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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السابعة والثالثون
 ٢٦شباط/فرباير  ٢٣ -آذار/مارس ٢٠١٨
البندان  ٢و 7من جدول األعمال
التقريررر السررملوو اررو اتح ر ا ت رردة السرراححل وقرروق اإلنسرران
وتقارير ا اوضية الساحية واتحني العام
حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واتراضحل العربية احملتلة اتخرى

قاعدة بياانت تض مجيع حؤسسات اتعمال الضالعة يف اتنشرطة ا ييملرة
ابلتاصيل يف الاقرة  96حن تقرير اليعثة الدولية ا ستقلة لتقصحل اوقائق
ح ررن ا ررل الت قي ررق يف املر بمل رراا ا س ررتو ملات اإلسر ررائيلية عل ررل اوق رروق
ا دنية والسياسية واالقتصادية واالاتماعية والثقافية للشعب الالسطيين
يف مجيع حناا اتر الالسطيملية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية
تقرير حاو

اتح ا ت دة الساححل وقوق اإلنسان

موجز
أعدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنساان ااملفوضايةه اااا التقريار عما
بق ارار س ااو قااوق اإلنسااان  ٣٦/٣١بش ا ن املسااتو نات اإلي ارايفي ية األر الف ساانينية
احملت ة ،مبا فيها القدس الشرقية ،و اجلوالن السوري احملتل ،بشا ن عادا قاعادة بياا ت ام
مجيع مؤيسات األعمال ال العة األنشنة املبيناة للتفيايل الفقارة  9٦مان قريار البع اة
الدولي ااة املس ااتق ة لتقي اان احلقا اايفق م اان أج اال التحقي ااق آ ر املس ااتو نات اإليا ارايفي ية ع ا ا
احلقوق املدنية والسيايية واالقتيا ية واالجتماعية وال قافية ل شعب الف سنيين مجيع أنااء
األر الف ساانينية احملت ااة ،مبااا فيهااا القاادس الشاارقية اA/HRC/22/63ه ا"األنشاانة املااارورة"ه
وييااا التقرياار الااة التقاادو احملاارد قااوة و يااد قاعاادة البيااا ت ،مبااا ذلااا املنهجيااة ال ا
اعتمدهتا املفوضية ،ويشري ىل اإل ار املعياري املستخدو ،ويقدو حت ي أوليا ل تع ي ت األر ر
شيوعا ال قدمها الشررات ملشاررتها األنشنة املارورة ،رما يقدو وقيات
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والا -حقدحة
لف -حعلوحات ساسية
 -١يُقادمو اااا التقرياار الااي أعاد مفااو األمام املتحادة السااامن حلقاوق اإلنساان ااملفااو
السا ااامنه ىل س ا ااو قا ااوق اإلنسا ااان عم ا ا للق ا ارار  ٣٦/٣١الا اااي اعتما ااد ا ا ااو ٢٤
آذار/مااارس  ٢٠١٦عاان املسااتو نات اإلي ارايفي ية األر الف ساانينية احملت ااة ،مبااا فيهااا القاادس
الشاارقية ،و اجلااوالن السااوري احملتاال و ااب ا ااو ىل املفااو السااامن ،الفقاارة  ١7ماان
القرار  ،٣٦/٣١أن يعد قاعدة بيا ت م مجياع مؤيساات األعماال املشااررة أنشانة معيناة
متيا ة لملسااتو نات اإليارايفي ية األر الف ساانينية احملت ااة ،للتشااور مااع الفرياق العاماال املعااين
مبسا ا لة ق ااوق اإلنس ااان والش ااررات ع اارب الو ني ااة و ريا ااا م اان مؤيس ااات األعم ااال ،وأن حيي اال
البياا ت الاوار ة فيهااا شارل قريار ىل ا ااو ور ا الرابعاة وال جملا و اب ا او أي ااا
أن ُحتدمث قاعدة البيا ت ينواي
 -٢و  ١٣ش ااباط/فرباير  ،٢٠١7ق اارر س ااو ق ااوق اإلنس ااان ،عما ا بتوق ااية املف ااو
السااامن ،رجاااء الن اار التقرياار إل ااة مزيااد ماان الوقا ل ن اار املاادا ت الاوار ة يااياق
عوة مفتو ة لتقدمي املسامهات ،وضمان ا باع عم ياة منيافة ألقاحاة امليا حة املعنيا اان ار
A/HRC/34/77ه؛

ابا -الوالية
 -٣يعقب قرار س و قوق اإلنسان  ٣٦/٣١املنشئ لقاعدة البيا ت قرير البع اة الدولياة
املستق ة لتقين احلقايفق ل تحقيق آ ر املستو نات اإليرايفي ية ع ا احلقاوق املدنياة والسياياية
واالقتياا ية واالجتماعياة وال قافيااة ل شاعب الف ساانيين مجياع أناااء األر الف سانينية احملت ااة،
مبااا فيهااا القاادس الشاارقية ،اA/HRC/22/63ه وا ي ا بع ااة قياان احلق اايفق قريراااا ىل أن
مؤيسااات األعمااال أ ا شااييد املسااتو نات واواااا ويساارت ذلااا وايااتفا ت من ا بشاارل
مباشاار و ااري مباشاار؛ وقاادم  ،الفقاارة  9٦ماان التقرياار ،قايفمااة لألنشاانة ال ا أ رت ش اوا ل
ااقااة لنتهارااات قااوق اإلنسااان ا"األنشاانة املااارورة"ه و ااد ا ااو ،الق ارار ،٣٦/٣١
لرامرتات األنشنة ال ينبغن راجها قاعدة البيا ت للرجاوع ىل القايفماة الا مجعتهاا البع اة
قريراا ،وان شمل ما ي ن:
ورياد معادات وماوا يسار بنااء و وياايع املساتو نات واجلادار ،وماا يار ب
اأه
من ايارل أيايية؛

