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  لحقوق إلانسان السامي مم املتحدةالة مشتركة موجهة ملفوض ألا رس

 ألارضقاعدة بيانات ألامم املتحدة املتعلقة باملشاريع التجارية ذات الصلة باملستوطنات إلاسرائيلية املقامة في 

 . الفلسطينية املحتلة

  ، هإلى السيدة بيشلي

عة أدناه 
ّ
 مفوض بتعيينكمترّحب املؤسسات املوق

 
ز في عملها وكوننا املتحدة السامي لحقوق إلانسان،  لألمم ا

ّ
مؤسسات ترك

ألاعمال التجارية وحقوق إلانسان، فإننا نطلب منكم من خالل هذه الرسالة أن تقوموا بنشر قاعدة بيانات  على

ننتهز هذه الفرصة و . إلكترونية حيوية يتم تجديدها بشكل مستمر متعلقة باملشاريع ذات الصلة باملستوطنات إلاسرائيلية

 مكتب املفوض الساميشكل خطوة مهمة لعملنا ولعمل تلنخبركم أن العملية املستمرة إلنشاء وتطوير هذه القاعدة 

ح والاحتاللو لألمم املتحدة، 
ّ
 لألعمال التجارية وحقوق إلانسان في حاالت النزاع املسل

 
 معياريا

 
 . ال سيما اعتبارها تطورا

بإنشاء آلية معينة ملنع وتصحيح بعض ألاعمال التي  6133الصادر عام  13/13نسان رقم أوص ى قرار مجلس حقوق إلا

لتي الفلسطينية املحتلة وا ها في ألارضعوطنات التي تقيمها إسرائيل وتستمر في توسيتقوم بها املشاريع التجارية في املست

واملساعي الكبيرة التي اتخذت حتى تدرك الجهود  إن املؤسسات واملنظمات املوقعة أدناه. القانون الدولي ابدوره تنتهك

 
 
 أنه يجب تكثيف هذه 13/13رقم  ار مجلس حقوق إلانسانلقر  يومنا هذا إلنشاء هذه القاعدة تطبيقا

 
، لكنها تؤمن أيضا

ي لشركات التالسماح بتحديثها بشكل دوري ملراجعة أسماء او الجهود من أجل تقوية وتدعيم إلاطار املعياري للقاعدة، 

 . تشتمل عليها

بعد حوالي ثالث سنوات من تأسيس ، 6132وفي شباط  6132ين الثاني في تشر ذكرنا خالل تواصلنا مع مكتبكم  قدو 

انعكس على نتائجها بشكل واضح،  مانه لم يتم مراعاة الشفافية الالزمة خالل إنشاء هذه القاعدة مأقاعدة البيانات، 

وهنا يأتي دور مكتبكم ومؤسسات . ن أي تأخير في نشر قاعدة البيانات سيؤّدي إلى تقويض إنشائها بالشكل الصحيحوأ

املجتمع املدني إلدراك أهمية املبادرة بإنشاء هذه القاعدة لضمان احترام وحماية حقوق إلانسان عند القيام باألعمال 

 . التجارية املختلفة

 : فإننا نعيد تأكيد ما يلي نسعى ملواصلة دعمنا ملكتبكم من أجل إنشاء قاعدة البيانات املطلوبة وإذ  نحن

ن الدول  -3
ّ
 يمك

 
ل قاعدة البيانات إجراء  احترازيا

ّ
من اتخاذ قرارات مسبقة للحيلولة دون  والشركات املختلفة تشك

تسّهل هذه القاعدة امتثال الدول اللتزامها كما . في انتهاكات حقوق إلانسان والقانون الدولي إلانسانيتورطهم 



الفلسطينية املحتلة والتزامها  املستوطنات إلاسرائيلية في ألارض رعية الوضع الذي تخلقهبشبعدم الاعتراف 

 للمشاريع التجارية . والنشاطات تشجيع ومساعدة مثل هذه ألاعمال بعدم
 
إذ تكون هذه القاعدة دليال

ا في فهم أبعاد الوضع القانوني وتداعيات نشاطاتهم وعالقاتهم التجارية مع بعض واملساهمين الذين لم ينجحو 

لتلك املشاريع والشركات الفلسطينية املحتلة، وبالتالي فإنها تكون بمثابة إجراء رادع  في ألارض ألاطراف العاملة

نات عالقات واستثمارات تجارية مع املستوطنات إلاسرائيلية أو مع أطراف عاملة في املستوط بعملالتي تفكر 

وتعود بالفائدة على أو في أي بيئة عاملة في ألاراض ي املحتلة  ،الفلسطينية املحتلة إلاسرائيلية املقامة في ألارض

 . الاحتالل وسلطاته

 لقرار تأسيسها رقم عند تكوين قاعدة بيانات حيوية وفي متناول الجميع -6
 
فإنها ستعتبر بمثابة ، 13/13، تطبيقا

حلقة وصل للمنافع املتبادلة بين الشركات من جهة وبين ألامم املتحدة ومؤسسات املجتمع املدني من جهة 

عند قيام شركة ما بفحص وإنهاء صفقة تجارية غير قانونية، فإن هذه التجربة سيتم  ،على سبيل املثالو  .أخرى 

