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 معالي املفوض السامي، 

مكتبكم بإصدار  9103، والصادر في مارس 10/13كما تعلمون، كلف قرار مجلس حقوق إلانسان باألمم املتحدة رقم 

املتعلقة بمشروع الاستيطان إلاسرائيلي، على النحو املفصل في  العاملة في ألانشطة املدرجة الشركاتقاعدة بيانات بجميع 

من تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقص ي الحقائق، وذلك للتحقيق في آثار املستوطنات إلاسرائيلية على حقوق  23الفقرة 

نات وإحالتها ملجلس نص القرار على تقديم البياو كما . الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء ألارض الفلسطينية املحتلة

 [1]. ، على أن يتم تحديث قاعدة البيانات سنوًيا13في جلسته الـحقوق إلانسان 

ستوفر قاعدة البيانات درجة مهمة من الشفافية بشأن أنشطة الشركات التي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي 

إلانسان، نتيجة لألنشطة التي تقوم بها هذه الشركات سواء داخل أو مع املستوطنات  إلانساني والقانون الدولي لحقوق 

 . إلاسرائيلية غير القانونية

ر إصدار قاعدة البيانات، بما ستتضمنه من أسماء يعميق إزاء تكرار تأخال عن قلقها  املنظمات املوقعة أدناه  تعرب  

. للمجلس 30املستوطنات إلاسرائيلية، حيث لم يتم نشر قاعدة البيانات في الجلسة الـوتوسع الشركات التي تّسهل إقامة 

ويأتي هذا التأخير بعد أكثر من ثالث سنوات من إنشاء املجلس والية قاعدة البيانات، وبعد أكثر من عامين من موعد 

تعان من هذا التأخير املطول واملفتوح أي على حد علمنا، لم . للمجلس 13إصداره ألاول، والذي كان مقرًرا في الجلسة الـ

 .والية أخرى تم تكليف املفوضية السامية لحقوق إلانسان بها من قبل املجلس

تفسيره بشفافية كافية، ما عّرض املفوضية للمزاعم بأن التأجيل قد يكون بسبب ، أو أسباب هذا التأخير توضيح لم يتم 

دولة من الدول ألاعضاء في  36ألاخيرة للمجلس، طالب بيان مشترك نيابة عن  30خالل الجلسة الـ [2]. ضغوط سياسية

بأكمله، من خالل نشر قاعدة البيانات بما في ذلك  10/13إعطاء أهمية عاجلة للوفاء بوالية القرار "ألامم املتحدة بـ 

إلاسرائيلية في ألارض الفلسطينية املحتلة، وعدم  أسماء الشركات املستفيدة من ألانشطة الاقتصادية في املستوطنات

 ."املجازفة بتهديد استقاللية املكتب أو إرساء سابقة يمكن بناء عليها تقويض الواليات ألاخرى وبالتالي عدم تنفيذها



لغة ألن تكون ألاهمية البا"دولة من الدول ألاعضاء في ألامم املتحدة، على  92وباإلضافة لذلك، أكد بيان مشترك نيابة عن 

وأن تسمح ." املفوضة السامية ومكتبها قادران على تشغيل وتنفيذ والياتهما بطريقة مستقلة ودون أي تدخل من أي نوع

إن . باملساءلة والعدالة الحقيقية والفعالة لألفراد واملجتمعات املتأثرة بانتهاكات حقوق إلانسان في جميع أنحاء العالم

 [3] . مزيد من التأخير سيؤكد استقاللية وحياد املفوضيةالوفاء بهذه الوالية دون 

. ، صّعدت الحكومة إلاسرائيلية من أعمال بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية10/13منذ اعتماد قرار املجلس رقم 

أجزاء من الضفة " ضم"إلى سعيهم ن، بما في ذلك رئيس الوزراء إلاسرائيلي، إلاسرائيلييولين ؤ كما أشار بعض املس [4]

ا خطيًرا للقانون إلانساني الدولي، وترسخ نظاًما من  [5] .الغربية رسمًيا
ً
تشكل مؤسسة الاستيطان إلاسرائيلية انتهاك