مااا

اةه وري ااد مع اادات املراقب ااة وحتدي ااد ااوي ااة ل مس ااتو نات واجل اادار ونق اااط التفت ااي
املر بنة ار با ا مباشرا لملستو نات؛
اجه
الزيتون واحملاقيل؛
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وريااد معاادات ااادو املسااارن واملمت رااات ،و اادمري املازارع واليااولت وبسااا
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اه
املستو نات؛
النقل؛

اهه

ا ااوفري او ا اادمات واملع ا اادات واملا ا اوا األمني ا ااة ملؤيس ا ااات األعم ا ااال العام ا ااة
ااوفري اواادمات واملرافااق الداعمااة لياايانة املسااتو نات ووجو اااا ،مبااا

ذلااا

اوه
وأنشنتها ،مبا

العم يات امليرفية واملالية ال ساعد ع نمياة و ويايع وقايانة املساتو نات
ذلا القرو املقدمة ل سرن ولتنمية األعمال التجارية؛

اده

اي ا ااتخداو امل ا اوار النبيعي ا ااة ،وال ي ا اايما املي ا ااا واألراض ا اان ،أل ا ارا

األعم ا ااال

احه

الت وث و لقاء النفاايت أو نق ها ىل القرى الف سنينية؛

التجارية؛

اطه ايتخداو الفوايفد واملبالغ ال عيد ايت ماراا مؤيساات األعماال املم وراة ر ياا
أو جزيفيا ل مستو ن لتنمية املستو نات و وييعها وقيانتها؛
ايه أير األيواق املالية واالقتيا ية الف سنينية ،ف عن املمارياات الا حاق
ال رر مبؤيسات األعمال الف سنينية ،بسبل منها فر قيو ع التنقل وقيو ارية وقانونية
 -٤و ااف املفوض ااية أن ي ااتة م اان األنش اانة العش اارة امل ااارورة  -اأه واةه وا ه واهه
ا ا أن األنش اانة األربع ااة
واوه واطه  -ش ااري ىل أنش اانة اار ب بوض ااوح لملس ااتو نات،
املتبقي ا ااة  -اجه واده واحه وايه  -ش ا ااري ىل أنش ا اانة ق ا ااد ال ر ا ااون مر بن ا ااة لملس ا ااتو نات
جغرافي ااا ،ولرنه ااا ش اارل ج اازءا م اان العم ي ااات الا ا "ىل تر اان و اادعم العم ي ااة الرامي ااة ىل ااو
جتمعات يرنية يارايفي ية فيماا وراء اوا األا ار"ا١ه فع ا يابيل امل اال ،اف املفوضاية أن
ت
شررة عمل حماجر األراضن ال قا رهتا يرايفيل ال فة الغربية ييُعترب أهنا ندرج حت
الفئااة اده بياارر الن اار عمااا ذا ران ا قااع ا تمااع احمل اان ملسااتو نة حمااد ة أو مر بنااة ب ا
فوجو اااا األر الف ساانينية احملت ااة وايااتخداو موار اااا النبيعيااة أل ارا األعمااال التجاريااة
ٍ
رار لتقع ضمن نناق قاعدة البيا ت ،سب ما او من وة القرار ٣٦/٣١
 -٥و شمل لرامرتات قاعدة البيا ت الشررات احمل ية والدولية ،ياواء املقيماة يارايفيل أو
اان ع لألنشاانة املااارورة فيمااا يتع ااق لألر
األراضاان الف ساانينية احملت ااة أو اوااارج ،ال ا
الف ساانينية احملت ااة وال قااع الشااررات العام ااة األنشاانة ذات الي ا ة لجلااوالن السااوري احملتاال
ا٢ه
ضمن الوالية
 -٦و قتي اار والي ااة ع اادا قاع اادة البي ااا ت املنش ا ا ة مبوج ااب الق ا ارار  ٣٦/٣١ي ا ارا ع ا ا
األنشاانة العشاارة الاوار ة الفقاارة  ٣أعا وال شاامل قاعاادة البيااا ت مجيااع األنشاانة التجاريااة
املتيا ة لملسااتو نات ،رمااا ال شاامل مجيااع األنشاانة التجاريااة األر الف ساانينية احملت ااة ال ا
__________

ا١ه
ا٢ه
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عرف بع ة قيان احلقاايفق املساتو نات اإليارايفي ية ع ا أهناا شامل "مجياع البم ااي والعم ياات املا ياة و اري املا ياة
ت
جتمع ااات ي اارنية يا ارايفي ية فيما اا وراء اوا ا األا اار
الا ا ش اارل وىل تر اان و اادعم العم ي ااة الرامي ااة ىل ااو
ت
لعاو  ١9٤9األر الف سنينية احملت ة" اان ر  ،A/HRC/22/63الفقرة ٤ه
ا يشااري الق ارار  ٣٦/٣١ىل اجلااوالن السااوري احملتاال ،فااةن الفقاارة  ١7املنشاائة لواليااة وضااع قاعاادة بيااا ت
و قرير بع ة قين احلقايفق الاي شري لي تع ق لألر الف سنينية احملت ة فق
3
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ميرن أن ري شوا ل تع ق حبقوق اإلنسانا٣ه ولإلضافة ىل ذلاا ،ال ُؤااا االعتباار ياوى
ا الريا ت القايفمة رمؤيسات جتارية ر م ا تماال وجاو أناواع أاارى مان الرياا ت العام اة
أنشاانة جتاريااة رباارية متيا ة لملسااتو نات؛ ولااالا فااةن املن مااات ااري احلروميااة ،واجلمعيااات
اوريية ،والرابنات أو االحتا ات الرايضية ،والريا ت األارى ال ُؤاا االعتبار

