boyunca 
toplumsal cinsiyetin program ve politika önerilerinde anaakımlaştırılması konusunda BM ortaklarına iletilen kılavuz notları 
aracılığıyla paylaşılmıştır. Libya’da Libya Terörle Mücadele Stratejisini destekleyen uluslararası ortaklar BM Kadın Biriminden 
ve kadın gruplarından stratejinin tamamen toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirilmesi konusunda yardım talep etmiştir.  
 

“Kadınların görüşlerini dahil etmek daha kalıcı barış inşa edilmesi, şiddetli aşırılıkçılığın ve 
çatışmaların önlenmesi bakımından stratejik avantaj sağlamaktadır.”  
Irak Kadın Özgürlüğü Kuruluşu eş kurucusu ve başkanı Yanar Mohammed 
 
 
 
 
 
 
  



KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK GÜNDEMİNİN FİNANSMANI 
 
Kadın, barış ve güvenlik gündemi eksiksiz olarak gerçekleştirilmeden dünyamız barış tesis ederek barışı sürdüremez, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşamaz. Yine de bu azametli sözlere rağmen gelişme kaydetmenin önünde karşımıza 
çıkan asıl engel üzücü derecede yetersiz kalan fonlardır. 
 
Gündemin bütüncül bir yaklaşıma, çok aşamalı stratejilere, çok yönlü işbirliği ve ortaklıklara ve her düzeyde yapılacak 
taahhütlere ihtiyacı vardır. Bunlar zaman içerisinde sürdürülecek çok miktarda yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Gündemin 
uygulanmasındaki asıl sorumluluk BM Üye Devletlerine ait olsa da, sivil toplum kuruluşları ve BM sistemi de bu konudaki 
temel aktörlerdir. BM Kadın Birimi, esnek, sürdürülebilir ve uzun dönem finansal taahhütlerin artırılması için küresel liderlik 
ve savunuculuk geçmişinden faydalanmaktadır. Mevcut ve yeni mekanizmalar sadece BM Kadın Biriminin değil aynı 
zamanda birçok ulusal ve yerel kadın sivil toplum ortaklarının çalışmalarını mümkün kılacak fonların oluşturulmasını 
sağlayacak ortaklıkları da güçlendirmektedir.  
 
Günümüz çatışmalarının giderek artan derecede karmaşık ve parçalı yapısı, özellikle düzenli kaynakların önceliklendirilmesini 
gerektirmektedir. Bunlar stratejik sonuçların elde edilmesini sağlamakta, BM Kadın Biriminin küresel etkisini ve etkinliğini 
desteklemektedir. Yine de bu tip fonlar hala yetersiz kalmaktadır. Daha düzenli veya daha esnek kaynakların kullanılması BM 
Kadın Biriminin çatışma ve krizlere müdahale kapasitesini artıracak, daha geniş bir zaman diliminde çalışmasını sağlayacak 
ve çatışma ve eşitsizliklerin kaynaklarını çözme çabalarını destekleyecektir. 
 
 
 
 
  



 
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanını teşvik edecek fon havuzları  
 
Belli konular için ayrılmış kaynak sağlayan fon havuzları, BM Kadın Birimi aracılığıyla kadın, barış ve güvenlik gündemine 
stratejik katkılarda bulunmaktadır. Barış İnşa Fonu bunun önde gelen örneklerinden biridir. 2019 yılında bu fon, 
kaynaklarının yüzde 40’ını toplumsal cinsiyet perspektifi içeren projelere ayırmış, bunun yüzde 14.3’lük kısmı ise toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini birinci öncelik olarak belirleyen projelere tahsis edilmiştir. Bir özel pencere 
projesi olan Toplumsal Cinsiyet ve Gençlik Destek İnisiyatifi (Gender and Youth Promotion Initiative) toplamda $41.6 milyon 
tutarında proje desteği sağlamıştır. 
 
Barış İnşa Fonundan faydalanan BM Kadın Birimi ofislerinin sayısı bir önceki yıldan bu yana 16’dan 27’ye yükselmiştir. Fonlar 
çok sayıda inisiyatifle birlikte Liberya’da yerel barış inşası ve kapsayıcı güvenlik, Guatemala’da geçiş hukuku, Güney Sudan’da 
Güvenlik Sektörü Reformu, Liberya’da kapsayıcı güvenlik ve Yemen’de genç kadınların güçlendirilmesinin desteklenmesi 
çalışmalarına gitmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BM Kadın Birimi, Kadın Barış ve İnsani Yardım Fonu sekreterliği görevini üstlenmiştir. BM Kadın Birimi 2019 yılında yaklaşık 
18 milyon Amerikan Doları değerinde fonu, çatışmalardan ve insani acil durumlardan etkilenen kadın hakları kuruluşlarına 
ve kadınlar tarafından yönetilen kuruluşlara aktarmıştır. 2019’da fon, 12 ülke ve ülke grubunda faaliyet gösteren, tabandaki 
100’den fazla sivil toplum kuruluşunu aktif olarak desteklemiştir. Ayrıntılı bilgi için Fonun 2019 Yılı Faaliyet Raporunu 
inceleyiniz. 
 
