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La Comissió de la condició Jurídica i Social 

de la Dona (amb les sigles en anglès CSW) 

és el principal òrgan internacional i global 

encarregat de la promoció de la igualtat de 

gènere i l'apoderament de les dones. És 

una organització que depèn del Consell 

Econòmic i Social i va ser creada en 1996 

arran de la Declaració i Plataforma d'Acció 

de Pequín (1995). La Comissió organitza 

sessions pluriennals en les quals s'avaluen 

els progressos en la matèria i es formulen 

recomanacions per a aconseguir la 

implementació de la Plataforma d’Acció. 

Enguany, la sessió número 67 es durà a 

terme des del 6 al 17 de març de 2023 i 

s'organitzarà de la següent manera: 

En primer lloc, els temes prioritaris 

d'aquesta sessió són la innovació, el canvi 

tecnològic i l'educació en l'era digital per a 

assolir la igualtat de gènere i l'apoderament 

de totes les dones i nenes. La UN Women 

va convocar reunions preparatòries amb el 

grup d'experts per a abordar els temes 

prioritaris que van tenir lloc del 10 al 13 

d'octubre de 2022. 

En segon lloc, els temes a revisar són els 

reptes i les oportunitats per a obtenir la 

igualtat de gènere i l'apoderament de les 

dones i nenes de les zones rurals (sobre la 

base de les conclusions establertes en la 

sessió número 62, 2018). 

Així mateix, s'organitzaran diversos 

esdeveniments fora de l'organització de la 

sessió de la Comissió on els estats 

membres, les organitzacions de les nacions 

unides i les organitzacions no gover-

namentals tindran l'oportunitat de continuar 

debatent i tractant diferents temes 

relacionats amb la desigualtat de gènere. 

Quant als temes prioritaris, s'analitzarà com 

repercuteix el desenvolupament i la in-

tegració de la tecnologia digital en l'àmbit 

econòmic, social i polític en la consecució 
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de la igualtat de gènere. És necessari 

aplicar una perspectiva de gènere en la 

tecnologia i la innovació amb la condició de 

poder aconseguir l'Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible i els Object-

ius de Desenvolupament Sostenible. 

Segons l'informe del Secretari General,<<9. 

La digitalització s'ha presentat sovint com 

un igualador d'oportunitats; no obstant això, 

ha continuat el mateix patró d'innovació 

insensible a les qüestions de gènere que ja 

s'havia vist en el "món analògic" i que no té 

en compte el gènere, l'edat, la raça, la 

ubicació, la discapacitat, la renda o la 

infraestructura sociotécnica dels països 

d'ingrés baix a l'hora de desenvolupar 

solucions tecnològiques.>>  1

Sobre la base d'aquest, es vol proposar, en 

primer lloc, un enfocament interseccional 

en la matèria amb el qual augmentar 

l'accés de les dones i nenes a l'ús de la 

tecnologia digital, aprofitar les tecnologies 

digitals per a promoure l'aprenentatge de 

les dones i nenes i, corregir la infra-

 Consejo Económico y Social. Naciones Unidas. Diciembre 2022. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. https://1
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/771/60/PDF/N2277160.pdf?OpenElement
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representació de les dones i nenes en la 

tecnologia i la ciència. 

En segon lloc, es vol establir una política 

digital multidimensional que tingui en 

compte les qüestions de gènere així com 

que es puguin preveure i orientar les 

polítiques en la mesura en què van 

ocorrent els canvis. 

En tercer lloc, es suggereix tenir en compte 

les perspectives de gènere en la innovació i 

en el disseny, creant equips multifuncionals 

equilibrats entre homes i dones, adoptant 

un enfocament basat en drets humans. 

D'altra banda, es pretén prevenir i eliminar 

la violència de gènere en les tecnologies 

digitals a través de l'educació per a un 

accés i un ús responsables; de l'adopció 

d'un enfocament ecosistèmic per a una 

millor coherència i aplicació de les 

polítiques i la llei i de la participació més 

gran i rendició de comptes dels agents 

estatals i no estatals. 