اي  -ساليب العمل
 -7رمااا اااو احلااال للنساابة جلميااع الاوالايت األااارى ،ايرتشاادت املفوضااية أ اء اااا الواليااة
املسااندة ليهااا مبوجااب ق ارار س ااو قااوق اإلنسااان  ٣٦/٣١مببااا ا االيااتق لية والنزااااة واملوضااوعية
واملوجملوقي ااة والرفا اااءة املهنيا ااة ووضا ااع املفوضا ااية منهجيته ااا وفقا ااا اا ااا املبا ااا ا ،ايا ااتنا ا ىل أف ا اال
املماريات ومشورة و وجي الفريق العامل املعين مبس لة قاوق اإلنساان والشاررات عارب الو نياة و ريااا
من مؤيسات األعمال ،واملشاورات مع أقحاة املي حة اان ر الفقرات  ٢٥-٢٣أ ه
 -٨وميت اال العماال الاااي اضاان ع ب ا املفوضااية عاادا قاعاادة البيااا ت ىلامااا ل ق ارار ٣٦/٣١
وال يدع أن يشرل جراء ق اايفيا مان أي ناوع راان واملفوضاية مر فاة قادار أ رااو وقايفعياة
عما ذا ران مؤيسات األعمال عمل األنشنة املارورة
 -9و رى املفوضية أن العمل املنجز لدمج املع ومات قاعدة البيا ت وأي ا إلب ها ىل
س ااو قااوق اإلنسااان ميراان أن يساااعد الاادول األع اااء ومؤيسااات األعمااال ع ا الس اواء
امت ااال راال منهااا اللتزاماهتااا القانونيااة ومسااؤولياهتا مبوجااب القااانون الاادويل ،بساابل منهااا املشاااررة
واحلوار البناءان ،وبرون ميدرا ل مع ومات لتعزيز الشفافية
 -١حعايري اإلثيات
 -١٠ااد ت املفوضااية أن أي مؤيسااة ل عمااال يااتُدرج قاعاادة البيااا ت عناادما رااون
اناااأ أيااباة معقولااة اادعو ىل االعتقااا  ،ايااتنا ا ىل سماال املع ومااات ال ا ايتعرضااتها ،أبهنااا
ىلااارس نشااا ا وا اادا أو أر اار ماان األنشاانة املااارورة ويتسااق ااااا املعيااار م اع مماريااات ايئااات
قي اان احلقا اايفق التابع ااة ل م اام املتح اادة وا ااو أ ىن م اان معي ااار جنا اايفن وان اااأ "أي ااباة معقولا اة
ل عتقااا " أن مؤيسااة أعمااال ىلااارس نشااا ا وا اادا أو أر اار ماان األنشاانة املاارورة عناادما رااون
املفوضااية قااد ايتعرض ا سموعااة موجملوقااة ماان املع ومااات ،املتسااقة مااع م اوا أااارى ،ال ا عناان
شخيااا يتساام حبرمااة معقولااة وعا يااة أياابال معقولااة ل عتقااا أبن مؤيسااة األعمااال ضااالعة
ا األنشنة
 -١١وييُستخدو نفو املعيار ل ب فيما ذا ران مؤيسات األعمال مل عاد ىلاارس نشاا ا
وا اادا أو أر اار م اان األنش اانة امل ااارورة؛ وللت ااايل ف ااةن املؤيس ااة التجاري ااة ي ااتُح اار م اان قاع اادة
البيا ت ذا ران با ال قاا ،اياتنا ا ىل سمال املع وماات املستعرضاة مان املفوضاية ،أن انااأ
أيبال معقولة ل عتقا أبهنا مل عد ىلارس األنشنة املارورة
__________

ا٣ه
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ع ا ا ي اابيل امل ااال ،ال ش اامل والي ااة قاع اادة البي ااا ت الش ااررات ال ااالعة زوي ااد قا اوات ال اادفاع اإلي ا ارايفي ية
لألي حة و رياا من املعدات املستخدمة أجملناء العم يات العسررية ،رما ال شمل الشررات املنخر ة مراقباة
الداول ىل زة واوروج منها
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 -٢عملية مجع ا علوحات
( ) اخلطوات اتولية ا تخذة جلمع ا علوحات
 -١٢ري املفوضية املع وماات ذات اليا ة للوالياة الا رانا متا اة ااا والا
البداية لألياليب التالية:

جتميعهاا



ايااتعرا مرتاام ل مع ومااات املتا ااة ل عمااوو ،مبااا ذلااا التقااارير املقدمااة ماان
األم اام املتح اادة ،ومن م ااات ا تم ااع امل اادط ااإلي ا ارايفي ية والف س اانينية والدولي ااةه
و قارير ويايف اإلع و والرتالت األرا ميية؛



 ١١شرين األول/أرتاوبر
املع ومات الوار ة ر ا ع ماررات شفوية أري
 ٢٠١٦ىل مجيا ااع الا اادول األع ا اااء لا اادعوهتا ىل قا اادمي ما اادا ت ذات ق ا ا ة
بتنفيا القرار ٣٦/٣١؛



املع ومات الوار ة ر ا ع عوة مفتو ة موجهة ىل مجيع املهتم من أشخاص
وريا ت ومن مات لتقدمي املع ومات والو يفق ذات الي ة

