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 تمهيدًا لمعاهدة قوية تُنظم نشاط الشركات

 مساءلة الشركات تسترشد بقيادة المرأة وتجاربها الحية

 

توفر المعاهدة فرصة مهمة لفهم الطرئق التي تُديم عبرها األنشطة التي تمارسها الشركات التمييز المتفشي ضد النساء في 

مستقرة، وتؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان على أساس أماكن العمل، وتُسهم في خلق ظروف عمل هشة وغير 

النوع االجتماعي وانتهاكات بيئية. إّن ضمان إخضاع الشركات لمساءلة فعّالة في سائر المناطق يستوجب االعتراف 

سات وآليات بالقيادة النسائية والتجارب الحية التي اختبرتها النساء باعتبارها عنصر أساسي ومتساٍو لدى إنشاء مؤس

وتشريعات وسياسات وممارسات تتصل بأنشطة الشركات. لذلك وقبيل انعقاد الدورة الثالثة لفريق األمم المتحدة العامل 

تشرين األول/أكتوبر( لمناقشة المعاهدة المقترحة، نحث ممثلي الحكومات ودعاة  27-23الحكومي الدولي )جنيف 

ة أدناه أثناء المفاوضات، والنظر في ما إذا كان نص مسودة المعاهدة يعالج هذه المجتمع المدني على مراعاة النقاط الوارد

 الشواغل على نحو مناسب.

 

 نوصي الدول:

االعتراف باتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة اآلثار الخاصة التي تطال النساء المهمشات،   (1)

ك في كافة االجراءات والنساء اللواتي تعرضن ألشكال متعددة أو متداخلة من التمييز، وذل

 المتعلقة بالمرأة ومساءلة الشركات.

 

 التصدي ألشكال التمييز المتفشية ضد المرأة في أماكن العمل  (2)

 
تواجه المرأة في شتى المناطق تمييًزا واسع النطاق في بيئات العمل، وهذا يُسهم بدوره في ترسيخ  •

األسر، والهيئات االجتماعية واالقتصادية  الالمساواة بين الجنسين لناحية الوصول إلى الموارد داخل

األوسع داخل المجتمع، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي الئق في جميع مراحل الحياة بما فيها 

 الشيخوخة.

يتعين على الدول أن تباشر فوًرا إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أماكن العمل  •

القضاء على ا يتفق واإلطار الدولي لحقوق اإلنسان المبيّن في اتفاقية المباشر منه وغير المباشر، بم

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية )سيداو( و جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ذات الصلة. وال بدّ أن يشمل ذلك، من جملة أمور أخرى،  اتفاقات منظمة العمل الدولية، ووالثقافية

 يق اإلعمال الكامل والعادل لما يلي:التدابير المناسبة لتحق

o  الحق في العمل )ويشمل التعليم والتدريب في هذا المجال، وتهيئة بيئة مؤاتية تُمّكن المرأة من

 المشاركة في العمالة الكاملة والمنتجة وإحراز التقدّم في هذه العمالة(.

o متساوي، الحق في ظروف عمل منصفة ومرضية )ويشمل األجر المتساوي عن العمل ال

والمساواة في األجر عن األعمال المتساوية القيمة، والعمل في ظروف آمنة وصحية مع التركيز 

 على تجنب التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي(
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o  للمرأة في أماكن العمل، المساواة الحقيقية يتعين على الدول اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان

الخطوات من جملة أمور أخرى: مكافحة الحرمان ) القائم على الهياكل التاريخية باتخاذ هذه 

والهياكل االجتماعية الحالية وعالقات القوة التي تُحدد قدرات المرأة على التمتع بحقوقها اإلنسانية 

وتؤثر فيها(؛ والتصدي للقوالب النمطية والوصم والتحيّز والعنف )مع تغيير أساسي في  طريقة 

نظرة إلى المرأة ونظرة المرأة لنفسها ومعاملة اآلخرين لها(؛ وتغيير الهياكل والممارسات ال

المؤسسية )التي غالبًا ما تتوجه نحو الرجل أو تتجاهل تجارب المرأة أو تنكرها(، وتيسير 

االنصهار االجتماعي والمشاركة السياسية )في جميع عمليات صناعة القرار الرسمية وغير 

 1الرسمية(.

