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   تحسني مشاركة املرأة يف التنمية: تهيئة بيئة متكينية 

لتحقيق املساواة بني الجنسني والنهوض باملرأة، مع مراعاة 

أمور منها ميادين التعليم والصحة والعمل

1 -  أكدت مجددا إعالن ومنهاج عمل بيجني؛ الوثيقتني الختاميتني   

للدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة املعنونة 
“املرأة عام 2000: املساواة بني الجنسني، والتنمية، والسلم يف 

القرن الحادي والعرشين"؛ وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية 
لعام 2000، واإلعالن الذي اعتمدته لجنة وضع املرأة مبناسبة 
الذكرى العارشة النعقاد املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة؛ 

ومؤمتر القمة العاملي لعام 2005؛ فضال عن جميع قرارات 
الجمعية العامة ونتائج مؤمترات األمم املتحدة ذات الصلة؛ 

وكررت القول بأن متكني املرأة واشرتاكها التام عىل أساس املساواة 
يف جميع مجاالت املجتمع، مبا يف ذلك االشرتاك يف عملية صنع 
القرار والوصول إىل السلطة، أمران جوهريان لتحقيق املساواة 

والتنمية والسلم واألمن؛ وشددت عىل الحاجة إىل ضامن اإلدماج 
التام واالشرتاك التام للنساء يف عملية التنمية بوصفهن عامالت 

مؤثرات يف هذه العملية ومستفيدات منها؛ والتزامها بتعزيز 
وضامن بيئة متكينية وطنية ودولية، بوسائل تشمل تعزيز 
وحامية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛ وإدماج 

منظور جنساين يف جميع السياسات والربامج، وتعزيز االشرتاك 
والتمكني التامني للمرأة وتعزيز التعاون الدويل؛

2 -  وأكدت اللجنة مجددا أيضا أن التنفيذ التام الفعال إلعالن   
ومنهاج عمل بيجني ميثل إسهاما رضوريا لتحقيق األهداف 

اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن 
األلفية، وأن تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة أمر 

له أهميته الجوهرية يف التنمية املستدامة وتحقيق النمو 
االقتصادي املستدام والقضاء عىل الفقر والجوع، ويف مكافحة 

األمراض، وأن االستثامر يف تنمية قدرات النساء والفتيات أمر له 
تأثري مضاِعف، ال سيام فيام يختص باإلنتاجية والكفاءة والنمو 

االقتصادي املستدام، يف جميع قطاعات االقتصاد، ال سيام يف 
املجاالت الرئيسية من قبيل الزراعة والصناعة والخدمات؛

3 -  وذكرت اللجنة بأن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز   

ضد املرأة تشدد عىل أن التنمية التامة الكاملة ألي بلد ورفاه 
العامل وقضية السالم تقتيض جميعها أقىص درجات اشرتاك املرأة، 

عىل قدم املساواة، مع الرجل يف جميع امليادين؛

4 -  وسلمت اللجنة بأن جميع أشكال العنف املوجه ضد النساء   

والفتيات تنتهك متتعهن مبا لهن من حقوق اإلنسان وتشكل 

عقبة أمام قدرة النساء والفتيات عىل االستفادة من قدراتهن، مام 
يحد من اشرتاكهن وإسهامهن يف التنمية، مبا يف ذلك اشرتاكهن 

وإسهامهن يف تحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، ومنها 
األهداف اإلمنائية لأللفية؛

٥ -  وسلمت اللجنة أيضا بأن تهيئة بيئة متكينية عىل جميع   

األصعدة أمر رضوري لتعزيز اشرتاك املرأة يف العمليات اإلمنائية 
واستفادتها من تلك العمليات. ومن التحديات التي تحول دون 

تهيئة تلك البيئة التمكينية ما ييل:

)أ(  عدم كفاية التامسك والتنسيق بني السياسات اإلمنائية   

والسياسات واالسرتاتيجيات املتعلقة باملساواة بني الجنسني؛

)ب(  عدم كفاية األهداف املحددة زمنيا املقررة لتنفيذ سياسات   

املساواة بني الجنسني واسرتاتيجياتها؛

)ج(  نقص متثيل املرأة يف عملية صنع القرار؛  

)د(  عدم كفاية التعزيز والحامية املقدمني من أجل متتع النساء   
بجميع حقوق اإلنسان متتعا تاما؛

)هـ(  استمرار العنف واألشكال املتعددة للمامرسات واملواقف   

التمييزية املوجهة ضد املرأة؛

)و(  عدم كفاية االعرتاف بإسهامات النساء يف االقتصاد وجميع   

مجاالت الحياة العامة؛

)ز(  عدم االستفادة عىل قدم املساواة من التعليم والتدريب، والرعاية   

الصحية، والعمل الكريم؛

)ح(  عدم الحصول عىل قدم املساواة مع الرجل عىل الفرص وعدم   

الحصول عىل قدم املساواة مع الرجل عىل املوارد، التي من قبيل 
األرايض واالئتامنات ورأس املال واألصول االقتصادية وتكنولوجيات 

املعلومات واالتصال، والسيطرة عىل هذه املوارد عىل قدم 
املساواة مع الرجل؛

عدم كفاية اإلرادة السياسية واملوارد؛ )ط(   

تنفيذ مبدأ مراعاة االعتبارات الجنسانية تنفيذا غري مالئم؛ )ي(   

عدم كفاية اآلليات الوطنية للرصد والتقييم واملساءلة؛ )ك(   

)ل(  تأثر النساء بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة   
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املكتسب )اإليدز(، واملالريا، والدرن الرئوي وغري ذلك من األمراض 
املعدية؛

)م(  الرصاعات املسلحة، وانعدام األمن، والكوارث الطبيعية؛  

)ن(  التنفيذ البطيء وغري املتساوي لاللتزامات املتعلقة باألهداف   

اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

)س(  استمرار األحوال االجتامعية - االقتصادية العسرية القامئة يف   

العديد من البلدان النامية مام يسفر عن تسارع عملية تأنيث 
الفقر؛

)ع(  عدم كفاية التعاون الدويل يف مجال املساواة بني الجنسني ومتكني   

املرأة يف سياق الصحة والقضاء عىل الفقر، مع مراعاة التمويل 
املخصص للتنمية؛

سيادة املامرسات الثقافية والتقليدية الضارة؛ )ف(   

)ص(  عدم كفاية املعلومات وعدم كفاية البيانات واإلحصاءات املوزعة   
حسب الجنس؛

)ق(  عدم كفايـة التقدم املحرز يف سن قوانني مستجيبة لالعتبارات   

الجنسانية؛

6 -  وشددت اللجنة عىل أن تناول مثل هذه التحديات عىل   

جميع املستويات يقتيض نهجا نظاميا شامال متكامال متعدد 
التخصصات والقطاعات، يقرتن بأنشطة متصلة بالسياسة العامة 

وأنشطة ترشيعية وبرنامجية؛

)أ(  إدراج منظور جنساين يف جميع العمليات واآلليات املحلية   
والوطنية املتعلقة بالتخطيط وامليزانية والرصد والتقييم 

واإلبالغ فيام يتصل باالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا فيها 
االسرتاتيجيات التي تركز عىل تنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق 

عليها دوليا، ومنها األهداف اإلمنائية لأللفية، مع االستغالل التام 
للسياسات واالسرتاتيجيات القامئة يف مجال املساواة بني الجنسني؛

)ب(  وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات شاملة تستهدف القضاء عىل الفقر   

وتراعي االعتبارات الجنسانية وتتناول القضايا االجتامعية 
والهيكلية وقضايا االقتصاد الكيل؛

)ج(  استحداث وتنفيذ آليات رصد وتقييم وطنية فعالة عىل جميع   

املستويات لتقييم التقدم املحرز نحو املساواة بني الجنسني، بوسائل 
تشمل جمع البيانات املوزعة حسب العمر والجنس واإلحصاءات 