(ب) عملية الا ص

 -١٣ايتعرضا املفوضااية مع ومااات عاان  ٣٠7شااررات ذُرماار ايفهااا املاااررات الشاافوية أو
ال اار و الا اوار ة م اان ا ا ا ل ال اادعوة املفتو ااة لتق اادمي املس ااامهات واي ااتبعدت الش ااررات ال ا ا
ايتوف املعايري التالية:

مؤيس ااات األعم ااال الا ا مل ر اان ،س اابما يب اادو م اان املس ااامهات ،مش اامولة
اأه
انتهاراات حلقااوق اإلنساان أو عما
للوالياة؛ ورانا مان بينهااا شاررات ا أعاان أهناا ور ا
مع أهنا ماري أاي من األنشنة املارورة؛
اال ت ل من ا ل نشا ها التجاري ،ولرن مل يُد ا
اةه مؤيسات األعمال ال مل يتوافر بش هنا ما يرفن من الوقايفع
ا ال العاو لدعم ا عاءات مماريتها ل نشنة املارورة؛

املسامهات أو

اجه مؤيساات األعمااال الا مل عااد ىلااارس األنشانة املزعومااة بساابب عااا ة اير ااة
الشررة ام ذا بيع جزء من األعمال التجاريةه أو ها أو بسبب جراء جتاري آار؛
ا ه مؤيسات األعمال ال اا ق ة حمدو ة أو بعيدة لألنشنة املارورة
 -١٤ومن ب الشررات الا  ٣٠7املشمولة لالياتعرا  ،اياتُبعمدت  ١١٥شاررة ع ا أيااس
املع ااايري املبين ااة الفق اارة  ١٣أعا ا وش اار الش ااررات ال ا ا  ١9٢املتبقي ااة ا موع ااة األوىل م اان
الشررات ال ناواا "الفحص" وال ا ع ملزيد من البحث والن ار ويوجاد مقار مع ام ااا
الش ااررات الا ا ا  ١9٢ي ا ارايفيل أو املسا ااتو نات ،يه ااا الا ااوالايت املتحا اادة األمريريا ااة ،وأملانيا ااا،
واولندا ،وفرنسا
(ج) رسائل خرى
مقار
 -١٥أري املفوضية  ١١ىلود/يولي  ٢٠١7ىل الا  ٢١ولة ع وا ال وجد فيها ت
الشررات الا  ١9٢ال ا ع ل فحص األويل ماررات شفوية حتد اوية الشررات الا يوجاد
GE.18-01474
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اا الادول األع ااء أبن مع وماات ور ت
مقراا ا الادول وراان الغار منهاا ااو با
دعن أن مؤيسات جتارية مقراا ق يمها و/أو ااضعة لواليتها ىلارس نشا ا وا دا أو أر ار
م اان األنش اانة امل ااارورة ،و عوهت ااا ىل ب ااداء أي ع يق ااات أو م ااات بش ا ن الت اادابري املتخ اااة
ل مان نفيا القرار  ٣٦/٣١ور ت مخو عشرة ولة ع وا من الدول األع ااء ال ا  ٢١حب اول
موعااد  ١أي ول/ياابتمرب  ٢٠١7النه اايفن وأعرب ا مخااو ماان اااا الاادول األع اااء املاااررات
الش اافوية أو االجتماع ااات السا ارية ع اان موق ااا عما ا فيا ا ر ااون املفوض ااية ع ا ا ا ي ااال مباش اار
ا أعربا أربااع
للشااررات ومل ع ااق يا ماان الاادول األع اااء ال ا  ١٥ع ا اااا النقنااة،
ول أع اااء املاااررات الشاافوية أو اجل سااات السارية عاان موقااا ال ياادعم اال يااال املباشاار
ا٤ه
ب املفوضية والشررات
 -١٦ولدى ايتعرا املماريات الساابقة ،وللتشااور ماع الفرياق العامال املعاين مبسا لة قاوق
اإلنسان والشررات عرب الو نية و رياا من مؤيسات األعمال ،وبعد الن ر ع النحاو الواجاب
ر و الادول األع اااء ومواقفهااا ،وللن اار ىل النبيعااة املعقاادة ل ع قااات التجاريااة راال الااة
بشا ن األنشاانة املااارورة ،الا ر اريا مااا شاامل مؤيسااات جتاريااة مقيمااة ول متعااد ة ،ولتااوفري
ضما ت جرايفية ميممة لرفالة اإلنياار واال سااق واملعقولياة وعادو عساا القارارات احملتم اة
ال ا ق ااد اار مبي ااا مؤيس ااات األعم ااال ،ق ااررت املفوض ااية اال ي ااال للقايفم ااة األولي ااة جلميا اع
الشررات الا  ١9٢اواضعة ل فحص  -ليو فق ا الا يوجاد مقرااا الادول الا أشاارت
ىل أهنا ؤيد ااا النهج  -إلعنايفها فرقة الر ع املع ومات املقدمة
 -١7وم اان با ا الش ااررات ال ا ا  ١9٢الا ا ا ااع ل فح ااص ،ا يا ا املفوض ااية أول األم اار
للش ااررات ال ا ا ور ت بش ا ا هنا أقا ااوى اال عا اااءات املتع ق ااة بي ا ا ة واضا ااحة لألنشا اانة املا ااارورة
والي ااترمال املع وم ااات الا اوار ة م اااررات ش اافوية م اان ال اادول األع اااء وم اان اا ا ل ال اادعوة
املفتو ااة املوجهااة ىل أقااحاة املي ا حة املهتم ا لتقاادمي مسااامهات ،أجاارت املفوضااية مزياادا ماان
البحااوث بش ا ن اااا ا موعااة الفرعيااة ماان الشااررات و ا اااا املر ااة م ان البحااوث حت ياال
التقااارير املاليااة الساانوية العامااة ،واملواقااع الشاابرية الريفيااة ل شااررات لل غت ا اإلنر يزيااة والعربيااة،
واملواقع الشبرية املالية وويايف اإلع و لإلنر يزياة والعربياة ،واألياواق املالياة اإليارايفي ية وأياواق
مالي ااة أا اارى ،واملواق ااع الش اابرية ل مرا ااب احلرومي ااة اإليا ارايفي يةا٥ه ،واملواق ااع الش اابرية ل من ااا ق
اليناعية ل مستو نات وسالو املستو نات
 -١٨وعند اال يال للشررات ،أ رجا املفوضاية الرياايفل ،ر ماا أمران ،مجياع الرياا ت
ذات الي ة فيما يتع ق بت ا احلالة للاات ،مباا ذلاا الشاررات األو وفروعهاا وأقاحاة اق
االمتياد واملستفيدون حبق االمتياد ،واملودعون احمل يون ل شررات الدولية ،والشارراء و اري ذلاا مان
الريااا ت ع قااات األعمااال التجاريااة ذات اليا ة و بعا اااا احلاااالت ،رشااف حبااوث