 
  



 
BM Kadın Biriminin Destekçileri 
 
Kadın, barış ve güvenlik gündeminin finansmanına yönelik daha fazla taahhüt şart olsa da, BM Kadın Birimi çok sayıda 
destekçiye sahiptir ve bu destekçilerine devamlı özverilerinden dolayı minnettardır.  
 
 
 

BM KADIN BİRİMİNE 2019 YILINDA YAPILAN GÖNÜLLÜ KATKILAR 
 
BARIŞ VE GÜVENLİK KISMI (İkincil Gelirler) 
 
Hükümetlerden ve diğer bağışçılardan (USD cinsinden) 
 
 
Toplam 2019 Yılı Katkıları: 13,738,499 
 

 
 
*Barış ve Güvenlik ve Sivil Toplum Birimi ile ortak proje  
 
  



GELECEĞE BAKMAK: SIRADA NE VAR? 
 
2020 yılında COVID-19 pandemisi hükümetler ve sivil toplum üzerinde büyük bir baskıya neden oldu. Sınırların içinde ve 
ötesinde halkların hareketini alevlendirdi, şiddetli aşırılıkçı gruplara koruma sağladı ve tehlikeli yabancı düşmanı ve milliyetçi 
anlatıların artmasına neden oldu. Uğrunda mücadele edilerek elde edilen kazanımları alt üst ederek güvenlikleştirilen 
pandemi müdahalelerinin kadınların insan hakları savunucularını, özgür ve açık sivil alanları ortadan kaldırmak için 
kullanılması gibi endişe verici hareketleri başlattı. 
 
Bu kriz kadın barış aktörlerinin varlığına tehdit teşkil etmektedir. Sanal toplanma alanlarına taşınılmasıyla birlikte gerekli 
dijital araç ve altyapı eksikliğinden dolayı çoğu kadın sürecin dışında bırakıldı. Bağışçılar fonlarını pandemiye ayırdığı için 
fonlamada da ciddi bir düşüş yaşandı. 
 
Yeni çatışmalara yol açabilecek eşitsizlik ve hakkaniyetsizlikleri açığa çıkaran COVID-19 krizi aynı zamanda eş güdümlü ve 
insan hakları odaklı müdahalelerin öneminin de altını çizdi. Bu müdahaleler dünya gelecekte iklim değişikliği kaynaklı büyük 
yıkımlarla karşılaşacağı için daha da büyük önem taşıyacaktır.  
 
BM Kadın Biriminin kadın, barış ve güvenlik gündemi ile insani eylemler alanındaki çalışmaları şimdiden bu yaklaşımı 
uygulamakta ve bu yaklaşımın çeşitli versiyonlarına da öncülük etmektedir. Fakat pandemi devam ettiği sürece ve yeni 
ekonomik ve siyasi krizlere evrildikçe, programlar artan talepleri karşılayabilmek, geriye dönüşleri önlemek ve elde edilen 
kazanımları kaybetmemek için bir an önce ölçeğini artırmak zorundadır. Bu krizden önce dahi 2019 sonu itibariyle BM Kadın 
Birimi, birbirine bağlı çalışma alanları arasında koordinasyon sağlamak ve toplumsal cinsiyet uzmanlığı kaynaklarını daha da 
genişletmek amacıyla insani eylemlerini barış ve güvenlik faaliyetleriyle birleştirme yönünde bir stratejik karar almıştır.  
 
 
 
  



2020’de ve sonrasında, BM Kadın Birimi BM Sistemi içerisindeki ana müttefikleri, Üye Devletler ve sivil toplum ile yakın 
işbirliği içerisinde çalışarak, Genel Sekreterin belirlediği harekete geçirici altı kadın, barış ve güvenlik önceliğinde ilerleme 
kaydetmeyi hedeflemektedir.  
 