الجنسانية وتبويب تلك البيانات واإلحصاءات وتحليلها واستعاملها، 
ومواصلة وضع واستعامل مؤرشات نوعية وكمية مناسبة؛

)د(  تشجيع وتعزيز التعاون الوثيق بني السلطات املركزية   

والحكومات املحلية لوضع برامج تستهدف تحقيق املساواة بني 
الجنسني، األمر الذي مينح فرصا متكافئة للنساء والفتيات؛

)هـ(  وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات، مبا فيها تدابري هادفة لدعم   

التزامها مبامرسة االجتهاد الواجب ملنع جميع أشكال العنف املوجه 
ضد النساء والفتيات، وتوفري الحامية للضحايا والتحقيق مع 

مرتكبي هذا النوع من العنف ومقاضاتهم ومعاقبتهم، واالعرتاف 
بأن العنف املوجه ضد النساء والفتيات ميثل عقبة كأداء تحول 

دون تحقيق أهداف املساواة والتنمية والسلم وترتك أثرا سلبيا عىل 
التنمية االجتامعية واالقتصادية باملجتمعات املحلية والدول؛

)و(  مواصلة بذل الجهود من أجل التنفيذ التام الفعال لقرار   
الجمعية العامة 33٧ / 5٧، املؤرخ 3 متوز/يوليه 2003، بشأن منع 

الرصاعات املسلحة والستنتاجاتها املتفق عليها بشأن اشرتاك 
املرأة عىل قدم املساواة يف منع الرصاعات وإدارتها وفضها ويف بناء 

السالم فيام بعد الرصاع؛

)ز(  مواصلة الجهود من أجل التنفيذ التام الفعال لقرار مجلس األمن   
1325 )2000(، املؤرخ 31 ترشين األول/أكتوبر 2000، بشأن املرأة 
والسالم واألمن، الذي يسلم بالصالت القامئة بني املساواة بني 

الجنسني والسالم واألمن والتنمية؛

)ح(  اتخاذ التدابري الالزمة لضامن منح النساء حقوقا تامة تتيح لهن   

عىل قدم املساواة متلك األرايض واملمتلكات األخرى، بوسائل 
تشمل املرياث؛

- 7
وحثت اللجنة الحكومات كام حثت، حسب 

االقتضاء، كيانات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة، 

وغريها من املنظامت الدولية واإلقليمية، مبا فيها 

املؤسسات املالية الدولية، والربملانات الوطنية، 

واألحزاب السياسية، واملجتمع املدين، مبا فيه القطاع 

الخاص والنقابات العاملية واألوساط األكادميية 

واإلعالمية واملنظامت غري الحكومية وغريها من 

الجهات الفاعلة، عىل اتخاذ اإلجراءات التالية:
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)ط(  اتخاذ جميع التدابري املناسبة لتمكني املرأة من االشرتاك اشرتاكا   

تاما يف صنع القرار عىل جميع املستويات يف جميع نواحي 
حياتها اليومية؛

)ي(  إدراج منظور جنساين يف جميع السياسات والربامج املتعلقة   

بالهجرة الدولية، وتشجيع متتع املهاجرات متتعا تاما بحقوق 
اإلنسان والحريات األساسية، ومكافحة التمييز، واالستغالل، وسوء 

املعاملة، وظروف العمل غري اآلمنة، والعنف، مبا فيه العنف 
الجنيس واالتجار بالبرش، وتيسري مل شمل األرس بطريقة رسيعة 
فعالة مع إيالء املراعاة الواجبة للقوانني املنطبقة، ألن مل شمل 

األرس يرتك آثارا إيجابية عىل إدماج املهاجرين يف املجتمع؛

)ك(  القضاء عىل جميع أشكال التمييز، واالستغالل الجنيس والعنف   

املوجه ضد الالجئات، وملتمسات اللجوء واملرشدات داخليا، 
وتعزيز إرشاكهن إرشاكا فعاال يف اتخاذ القرارات املؤثرة عىل 

حياتهن ومجتمعاتهن املحلية، مع اإلشارة إىل القواعد ذات الصلة 
الواردة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل 