__________

ا٤ه

ا٥ه

6

اادى ال اادول األع اااء مبعرفته ااا للنش اااط املزع ااوو لش ااررة مقيم ااة ق يمه ااا ،وأب غا ا
ع ا اوي ااوص ،اعرتف ا
املفوضاية أبن احلروماة قااررت آة/أ سانو  ٢٠١7جاراء رايااة أياياية لتقيايم ماادى نفياا املباا ا التوجيهيااة
املتع قة لألعمال التجارية و قوق اإلنسان التشريعات احمل ية و تن ع املفوضية ىل نتايفج ا الدراية
اجل الش ا ا ااررات اإليا ا ا ارايفي ية اhttp://havarot.justice.gov.ilه ،وبن ا ا ااا يا ا ا ارايفيل
ا ا ا ا ا ا ا ااا املرا ا ا ااب مس ا ا ا ت
ا www.boi.org.il/heb/Pages/HomePage.aspxه ،ومررا ا ا ا ا ا ا ا ا ااز البحا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوث واملع وما ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الرنيسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
اwww.knesset.gov.il/mmm/heb/index.aspه ،وودارة محاية البيئاة اwww.sviva.gov.ilه ،وودارة الباي التحتياة
الو نية والناقة وامليا اhttp://energy.gov.ilه
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ضافية ل مفوضية ريا ت جتارياة ذات قا ة ،م ال الشاررات األو أو الفاروع ،مل ران ماارورة أول
األماار املع ومااات الا ور ت املااررات الشاافوية ماان الاادول األع اااء أو ماان اا ل الاادعوة
املفتو ة املوجهة ىل أقاحاة امليا حة املهتما لتقادمي مساامهات واياتوجب ذلاا ضاافة ١٤
من  ١9٢شررة ا ع ل فحص ،مما أيفر عن ايتعرا ما
شررة ىل القايفمة األولية ال
سموع  ٢٠٦شررات وق رتابة ااا التقرير اان ر اجلدول أ  ،فقرة ٢٢ه
ااون اإل ااار الاازمين املتوقااع،
 -١9وأُعنيا املفوضااية ماوار حماادو ة ل ضاان ع للواليااة
مما اقت منها رييا حبوجملها و عام ها مع الشررات وفقا لاالا ومل يتا ت ،حب اول وقا قادمي
ااااا التقرياار ،اال يااال لميااع الشااررات الا رانا املفوضااية قااد قا مع ومااات بشا هنا وعنااد
رتابااة ااااا التقرياار ،ران ا املفوضااية قااد ا ي ا با ا  ٦٤شااررة ماان أقاال  ٢٠٦شااررات متور ااة
ا٦ه
 ٣٣الة خمت فة تع ق لألنشنة املارورة
 -٢٠وأب غ املفوضية الشررات املعنية الريايفل املوجهة ليها لألنشانة املاارورة الا يبادو
أهنااا منخر ااة فيهااا اايااتنا ا ىل سماال املع ومااات ال ا ايتعرضااتها املفوض ايةه ،و ااد ت الوق اايفع
األيايية ملمارية الشررات النشاط املارور أو األنشنة املارورة و ُمب ىل الشررات أن جتيب
ااون  ٦٠يومااا لاار أويل ،مااع قاادمي أي ي ااا ات أو حتااديث ل مع ومااات وأُبمغا
رتابااة
الش ااررات أبن مراهن ااا أن ن ااب اال تف اااد بسا ارية ج ااوار ر و ا ااا اوني ااة؛ وق اادو ع ااد م اان
الشررات با من ااا النوع
 -٢١وا ي اال لملفوض ااية أي ااا ع ااد م اان الش ااررات الا ا مل ت ااق منه ااا ريا اايفل ،ولرنه ااا م ااا
شاااادت أنباااء قاعاادة البيااا ت وي اايف اإلع ا و أو أب غتهااا الس ا نات احلروميااة راجهااا
املاررات الشفوية املوجهة ىل الدول األع اء  ١١ىلود/يولي ٢٠١7
الر و الاوار ة مان الشاررات اا الا اأه اعرتضا ع ا والياة املفوضاية ورف ا
 -٢٢و
املع وماات املقدماة وعارضا راجهاا
قدمي ر موضوعن ع املع ومات املقدمة؛ اةه رف
قاع اادة البي ااا ت؛ اجه أر اادت املع وم ااات املقدم ااة بش ا ا ن مماري ااتها نش ااا ا وا اادا أو أر اار م اان
األنشاانة املااارورة وقاادم ع ااي ت؛ ا ه قاادم مع ومااات حم مدجملااة أشااارت ىل أهنااا مل عااد ىلااارس
وا اادا أو أر اار ماان األنشاانة املااارورة؛ ااااه قاادم مع ومااات و ي ااا ات ضااافية يااتتن ب مزياادا
من املناقشاة والتح يال قبال الاتمرن مان ارااذ قارار و ن ار املفوضاية الار و الا ور ت ا انن
وااان قاادو م ااات أوليااة ع ا التع ااي ت األر اار شاايوعا ال ا قاادمتها الشااررات ملشاااررتها
األنشنة املارورة اان ار الفقارات  ٦٠-٥٠أ ه و احلااالت الا رف ا فيهاا الشاررات قادمي
قا ،لن مينع ذلا من اراذ قرار بش ن مشاررتها األنشنة املارورة
ر موضوعن أو مل ر