 .ي الذي يعاني منه الفلسطينيون في ألارض املحتلة يومًياالانتهاكات الجسيمة لحقوق إلانسان والتمييز املؤسس 

ومع ذلك نفهم، فيما . تقر املنظمات املوقعة أدناه بضرورة ضمان بذل العناية الواجبة في الواليات املنوطة باملفوضية

قد ُمنحت الوقت  ، أنه قد تم الاتصال بجميع الشركات املدرجة في قاعدة البيانات وأنها10/13يتعلق بقرار املجلس رقم 

، في رسالة موجهة إلى الدول ألاعضاء في ألامم 9102أغسطس  2وقد أشار املفوض السامي إلى ذلك، في . الكافي للرد

 مع الفقرة اتم: "املتحدة جاء فيها
ً
شركة، تتوقع  913، وبعد الاتصال بجميع الشركات البالغ عددها 9102من تقرير  93شيا

ا 
ً
 ".إلى مجلس حقوق إلانسان بعد فترة وجيزة، بما في ذلك أسماء املشاركين في ألانشطة املدرجةاملفوضية أن تقدم تحديث

[6] 

حتى آلان في سبيل إنشاء وتطوير  بذلها مكتب املفوض السامي لحقوق إلانساناملنظمات املوقعة أدناه بالجهود التي  تقّر 

 
ً
قاعدة البيانات، ونتمسك بأهمية نشرها، ليس فقط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن ألنها تشكل أيًضا تطورا

عالوة على ذلك، . هاًما في الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي من ِقبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

ة البيانات أداة مهمة لتعزيز تنفيذ القانون واملعايير الدولية، بما في ذلك املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن تعد قاعد

 .ألاعمال التجارية وحقوق إلانسان في حاالت النزاع والاحتالل

  ،ةالسامي ةاملفوض

ن غياب املساءلة
ّ
  في انتهاكاتها التمادي من  ، االحتاللالقائمة بسلطة ال إلسرائيل في ألارض الفلسطينية املحتلة، مك

، بما وقد سمح ذلك للعديد من الجهات الخاصة. لقانون الدولي في ألارض املحتلة، في ظل حماية شبه كاملة من العقابل

توصل تقرير . باملساهمة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق إلانسان والاستفادة منها، عن غير قصد أحياًنا ،الشركاتفيها

الصادر عن بعثة تقص ي الحقائق الدولية بتكليف من ألامم املتحدة للتحقيق في تداعيات املستوطنات إلاسرائيلية  9101

مكنت ، بشكل مباشر وغير مباشر، من تسهيل وتيسير تقد  الشركات"على حقوق إلانسان للشعب الفلسطيني، إلى أن 

 .الفلسطينيين، وحرمهم من حقوقهم ألاساسيةمن اليين املوقد أثر ذلك على حياة  ."ملستوطناتاستفادة من بناء ونمو والا 

إلى رئيس املجلس باالنتهاء من تنفيذ النشاط  9102مارس  3في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهدكم في رسالتكم املؤرخة في 

لحقوق إلانسان  ةالسامي ةفإن املنظمات املوقعة أدناه تحثكم، بصفتكم املفوض" خالل ألاشهر املقبلة"الذي كلفتم به 

، وذلك عن طريق نشر  قاعدة 10/13املنصوص عليها في قرار املجلس رقم  باألمم املتحدة، على التنفيذ الكامل للوالية

البيانات بما في ذلك أسماء الشركات املشاركة في ألانشطة املحددة، وإرسال هذه البيانات إلى املجلس، بحيث يمكنه النظر 

  .، وكذلك تحديث قاعدة البيانات سنوًيا9102في سبتمبر  39جلسته الـ فيها في



فيذ الكامل لهذه الوالية من جانب املفوضية سيدعم ويساعد في احترام وحماية القانون الدولي وحقوق إلانسان إن التن

 . العاملية، بغض النظر عن السياق السياس ي

 .  نشكركم على منح رسالتنا الاهتمام الكافي، ونسعد بتقديم مزيد من املعلومات لكم

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 :املوقعةاملنظمات 
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