وقانون الالجئني الدويل؛

)ل(  زيادة تفهم مبدأ مراعاة االعتبارات الجنسانية والقدرة عىل   

تنفيذ هذا املبدأ باعتبار ذلك اسرتاتيجية لتحقيق املساواة بني 
الجنسني ومتكني املرأة، بوسائل تشمل اقتضاء استعامل التحليل 

الجنساين كأساس لوضع جميع السياسات والربامج وتنفيذها 
ورصدها وتقييمها، ال سيام يف مجاالت الصحة والتعليم والعمل؛

)م(  وضع وتعزيز اسرتاتيجيات لتعميم مراعاة املنظور الجنساين يف   

تصميم وتنفيذ السياسات اإلمنائية واالجتامعية - االقتصادية ويف 
عمليات امليزانية، وتقاسم أفضل املامرسات، وتشجيع االبتكارات 

يف النهوج الخاصة مبراعاة االعتبارات الجنسانية؛

)ن(  تعبئة التمويل الكايف للسياسات والربامج اإلمنائية املراعية   

لالعتبارات الجنسانية، ولآلليات الوطنية الالزمة لتحقيق املساواة 
بني الجنسني، بتعبئة املوارد الوطنية واإلقليمية والدولية وعمليات 

امليزانية املراعية لالعتبارات الجنسانية يف جميع املجاالت 
القطاعية، وتخصيص متويل كاف للتدابري املخصصة للمرأة؛

)س(  دعم املنظامت النسائية التي تجاهد لتمكني النساء والفتيات   

وتحسني ظروفهن املعيشية؛

)ع(  التشجيع عىل تعزيز التنسيق والتعاون بني جميع اآلليات   

املخصصة للنهوض باملرأة ولتحقيق املساواة بني الجنسني عىل 
جميع املستويات، التي من قبيل وزارات املرأة ولجان املساواة 

بني الجنسني واللجان الربملانية ذات الصلة وأمناء املظامل، وجهات 

الوصل الجنسانية وأفرقة العمل يف الوزارات التنفيذية، فضال عن 
التنسيق والتعاون مع الجامعات والرابطات والشبكات النسائية؛

)ف(  اتخاذ تدابري فعالة للقضاء عىل التمييز، والتنميط الجنساين،   

واملامرسات التقليدية والثقافية والعرفية الضارة؛

)ص(  وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات لزيادة إرشاك الرجال والفتيان يف   

تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات بوسائل 
تشمل القضاء عىل جميع أشكال العنف املوجه ضد النساء 

والفتيات، وتقاسم العمل املنزيل وأعباء الرعاية األرسية، وتشجيع 
قيام ثقافة تدعو إىل السالم والتسامح، وتشجيع الرجال والنساء 
عىل تبني السلوك الجنيس واإلنجايب املسؤول وتغيريات املواقف 

التي تشجع عىل تحقيق املساواة بني الجنسني؛

)ق(  زيادة فرص حصول النساء والفتيات بشكل متكافئ وفعال   

عىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت فضال عن التكنولوجيا 
التطبيقية واستعاملِهن لها، عن طريق خطوات تشمل نقل 

املعرفة والتكنولوجيا برشوط تيسريية وتفضيلية مالمئة للبلدان 
النامية، حسبام يتفق عليه األطراف؛ والتدريب وتوفري الهياكل 

األساسية؛ واإلرشاك يف التخطيط للمضامني ويف استحداثها 
وإنتاجها؛ وشغل وظائف اإلدارة والتسيري واتخاذ القرارات 

يف الهيئات التنظيمية أو هيئات تقرير السياسات يف مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

)ر(  االستثامر يف الهياكل األساسية املالمئة وغريها من املشاريع، وإيجاد   

فرص للتمكني االقتصادي، بهدف تخفيف عبء املهام اليومية 
املستهلكة للوقت عن عواتق النساء والفتيات إلفساح املجال لهن 