__________

ا٦ه
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مل يااتم اال يااال لميااع الشااررات األو أو رياااا ماان اياراال امل ريااة فع ا ياابيل امل ااال ،ذا ران ا الشااررة قااد
ادرج أليااباة عم يااة ن ارا لانقص املع ومااات املتا ااة
اقتنااااا قااندوق حتااوط أو شااررة اياات مار ااقااة ،فةهنااا مل ُا ا
ل عموو بش ن اف اهتا
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حواز عملية الارز واالتصال ابلشركات يف وقت تقدمي ا سامهات

اأه

االتصال ابلشركات

عملية الا ص

عد الشاررات العد اإلمجايل عد الشررات ال عد الشررات الا
ع ا ا ااد الش ا ا ااررات
العا ا ا ا ااد اإلمجا ا ا ا ااايل ال ا ا ا فحيا ا ااها عد الشررات اإلض ااافية الا ا ل شااررات الا جاارى اال يااال ااا مل يااتم اال يااال اااا
فحيهااةه
بعد
انن
فحيها
ل شررات املستعراضاة من القايفمة األولية املستبعا ادة

الدولة املعنية

يا ا ا ا ا ارايفيل أو املس ا ا ا ا ااتو نات ١٨٦
اإليرايفي ية

١٣١

٤٣

١٢

١٤٣

٤٥

9٨

الوالايت املتحدة األمريرية ٥٤

٢٠

٣٢

٢

٢٢

7

١٥

أملانيا

٢١

7

١٤

--

7

١

٦

اولندا

7

٥

٢

--

٥

٣

٢

فرنسا

٨

٤

٤

--

٤

٢

٢

مجهورية روراي

٣

٣

قفر

--

٣

١

٢

يناليا

٣

٣

قفر

--

٣

قفر

٣

املم را ااة املتح ا اادة لربيناني ا ااا ٦
الع م وآيرلندا الشمالية

٣

٣

--

٣

١

٢

رندا

٢

٢

قفر

--

٢

قفر

٢

اليالن

٣

٢

١

--

٢

١

١

يويسرا

١٢

٢

١٠

--

٢

قفر

٢

آيرلندا

٢

١

١

--

١

قفر

١

املرسيا

١

١

قفر

--

١

١

قفر

الداارأ

١

١

قفر

--

١

قفر

١

االحتا الروين

١

١

قفر

--

١

قفر

١

ينغافورة

١

١

قفر

--

١

قفر

١

رريا

١

١

قفر

--

١

قفر

١

السويد

٢

١

١

--

١

١

قفر

يبانيا

٢

١

١

--

١

قفر

١

ب جيرا

١

١

قفر

--

١

١

قفر

جنوة أفريقيا

١

١

قفر

--

١

قفر

١

٣

قفر

٣

--

قفر

قفر

قفر

٣٢١

١9٢

١١٥

١٤

٢٠6

6٤

١٤٢

رياا
اجملموع

__________

اأه
اةه

8

ال يشمل الشررات ال ا ي لملفوضية بشرل ايتباقن اان ر الفقرة  ٢١أع ه
مي اال عااد الشااررات الا فحيااها ماان القايفمااة األوليااة لإلضااافة ىل عااد الشااررات اإلضااافية الا
بعد جراء مزيد من البحث اان ر الفقرة  ١٨أع ه