 يحتذى به ألنشطة 
 
تسليط الضوء عليها ويتم مشاركتها مع عامة الناس من خالل هذه القاعدة، إذ تصبح مثاال

إليها والخطوات فتقوم هذه الشركات بتوضيح تفصيلي للنتائج التي توصلت . خاصة في مناطق النزاع ،الشركات

باع الشفافية واملصداقية  نضمنالتي مرت بها للوصول إلى هذه النتائج عبر التواصل مع مكتبكم، وبهذا 
ّ
ات

 . الحقيقية

 في مجال القانون الدولي لألعمال التجارية وحقوق من املمكن أن تصبح هذه القاعدة  -1
 
 ومعياريا

 
 مهما

 
تطورا

د مبادئ ألامم املتحدة التوجيهية . ي مناطق النزاع والاحتاللإلانسان بما فيها الحاالت الواقعة ف
ّ
إذ تعيد وتؤك

لألعمال التجارية وحقوق إلانسان على الالتزامات التي تخضع لها الدول املختلفة بموجب القانون الدولي 

 على هذه الدول أن تحترم معايير اإلانساني وحقوق إلانسان في حاالت النزاع، 
 
لقانون الدولي بحيث يصبح إلزاما

متعلق في مجلس ألامم املتحدة لحقوق إلانسان  صّك ملزمة وخالل هذا الوقت، يتم طرح ومناقش. إلانساني

، مما يشير إلى التزام الدول بإنهاء بالنشاطات التجارية ذات الطابع الدولي وامللتزمة بمعايير حقوق إلانسان

إن مسودة . التورط في انتهاكات حقوق إلانسان التي تؤدي بالنتيجة إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي إلانساني

قائمة على مبادئ ألامم املتحدة التوجيهية لألعمال  6132تموز الاتفاقية وصيغتها التي تم العمل عليها منذ 

ان والتي بدورها تنص على احترام الدول واملشاريع التجارية لحقوق إلانسان والقانون التجارية وحقوق إلانس

ير القانونية لألراض ي ونقل السكان من دولة الاحتالل إلى ألارض املحتلة غالدولي إلانساني، بما فيه منع املصادرة 

ة البيانات هذه قد تصبح أداة على كل ما سبق، فإن قاعد وبناء  . والنقل القسري للمواطنين في ظل الاحتالل

مم املتحدة التوجيهية في مناطق النزاع كما قد تساعد في لتعزيز تطبيق القانون الدولي إلانساني ومبادئ ألا  عملية

 . توطيد قوانين حقوق إلانسان في مجال ألاعمال التجارية

غياب يسوده ، الواقعة تحت الاحتالل د من املناطقالفلسطينية املحتلة، كما في العدي د في ألارضإن الوضع السائ

التي املحتلة،  رضللقيام بنشاطات مختلفة في ألا  الحصانة القوة القائمة باالحتالل منح ، ألامر الذياملساءلة الالزمة

املشاريع التجارية والقطاعات الخاصة وحتى ألافراد للمساهمة في انتهاكات حقوق  بدورها تفتح املجال أمام العديد من



 سان أو الاستفادة منهإلان
 
إن كل هذه آلاثار السلبية تؤثر على حياة ماليين . ا، حتى وإن لم يكن ذلك مقصودا

ما يحرمهم من حقهم في تقرير املصير والسيطرة الدائمة على مصادرهم الطبيعية، وبالتالي فإن الوعي  ،الفلسطينيين

ل الخطوة ألا 
ّ
ولى لضمان تطبيق القانون الدولي إلانساني وحقوق إلانسان بأهمية إنشاء قاعدة البيانات املذكورة سيشك

 . في ألارض الفلسطينية املحتلة

 : ئة مفوضية ألامم املتحدة لحقوق إلانسان بما يليابناء على ما سبق، تطالب املؤسسات املو 

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية حيوية يتم تجديدها باستمرار للمشاريع التي لها عالقات تجارية مع املستوطنات  -3

 لتقرير املفوضية السامية لألمم 
 
إلاسرائيلية التي جرى فحصها والتواصل معها، إذ أنشئت هذه القاعدة وفقا

 . 13/13وبموجب قرار مجلس حقوق إلانسان رقم  63/3/6132املتحدة في 

 ملا أوص ى به  -6
 
 بأول وذلك وفقا

 
التأكد من أن كل املوارد الالزمة يتم رصدها من أجل تحديث قاعدة البيانات أوال

 .  مجلس حقوق إلانسان

 تلك التي تعمل على تطوير خطط عمل وطنية لألعمال التجارية وحقوق إلانسان على  تشجيع الدول  -1
 
وخصوصا

تعلق املتحدة لكل من الشركات والسلطات املحلية والبعثات الدبلوماسية فيما ي إبراز أهمية قاعدة بيانات ألامم

 . السلطة القائمة باالحتالل الفلسطينية املحتلة وفي إسرائيل بنشاطاتها وأعمالها في ألارض

د استعدادنا لتوفير املعلومات الالزمة 
ّ
 . حال الحاجة إليهانشكر لكم اهتمامكم برسالتنا هذه ونؤك

 مل الاحتراممع كا
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