 

بكل أشكال العمل التي تزاولها المرأة، وما يقترن بها من  ضمان االعتراف القانوني الكامل  (3)

 مزايا وحمايات
التي  غير مدفوع األجرو غير المهيكلتُمثل النساء في شتى المناطق تمثياًل غير متكافئ في أشكال العمل  •

غير متكافئة أو معدومة، ووضع وظيفي قصير  ترتبط بظروف عمالة أقل أمانًا، أو أجور منخفضة أو

األجل أو غير رسمي، وساعات عمل غير منتظمة أو طويلة، وتعّرض متزايد للمضايقات واالعتداء 

الجسدي والعنف الجنسي في مكان العمل و/أو االنتقال إلى العمل ومنه، ال سيما في بيئات النزاع وما بعد 

 النزاع.

راف التام بكل أشكال العمل التي تزاولها المرأة، وما يقترن بذلك من التمتع يتعين على الدول ضمان االعت •

بحقوق اإلنسان المتعلقة بالعمل ومزايا العمالة الكاملة والحمايات التي توفرها، مع إيالء تركيز خاص 

للصناعات الزراعية وصناعة المالبس وسالسل اإلمداد المرتبطة بها والصناعات التي تركز على 

 راج الموارد الطبيعية مثل الطاقة الضخمة والحراجة والتعدين.استخ

 

التحقيق في اآلثار المختلفة وغير المتناسبة على النساء والفتيات المترتبة على انتهاكات   (4)

 حقوق اإلنسان التي ترتكبها الشركات ومعالجة هذه اآلثار
نسان والبيئة  والتي تؤدي إلى غالبًا ما تكون اآلثار المترتبة على أنشطة الشركات في حقوق اإل •

االستيالء على األرضي والتشريد وتدمير البيئة، جنسانية الطابع وتطال النساء والفتيات على نحو غير 

متناسب ، ال سيما نساء الشعوب األصلية وصغار المزارعين )وغالبيتهم من النساء(. تُبيّن األدوار 

اع في عدد كبير من المجتمعات المحلية أّن النساء االجتماعية الُمحددة على أساس النوع االجتم

والفتيات مسؤوالت عن تأمين الحصول على المياه وغيرها من االحتياجات األساسية األخرى، كما 

يتحملن مسؤولية غير متناسبة في رعاية األطفال وأفراد األسرة اآلخرين، وترتفع إمكانية تعرضهن 

جتماعي في حال تعذّر عليهن الوصول إلى األرض لخسارة كبرى في كسب الرزق والوضع اال

والغابات وغير ذلك من أشكال الموارد الطبيعية. عالوة على ذلك، نجد أن األنشطة التي تمارسها 

الشركات و/أو استخدامها لقوات األمن غالبا ما تقترن بازدياد تعّرض المرأة للعنف، والعمالة القسرية 

سعى لُمشاركة المجتمعات المحلية في مشروعات التنمية إلى االجتماع واإلتجار. تنزع الشركات التي ت

 مع الرجال عموًما أو الرجال حصًرا، مثل لقاء شيوخ القبائل من الذكور أو أرباب األسر.

 

 يتعين على الدول اتخاذ هذه التدابير، ضمن سواها: •

o مرأة وتسليمها القيادة، وذلك لدى تهيئة بيئة مؤاتية تكفل المشاركة الكاملة والفعّالة والمتساوية لل

 سن التشريعات ووضع السياسات والممارسات وصناعة القرار في ما يتعلق بمساءلة الشركات.