فحيااها
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(د) ا شاورات
 -٢٣س ااب التر ي ااا الي ااا ر مبوج ااب قا ارار س ااو ق ااوق اإلنس ااان  ٣٦/٣١واي ااتعدا ا
ل تقرياار ،أجاارت املفوضااية ،اوال العم يااة ،مخااو مشاااورات شخي ااية مااع الفريااق العاماال املع ااين
مبس لة قوق اإلنسان والشررات عرب الو نية و رياا من مؤيسات األعمال و با ل مراي ت
اني ااة ض ااافية ورانا ا ع يق ااات الفري ااق العام اال و رش ااا ا ومش ااور ايف ااة لوض ا اع املنهجي ااة
املستخدمة لتنفيا الوالية
 -٢٤ولإلضافة ىل ذلا ،أجارت املفوضاية مناقشاات مستفي اة ماع الادول األع ااء ورانا
ع ا ا يااال مسااتمر ل تمااع املاادط اإليارايفي ن والف ساانيين والاادويل ،ومرارااز الفراار ،واألوياااط
األرا ميية ،ومن مات أقحاة العمل ،واأل رار املهتمة األارى
 -٢٥وق ااد أعرب ا ا عا اادة ول أع اااء ومن ما ااات ستم ااع ما اادط وري ااا ت أاا اارى م ا ارارا عا اان
معارضتها القوية ،ع نا ويرا ،لقرار ا و  ٣٦/٣١الاي يق ن بتر يا املفو السامن مبهمة
ع اادا قاع اادة بي ااا ت وأعرب ا ا ول أع اااء أا اارى ع اان عمه ااا ،ىل جان ااب ا تم ااع امل اادط
اإليرايفي ن والف سنيين والدويل واألوياط األرا ميية وساامع الفرار ويشامل ذلاا عري اة وقعهاا
أر ر من  ٤٠٠ع و من أع اء ا تمع املدط اإليرايفي ن ،مبا ذلا ُم تد ٍع عااو ياابق وأع ااء
ي ااابقون الرنيسا ا  ،و ب وماي اايون متقاع اادون ،و ااريام م اان الشخي اايات الب اااردةا7ه؛ وبي ااان
مشرتأ من  ٥٦من ماة اري رومياةا٨ه؛ ورياالة موقعاة مان داااء  ٦٠ولاة ع اوا قريباا موجهاة
ا9ه
ىل املفو السامن
(ه) اخلطوات ا قيلة
 -٢٦واملفوض ااية حباج ااة ىل مزي ااد م اان املا اوار ملواقا ا ة وارا ااا م ااع مؤيس ااات األعم ااال ذات
الي ة وبعث ريايف ها ليها ،و ضافة املع ومات ىل قاعدة البيا ت ،وحتاديث املع وماات املوجاو ة
فيها سبما يقت ي القرار  ٣٦/٣١وبعد ا ياال املفوضاية ماع مجياع الشاررات ال ا  ،٢٠٦وراناا
للقرارات املتع قة بر و اا الوار ة و ري الوار ة ،توقاع املفوضاية قادمي أيفااء الشاررات املشااررة
األنش اانة امل ااارورة حت ااديث مقب اال وقب اال عا ا ن القا ارارات املتع ق ااة للش ااررات ع ا ا العم ااوو،
يتخنر املفوضية الشررات املعنية

__________

ا7ه

ان ار

“Hundreds of Israelis urge publication of UN settlement database”, Middle East Monitor, 4

December 2017

ا٨ه

“Joint NGO Statement in Support of the UN Human Rights Database on Business Activities
related to Settlements in the Occupied Palestinian Territory”, Worldwide Movement for Human
Rights, 30 November 2017

ا9ه
GE.18-01474
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ملني ا -اإل ار ا عيارو
لف -التزاحات إسرائيل بوصاها السلطة القائمة ابالحتالل
 -٢7رما ذُرمر أع  ،ليو نشاء قاعدة البياا ت جاراء ق اايفيا و اااا الياد  ،يسرتشاد
عماال املفوضااية بقارار ا ااو  ،٣٦/٣١الاااي حتااد الفقاارة  ١7منا املهاااو املسااندة ىل املفوضااية
و عرااو يباجااة القارار  ٣٦/٣١اإل ااار املعياااري فيمااا يتع ااق يارايفيل بوقاافها الس ا نة القايفمااة
ا١٠ه
لال ت ل
 -٢٨ومنا ا ااا أن اعتما ا ااد س ا ا ااو قا ا ااوق اإلنس ا ا ااان الق ا ا ارار  ،٣٦/٣١أر ا ا ااد ما ا اان جدي ا ا اد
قا ارار ٢٣٣٤ا٢٠١٦ه الي ااا ر  ٢٣ر ااانون األول /يس اامرب  ٢٠١٦موقفا ا القايف اال ن قام ااة
يرايفيل ل مستو نات األر الف سنينية احملت ة ،مبا فيها القادس الشارقية ،لايو لا أي شارعية
قانونية ويشرل انتهارا قاراا مبوجب القانون الدويل ورما او معرتر ب العديد من قاارير
املفو السامن واألم العااو ،ال يقاو اياتمرار ويايع املساتو نات مرانياة التوقال ىل ال
الدولت فحسب ،بل ن أي ا قميم العديد من انتهارات قوق اإلنسان ال فة الغربياة
اان ر م  A/HRC/28/80و A/HRC/31/42و A/HRC/31/43وA/HRC/34/39ه
حالة حقوق اإلنسان
ُ -٢9وجملمتق أتجملري املستو نات الوايع النناق ع قوق اإلنسان ل ف سنيني وجمليقا جيادا
الساامن واألما العااو وبع اة قيان احلقاايفق اان ار ما A/HRC/22/63
التقارير املتتالية ل مفو
و A/HRC/25/38و A/HRC/28/44و A/HRC/31/42وA/HRC/34/39ه وقاادم التقااارير مع ومااات
مفي ا ا ة ع اان ريفي ااة مس ااامهة املس ااتو نات غي ااري واي ااع النن اااق ل تر ااوين ال اادميغرا ل ا ا ر
قري اار املي ااري فانتهار ااات ق ااوق
الف س اانينية احملت ااة وهتدي ااداا األياي اان حل ااق الف س اانيني
اإلنسا ااان املر بنا ااة لملسا ااتو نات متغ غ ا ااة وما اادمرة و يا اال ىل را اال جانا ااب ما اان جوانا ااب احليا اااة
الف سا اانينية وبسا اابب اا ااو املسا ااتو نات وايار ها ااا األيايا ااية ،يعا اااط الف سا اانينيون ما اان القي ا او
املفروضة ع رية الدين والتنقل والتع يم؛ وع قاوقهم األر واملياا ؛ والوقاول ىل يابل
ياااة أي ارية؛ والعديااد م ان قااوق
رسااب الااردق و قهاام مسااتوى معيشاان اليفااق؛ و قهاام
اإلنسان األيايية األارى