للقيام بأنشطة مدرة للدخل وااللتحاق باملدارس وغري ذلك؛

)ش(  إيالء اهتامم خاص لدمج مبادئ النهوض بتكافؤ الفرص يف   

الربامج واألساليب والعمليات الرامية إىل متكني النساء والفتيات 
املعوقات ودعمهن؛

)ت(  دعوة املجتمع الدويل إىل أن يبذل جهودا للتخفيف من حدة   

آثار التقلبات املفرطة واالختالل االقتصادي، التي لها تأثري سلبي 
غري متناسب عىل املرأة، وأن يعزز فرص التجارة املتاحة للبلدان 

النامية من أجل تحسني األحوال االقتصادية للمرأة؛

)ث(  دعوة الدول األطراف إىل أن تفي متاما بالتزاماتها املقررة مبوجب   

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول 
االختياري امللحق بها، وأن تأخذ يف اعتبارها التعليقات الختامية 

والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز 
ضد املرأة، ودعوة الدول األخرى األطراف يف االتفاقية التي مل توقع أو 
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تصدق بعد عىل الربوتوكول االختياري امللحق بها أو مل تنضم إليه 
بعد عىل أن تنظر يف القيام بذلك؛ وأن تعزز يف إطار جهودها الرامية 

إىل تحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف 
اإلمنائية لأللفية، أوجه الرتابط مع تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني، 

ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعرشين للجمعية العامة، 
باإلضافة إىل برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، واإلجراءات 

الرئيسية املتعلقة مبواصلة تنفيذ برنامج العمل.

8 -  وأكدت اللجنة أن كل بلد تقع عىل عاتقه املسؤولية الرئيسية   

لتحقيق تنميته املستدامة والقضاء عىل الفقر فيه، وأنه ال 
مبالغة يف التأكيد عىل أهمية دور السياسات واالسرتاتيجيات 

اإلمنائية الوطنية، وأن من الالزم اتخاذ تدابري متضافرة وملموسة 
عىل جميع الصعد لتمكني البلدان النامية من القضاء عىل الفقر 

وتحقيق تنميتها املستدامة.

9 -  وحثت اللجنة الحكومات عىل كفالة استفادة النساء، وال سيام   

النساء الفقريات يف البلدان النامية، من السعي إىل حلول فعالة 
منصفة إمنائية الوجهة ودامئة ملشاكل الدين الخارجي وخدمة 
الدين التي تعاين منها تلك البلدان، مبا يف ذلك خيار املساعدة 

اإلمنائية الرسمية إلغاء الديون، ودعت إىل مواصلة التعاون الدويل. 

)أ(  مساعدة الحكومات، بناء عىل طلبها، يف بناء القدرات املؤسسية   

ووضع خطط عمل وطنية أو مواصلة تنفيذ خطط العمل القامئة 
من أجل تنفيذ منهاج عمل بيجني؛

)ب(  تقديم املوارد املالية الرضورية ملساعدة الحكومات الوطنية يف   

جهودها الرامية لتحقيق أهداف التنمية ومعايريها املتفق عليها 
يف مؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة وعمليات 
متابعتها، مبا يف ذلك مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية، 

واملؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة، واملؤمتر الدويل للسكان 
والتنمية، ومؤمتر قمة األلفية، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، 

ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، والجمعية العاملية 
الثانية للشيخوخة، والدورتني االستثنائيتني الثالثة والعرشين 

والرابعة والعرشين للجمعية العامة؛

)ج(  منح األولوية ملساعدة البلدان النامية يف الجهود التي تبذلها   

لكفالة اشرتاك املرأة اشرتاكا كامال وفعاال يف تقرير االسرتاتيجيات 
اإلمنائية وتنفيذها، وإدماج الشواغل الجنسانية يف الربامج الوطنية، 

بوسائل تشمل توفري املوارد الكافية لألنشطة التنفيذية املضطلع 
بها من أجل التنمية لدعم جهود الحكومات لضامن توفري فرص 

كاملة ومتساوية أمام املرأة لالستفادة من الرعاية الصحية، ورؤوس 
األموال، والتعليم، والتدريب والتكنولوجيا، وكذلك مشاركتها 

الكاملة عىل قدم املساواة يف جميع عمليات صنع القرار.