                                                           
، أعدتها 4(، ورقة مناقشة رقم 2015بين الجنسين وحقوق اإلنسان ) لمزيد من المعلومات حول هذا اإلطار، انظر ساندرا فريدمان و بيث غولدبالت المساواة  1

  ,human-and-equality-gender-ons/2015/7/dpslibrary/publicati-http://www.unwomen.org/en/digital-هيئة األمم المتحدة للمرأة:
.rights 

 

http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/care-economy/lang--en/index.htm
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-rights
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-rights
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o ( 2( لتقييم األثر الجندري، )1وضع تشريع وطني يفرض على الشركات إجراء عمليات إلزامية )

لعناية الواجبة التي تتضمن تحليال ( وبذل ا3وتقييمات األثر البيئي التي  تتضمن تحليال جندريًا، )

جندريًا في مراعاة حقوق اإلنسان. وال بدّ أن تنطوي كل عملية على موافقة المجتمعات 

المتضررة على أن يحصل عليها استشاري مستقل يختاره المجتمع أو يوافق عليه، وذلك بغية 

اور وصناعة القرار واجراءات ضمان تحقيق الُمشاركة الكاملة والفعالة والمتساوية للمرأة في التش

 االنتصاف. 

o  كفالة حق المرأة في االنتصاف الفعّال لالنتهاكات أو االساءات في مجال حقوق اإلنسان التي

ترتكبها الشركات )سواء في مكان العمل أو بسبب عمليات الشركات(. لذا يتعين على الدول أن 

الوصول إلى آليات االنتصاف ومعالجتها، وأن تُحدد العقبات الجندرية الطابع التي تحول دول 

تولي اهتماما خاًصا للنساء المعّرضات للعنف على أساس النوع االجتماعي وأن تضمن سبل 

االنتصاف التي تعالج حاالت العنف المحددة والقضايا النظامية أو الهيكيلية األساسية التي تقود 

 إلى هذه االنتهاكات.

o  للمدافعات عن حقوق اإلنسان وتطبيقها، بما فيها تلك المتصلة بالعنف إنشاء آليات حماية ُمعززة

 والمخاطر على أساس النوع االجتماعي.

 

 االجراءات الواجب اتخاذها!

  لالطالع على آخر المستجدات رنت الُمخصصة لعملية المعاهدةصفحة األمم المتحدة الرسمية على االنتزيارة ،

 والمعلومات المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني، ومراجعة مسودة نص المعاهدة )تشرين األول/أكتوبر(

  الفريق العامل  صفحة، وعملية المعاهدةزيارة صفحة للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات على االنترنت بشأن

المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لالطالع على المستجدات المفيدة والوثائق األساسية ودعم 

 الدعوة.

 إلى المحادثات عبر االنترنت باستخدام الهاشتاغ:  االنضمام 

 #StopCorporateAbuse  و#BindingTreaty  

 

https://www.escr-يُرجى زيارة صفحة الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات بشأن المعاهدة على: 

net.org/corporateaccountability/hrbusinesstreatyبط ، للحصول على مواد إضافية وتصفح الروا

 الواردة في هذه الوثيقة.

الشركات بتنسيق العمل الجماعي لمواجهة هيمنة الرشكات، والتصدي لالنتهاك  الفريق العامل المعني بمساءلةيقوم 

الفريق العامل المعني بالمرأة المنتظم الذي ترتكبه الشركات، والدعوة إلى المساءلة ووضع هياكل عالج جديدة. يعمل 

على تعزيز المساواة الحقيقية عند تقاطع حقوق المرأة والحقوق االقتصادية  ة والثقافيةوالحقوق االقتصادية واالجتماعي

واالجتماعية والثقافية. كما يناضل جماعيا لضمان جعل التجارب والتحليالت الخاصة بالمرأة في صميم عملية صناعة 

. ئات األمم المتحدة  وبناء القدرة والدعوةالقرارات والتطورات القانونية محليًا ودوليا، وذلك عن طريق االنخراط مع هي

حركة اجتماعية ومجموعات  280بين ما يزيد على  الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتربط 

ية لتحويل حقوق اإلنسان والعدالة دولة لبناء حركة عالم 75الشعوب األصلية، ومنظمات غير حكومية ودعاة في 

 االجتماعية حقيقة واقعة لدى الجميع.
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