Finalment, en relació amb els objectius 

determinats pel Secretari General, s’expo-

sen les següents accions per a avançar cap 

al seu assoliment: 

• Donar prioritat a la igualtat digital per a 

eliminar la bretxa de gènere.  

• Augmentar e l f inançament per a 

aconseguir una transformació digital 

inclusiva i una innovació que transformi 

les relacions de gènere. 

• Promoure una educació tecnològica, 

digital i científica que tingui en compte la 

perspectiva de gènere. 

• Fomentar la participació de les dones en 

la tecnologia i la innovació digital. 

• Crear un programa, un desenvolupament 

i una implementació de la tecnologia que 

tingui en compte la perspectiva de 

gènere. 

• Millorar la transparència i la rendició de 

comptes. 

• Impulsar el sector de dades per a 

fomentar la igualtat de gènere. 

• Prevenir i erradicar la violència de gènere 

en línia. 

Referent als temes a revisar, s'examinarà 

els desafiaments i les oportunitats en 

l'assoliment de la igualtat de gènere i 

l'apoderament de les dones i nenes rurals 

conforme a les conclusions ex-posades en 

la sessió número 62 de la Comissió (2018). 
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La Comissió va exposar 46 punts que, en 

termes generals, reitera la importància dels 

instruments internacionals, les convencions 

i els convenis, així com els mecanismes de 

seguiment i avaluació per a aconseguir 

l'avanç cap a la igualtat de gènere i 

l'apoderament de les dones i nenes rurals; 

emfatitza en la situació vulnerable en la 

qual es troben avui dia; anima als Estats a 

promoure i protegir els drets fonamentals i, 

com l'apoderament i la igualtat davant els 

drets de les dones i nenes rurals és 

necessària per a aconseguir l'Agenda 2023 

de Desenvolupament Sostenible.   2

Per a això, la Comissió instiga als governs i 

les organitzacions pertinents, al sector 

privat, a les institucions internacionals de 

drets humans i a tots aquells associats a la 

matèria a: 

Enfortir els marcs normatiu, jurídic i de 
polítiques a través d'accions com 

emprendre reformes per a la igualtat de 

drets; fomentar l'adhesió als instruments 

internacionals com la Convenció sobre 

l'Eliminació de Totes les Formes de 

Discr iminació contra la Dona o la 

Convenció sobre els Drets del Nen; establir 

programes per a eliminar i prevenir la 

violència i l'assetjament contra les dones i 

nenes, entre altres. 

Aplicar polítiques econòmiques i socials 
per a empoderar a les dones i les nenes 
rurals per mitjà de generalitzar la 

perspectiva de gènere; enfortir el paper 

incondicional que ocupen les dones rurals; 

augmentant la participació i acció en l'àmbit 

regional, nacional i internacional, entre 

altres. 

Enfortir la veu col·lectiva i el lideratge de 
totes les dones i nenes rurals i la seva 
participació en l'adopció de decisions 

mitjançant assegurar que es tingui en 

compte la perspectiva de les dones rurals 

en la presa de decisions; establint 

polítiques que impulsin la participació de 

les dones i nenes rurals en la comunicació i 

la tecnologia de la informació així com el 

seu accés; implicant els homes i nens a 

contribuir amb la causa de manera activa, 

entre altres. 

 Consejo Económico y Social. Naciones Unidas. 2018. Informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Informe 2

sobre el 62º período de sesiones. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/093/91/PDF/N1809391.pdf?OpenElement 
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Finalment i d'acord amb tot l'anterior, 

l'objectiu de les sessions és principalment, 

arribar a aplicar per complet l'exposat en la 

Declaració i Plataforma d'Acció de Pequín 

(1995) de la Quarta Conferència Mundial 

sobre la Dona en la qual s'aposta per una 

societat en la qual les dones i nenes 

gaudeixen de la igualtat de drets i llibertats, 

així com de gènere. 

                                                 
Sara Pacini Babot 

Drets Humans, Democràcia I 
Globalització 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
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