11 -  وحثت اللجنة الجهات املانحة املتعددة األطراف ودعت   

املؤسسات املالية الدولية، كل يف إطار واليتها، واملصارف اإلمنائية 
اإلقليمية ليك تستعرض وتنفذ سياسات تدعم الجهود الوطنية 

الرامية إىل كفالة وصول نسبة أعىل من املوارد إىل النساء، وال 
سيام النساء يف املناطق الريفية والنائية.

)أ(  كفالة استفادة النساء والفتيات استفادة كاملة وعىل قدم   

املساواة من جميع مراحل التعليم والتدريب الجيدين، مع 
العمل تدريجيا وعىل أساس تكافؤ الفرص لكفالة إلزامية التعليم 

االبتدايئ وسهولة الحصول عليه مجانا للجميع؛

)ب(  إدماج املنظورات الجنسانية وحقوق اإلنسان يف سياسات القطاع   

الصحي وبرامجه، وإيالء االهتامم لالحتياجات واألولويات النسائية 
املحددة؛ وكفالة حق املرأة يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه 

من الصحة البدنية والعقلية والحصول عىل خدمات الرعاية 
الصحية املناسبة بتكلفة معقولة، مبا فيها الرعاية يف مجال الصحة 

الجنسية واإلنجابية وصحة األم، ورعاية التوليد املنقذة للحياة، 
وفقا لربنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، واالعرتاف بأن 
عدم متكني املرأة وعدم استقاللها من الناحية االقتصادية يزيدان 

من شدة تعرضها ملجموعة من اآلثار السلبية، تشمل مخاطر 
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا والدرن الرئوي 

وغريها من األمراض املرتبطة بالفقر؛

- 1٠
وشجعت اللجنة املجتمع الدويل، ومنظومة األمم 

املتحدة، واملنظامت اإلقليمية والدولية ذات الصلة، 

والقطاع الخاص، واملجتمع املدين عىل ما ييل:

- 12
وشددت اللجنة عىل أهمية إدماج منظور يراعي 

القضايا الجنسانية وحقوق اإلنسان ومنظور 

اجتامعي - اقتصادي يف جميع السياسات املتصلة 

بالتعليم والصحة والعمل بهدف تهيئة بيئة متكن 

من تحقيق املساواة بني الجنسني والنهوض باملرأة، 

ودعت الحكومات إىل القيام مبا ييل:
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)ج(  اتخاذ جميع التدابري املناسبة ملعالجة املشكلة التي تشغل   

البال، أال وهي أن وباء فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يزيد 
ل املرأة والفتاة قدرا  من أوجه عدم املساواة بني الجنسني، وتحمُّ
غري متناسب من العبء الذي تفرضه أزمة فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز، وكونهام أسهل إصابة بالعدوى، وتؤديان دورا 
رئيسيا يف الرعاية، وقد باتتا أكرث تعرضا للفقر نتيجة ألزمة 

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز؛

)د(  تعزيز احرتام وإعامل املبادئ الواردة يف إعالن املبادئ والحقوق   
األساسية يف العمل ومتابعته، والنظر يف التصديق عىل اتفاقيات 
منظمة العمل الدولية وتنفيذها تنفيذا كامال، ورسم سياسات 

وبرامج تتصل بوجه خاص بإتاحة إمكانية حصول املرأة عىل عمل 
منتج الئق؛ وإزالة جميع الحواجز الهيكلية والقانونية، وكذلك 
املواقف النمطية إزاء املساواة بني الجنسني يف العمل، وتشجيع 

املساواة يف األجر لقاء العمل املتساوي أو العمل ذي القيمة 
املتساوية، وتشجيع االعرتاف بقيمة عمل املرأة غري املدفوع األجر، 

ووضع وتعزيز سياسات تيرس التوفيق بني العمل واملسؤوليات 
األرسية وإمكانية حصول النساء املعوقات عىل العمل.  ■

املصدر: وثيقة األمم املتحدة ى/2006/27 