 
 
 
 
 
  



 
KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK VE İNSANİ YARDIM EYLEMİ KÜRESEL SÖZLEŞMESİ BU KONULARA YÖNELİK TAAHHÜTLERİN 
YERİNE GETİRİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ULUSLARARASI TOPLULUĞU BİR ARAYA GETİRMİŞ, KAZANILAN İVMEYİ VE 
HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ HIZLANDIRACAK GÜÇLÜ BİR FIRSAT SUNMUŞTUR 
 
 
BM Kadın Birimi, terör ve şiddetli aşırılıkçılık olaylarından etkilenen yerlerde de kadınların insan hakları savunucularını ve 
barış inşacılarını çalışmalarına devam edebilmeleri için koruyabilmeyi ve bu kişilere daha fazla alan yaratmayı 
amaçlamaktadır. BM Kadın Birimi artan mali destekle birlikte, kadın, barış ve güvenlik gündemine yönelik siyasi taahhütler 
ve yine bu gündemin kabulü doğrultusunda, çatışmaların önlenmesi, arabuluculuk, müzakere ve barış inşası çalışmaları 
yürüten ve kadınlar tarafından yönetilen sivil toplum kuruluşlarına çok daha fazla fon göndererek halkların iyileşmelerine ve 
dayanıklılığına katkı sağlayacaktır. 
 
BM Kadın Birimi çatışmalardan veya afetlerden etkilenen alanlardaki kadınların ekonomik kaynaklara daha çok erişebilmesini 
ve karar alma süreçlerine daha fazla katılabilmesini sağlamak amacıyla başlıca ortaklarıyla işbirliği yapacaktır. Toplumsal 
cinsiyete duyarlı çatışma analizi oluşturulmasına öncelik vermek, BM sistemi içerisindeki bilgi ve kapasitenin artırılmasını ve 
bu yaklaşımın standart uygulama prosedürü haline getirilmesini sağlayacaktır. 2020 sonu itibariyle BM Kadın Birimi, 
yönetiminde BM’nin yer aldığı barış süreçlerinin tamamının kadın ve toplumsal cinsiyet uzmanlığını sürece dahil etmesini 
hedeflemektedir. Bir diğer hedefi ise daha fazla sayıda ordu ve emniyet mensubu kadının daha seri bir biçimde ve üst düzey 
liderlik kademelerinde de BM barış koruma ve emniyet operasyonlarına katılmasını sağlamaktır.  
 
2020 yılında ve sonrasında yapılan yeni Kadın, Barış ve Güvenlik ve İnsani Yardım Eylemi Küresel Sözleşmesi bu konulara 
yönelik taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla uluslararası topluluğu bir araya getirmiş, kazanılan ivmeyi ve 
hesap verilebilirliği hızlandıracak güçlü bir fırsat sunmuştur. Bu da Eylem On Yılının (Decade of Action) kalan kısmında 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada son derece önemli olacaktır.  
 
10 yıl önce faaliyete başladığı andan bu yana BM Kadın Birimi kendinden büyük hedeflere yönelmeye ve yine kendinden 
büyük bir etki yaratmaya devam edecektir. Bünyesindeki uzman ve savunucular özveriyle ve korkusuzca çalışmaya devam 
edecektir. Her geçen gün kadınların yerelden bölgesel ve küresel düzeylere kadar tüm barış ve güvenlik çalışmalarına 
katılımını sağlamak ve toplumsal cinsiyete duyarlı süreçler elde etmek amacıyla talepte bulunmak gibi zor bir işi 
üstlenmektedir. Tüm dünyada çatışma ve krizlerin ön saflarında derin ve kalıcı farklar yaratan yerel kadınları desteklemek 
gibi önemli bir görevi üstlenmeye devam etmektedir.  
 
 
 
 
 
  



BM Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için çalışan bir BM kuruluşudur. 
Kadınların ve kız çocuklarının küresel destekçisi olan BM Kadın Birimi, dünyanın her yerinde kadınların ve kız çocuklarının 
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kaydedilen ilerlemeyi hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. 
 
BM Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için küresel standartlar oluşturmalarında BM Üye Devletlerini 
desteklemekte ve bu standartların uygulanması için gerekli olan kanun, politika, program ve hizmetlerin tasarlanmasında 
hükümetlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmaktadır. Kadınların hayatın her alanına eşit katılımının sağlanmasından yola 
çıkarak beş öncelik alanına odaklanmaktadır: kadınların liderliğinin ve katılımının artırtılması, kadına karşı şiddetin sona 
erdirilmesi, kadınların tüm barış ve güvenlik süreçlerine dahil edilmesi, kadınların ekonomik gücünün artırılması ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin ulusal kalkınma planlarının ve bütçelerinin merkezinde yer almasının sağlanması. BM Kadın Birimi aynı 
zamanda BM sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmekte ve desteklemektedir.   
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