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نرحب بنشراألمم املتحدة لقاعدة بيانات بالشركات واألنشطة التجارية غير
القانونية باملستوطنات اإلسرائيلية باألرض املحتلة
املفوضة السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة :ميشيل باشليه
مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
جنيف ،سويسرا
تثني املنظمات الحقوقية املوقعة أدناه على مكتبكم نشر قاعدة البيانات املتعلقة بالشركات واألنشطة التجارية غير القانونية
باملستتتوانات اإلس ترا يلية في األرض الفلستتطيةية اتحتلة ،وذلك قبيل الجلستتة الت ت ت ت ت ت  43تجلس حقوق اإلنستتان باألمم املتحدة،
ر
وبعد أربع ست ت تتنوات تقريبا من ت ت تتدور قرار مجلس حقوق اإلنست ت تتان ب نشت ت تتا ا .وتؤكد أن نش ت تتر قاعدة البيانات يعكس امتثال
ر
املفوض ت تتية الس ت تتامية لحقوق اإلنس ت تتان اللتزامها بالتمس ت تتك بمعا ير حقوق اإلنس ت تتان وس ت تتيادة القانون ،س ت تتعيا لتحقيق العدالة
لألشت تتملام واتجموعات والشت تتعو املضت تتطهدة في جميع أنحال العالم .كما يعيد التأكيد على است تتتقول املفوضت تتية وحياد ا في
مواجهة الضغوط السياسية غير املبررة.
ونحن إذ نجدد ثقتنا ودعمنا املست ت تتتمر الست ت تتتقول املفوض ت ت تتية ،نرحب أ ر
ضت ت ت تا بةش ت ت تتر قاعدة البيانات ه ،على الرغم من عدم
ش ت ت تتمولي ا ،كخطوة أولى و امة نحو الوفال بقرار مجلس حقوق اإلنس ت ت تتان رقم  .)2016( 36/31ه الملطوة يس ت ت تتت بعها بحث
مكتب املفوض الست ت تتام الجاد في دور ه الش ت تتركات في س ت تتياق التوست ت تتع الست ت تريع للمست ت تتتوانات غير القانونية ،باإلضت ت تتافة إلى
مواجهة الدعوات اإلسترا يلية الرامية إلى تعزيز ضتتمها غير القانون للقدس الشتترقية الحتلة وضتتمها الفعلي ألجزال من الضتتفة
الغربية اتحتلة في ان اك ارخ للقانون الدولي ومعا ير حقوق اإلنسان.
ر
تحقيقا له ه الغا ة ،يش تتدل إ تتدار قاعدة البيانات ه س تتابقة مهمة ،تةش تتية ملية ملموس تتة لتعزيز تنفي القانون الدولي ،ال
و
س ت ت تتيما فيما تعلق بالتزامات الدولة ومس ت ت تؤولية الش ت ت تتركات عن احترام القانون الدولي واملبادئ التوجي ية لألمم املتحدة بش ت ت تتأن
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،بما في ذلك في حاالت الصراع واالحتول.
وفي ا السياق ،ترحب املنظمات املوقعة أدناه ب دار قاعدة الببانات ال ي اال انتظار ا ،ونعيد التأكيد على أ مية الوفال
بوال تتة قرار مجلس حقوق اإلنس ت ت ت تتان  36/31بتتأكملتته ،بمتتا في ذلتتك التحتتد تث الس ت ت ت تتنوي لقتتاعتتدة البيتتانتتات في إاتتار عمتتل مكتتتب
املفوض الست تتام لحقوق اإلنست تتان .كما وتلتزم املنظمات املوقعة أدناه بدعم ه التحد ثات الست تتنوية باملشت تتاركة والتعاون مع
مكتبكم لض ت تتمان أن تدون قاعدة البيانات وثيقة حية وعلنية ،تمثل منصت تتة لدعم الش ت تتفافية وتحفز الشت تتركات بشت تتدل إ جاب
على إن ال أنشط ا وعوقات ا مع املشروع اإلسرا يلي االس يطان غير القانون .
نتطلع إلى موا تتلة العمل مع مكتب املفوض الستتام لحقوق اإلنستتان  ،ونستتمى معه إلى إن ال إفوت الشتتركات من العقا عن
االستفادة من االن اكات الجسيمة للقانون الدولي.
ولكم منا وافر التقد ر واالحترام.
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Addameer
Al Mezan
Al-Haq
Applied Research Institute - Jerusalem (ARIJ)
Article 1 Collective
Association Belgo-Palestinienne WB
Association France Palestine Solidarité (AFPS)
Association for Women's Rights in Development (AWID)
AssoPacePalestina
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
Belady Organization for Human Rights
Broederlijk Delen
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Center for Constitutional Rights
Center for Defense of Liberties and Civil Rights "Hurryyat"
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem (CCPRJ)
CNCD - 11.11.11
Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP)
Community Action Center - Al Quds University
Conectas Direitos Humanos
Dawlaty
De-Colonizer
Defender Center for Human Rights
EMCEMO
Euromed Rights
Gate 48
Gibanje za pravice Palestincev, Slovenia
Gulf Centre for Human Rights
Housing and Land Rights Network - Habitat International Coalition
Human Rights and Democracy Media Center (SHAMS)
Human Rights Initiative Women in Black (Vienna), Austria
International Accountability Project
International Service for Human Rights (ISHR)
International Trade Union Confederation (ITUC)
Ireland-Palestine Solidarity Campaign
Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center
Jewish Voice for Peace
Jurists Without Chains
Libyan Center for Freedom of the Press
MIR-France, in English : IFOR (International Fellowship of Reconciliation)-France
Movement against Racism and for Friendship between Peoples (MRAP)
Mwatana for Human Rights
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Nederlands Palestina Komitee
46.
Norwegian People’s Aid
47.
One Justice for Human Rights
48.
Oxfam
49.
Palestina Solidariteit vzw (Belgium)
50.
Palestine Link
51.
Palestinian Center for Human Rights (PCHR)
52.
Palestinian Counseling Centre (PCC)
53.
Palestinian Human Rights Organisations Council (PHROC)
54.
Palestinian Non-Governmental Organisations Network (PNGO)
55.
PAX
56.
Pax Christi Vlaanderen
57.
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
58.
Première Urgence Internationale
59.
Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS)
60.
SolSoc
61.
Syrian Center for Legal Studies and Researches
62.
Syrian Center for Media and Freedom of Expression
63.
Syrian Network for Human Rights
64.
Syrians for Truth and Justice-STJ
65.
The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO)
66.
The European Trade Union Network for Justice in Palestine
67.
The Land Defense Coalition & The Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Campaign
(Stop the Wall)
68.
The Libyan Network for Legal Aid
69.
The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy
(MIFTAH)
70.
The Rights Forum
71.
Tiye International
72.
Trócaire
73.
Union of Agricultural Work Committees (UAWC)
74.
US Campaign for Palestinian Rights
75.
Vrede vzw, Belgium
76.
Women Defenders Network
77.
Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)
78.
Women’s Center for Legal Aid and Counselling (WCLAC)