__________

يباجة القرار  ،٣٦/٣١يشري س و قاوق اإلنساان ىل مج اة أماور ،منهاا التقاارير ذات اليا ة ل ما العااو
ا١٠ه
واملفوضااية الس ااامية حلق ااوق اإلنس ااان وبع ااة قي اان احلق اايفق؛ والق ارارات ذات الي ا ة الي ااا رة ع اان جلن اة ق ااوق
اإلنسااان واجلمعيااة العامااة وس ااو قااوق اإلنسااان وس ااو األماان ،الا أراادت ماان جديااد ،مج ااة أماور ،عاادو
قانونيااة املسااتو نات اإلي ارايفي ية األراضاان احملت ااة ،مبااا فيهااا القاادس الش ارقية؛ والفتااوى املتع قااة لن ر القانونيااة
الناشاائة ع اان شااييد ج اادار األر الف ساانينية احملت ااة الي ااا رة  9ىلود/يولي ا  ٢٠٠٤ع اان حمرم ااة الع اادل
الدوليااة ،ال ا ا ي ا ىل أن املسااتو نات اإلي ارايفي ية األر الف ساانينية احملت ااة ،مبااا فيه اا القاادس الشاارقية،
أم
ا اارق ل ق ااانون ال اادويل؛ وايئ ااات املعاا اادات الا ا رق ااد االمت ااال ملعاا اادات ق ااوق اإلنسا اان الا ا
ُنش اائ
ان اام ليهااا ي ارايفيل؛ واأل راااو ذات الي ا ة ماان ا فاقيااة جنيااا الرابعااة والقااانون الع ار ؛ واملبااا ا التوجيهيااة
املتع قة مبؤيسات األعمال و قوق اإلنسان
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ابا -التزاحر ر ررات الر ر رردول ا تعلقر ر ررة ابتعمر ر ررال التوارير ر ررة وحقر ر رروق اإلنسر ر رران يف اتر
الالسطيملية احملتلة
 -٣٠حتد املبا ا التوجيهياة املتع قاة لألعماال التجارياة و قاوق اإلنساان اA/HRC/17/31ه،
الا أقرهتااا لإلمجاااع مجيااع الاادول األع اااء س ااو قااوق اإلنسااان قارار  ،٤/١7التزامااات
الاادول مبوجااب القااانون الاادويل حلقااوق اإلنسااان فيمااا يتع ااق مبؤيسااات األعمااال وااان ال نشاائ
التزامات قانونية جديدة ،و اا وضح لأل رى ان ر املرت بة ع معاايري قاوق اإلنساان الدولياة
القايفمة ذات الي ة و قدو رشا ات عم ية عن الريفياة الا ميران فعي هاا ااا١١ه و شامل ااا
االلتزامات واجب الدولة احلماية من انتهاراات قاوق اإلنساان مان جاناب األ ارار ال ال اة،
ال ا ا شا اامل مؤيسا ااات األعما ااال وميرا اان أن ُحت مما اال الا اادول مسا ااؤولية االنتها اااأ الا اااي ر رب ا ا
الااة مؤيسااات األعمااال
مؤيسااات األعمااال عناادما ميراان أن ينسااب ليهااا الس ا وأ ام ا
املم ورة ل دولةه أو عندما ال تخا الدول اوناوات املنايابة ملناع االنتهااأ والتحقياق فيا واملعاقباة
ا١٢ه
ع ي وجرب ضرر
 -٣١و ع ااامل املب ااا ا التوجيهي ااة حتدي اادا مسا ا لة العم ي ااات التجاري ااة املن ااا ق املت ااررة م اان
النزاع ،ال شامل ااالت اال ات ل و املناا ق املت اررة مان النازاع ،عارتر املباا ا التوجيهياة
أبن "الدولااة امل اايفة"ا١٣ه قااد ال رااون قااا رة ع ا ااوفري احلمايااة الرافيااة حلقااوق اإلنسااان بساابب
افتقارا ا ااا ىل الس ا ااينرة الفع ي ا ااة أو بس ا اابب ور ه ا ااا ا ا اان نفس ا ااها االنتهار ا اااتا١٤ه و ا ا ااا
احلاالت ،يعرتر الفريق العامل املعين مبسا لة قاوق اإلنساان والشاررات عارب الو نياة و ريااا مان
مؤيسات األعمال أبن "الدول األق ية"ا١٥ه ل شررات عارب الو نياة ميران أن اؤ ي ورا ايفاا
و يااياق املسااتو نات اإليارايفي ية ،يُعتا اارب أن لاادى يارايفيل بوقاافها السا نة القايفمااة لال اات ل
التزامات مساوية اللتزامات "الدولة امل ايفة"ا١٦ه وللن ار ىل مشااررة يارايفيل املباشارة نشااء
املسااتو نات وقاايانتها و وياايعها ،اارى املفوضااية أن ور الاادول األق ا ية ل شااررات عاارب الو نيااة
أياين مساعدة الشررات و يرايفيل ع السواء ع ضمان عادو اورط مؤيساات األعماال
ا١7ه
انتهارات قوق اإلنسان
__________

ا١١ه ان ار

Frequently Asked Questions about the Guiding Principles on Business and Human Rights

(OHCHR, New York and Geneva, 2014), p. 8

ا١٢ه
ا١٣ه
ا١٤ه
ا١٥ه
ا١٦ه
ا١7ه
GE.18-01474

املبدأ التوجيهن ١
ُع امرر "الدول ااة امل اايفة" أبهن ااا الب ااد ال اااي عم اال في ا مؤيس ااة أعم ااال ان اار األي اائ ة املتر ااررة بش ا ن املب ااا ا
التوجيهية اان ر احلاشية ١١ه ،اليفحة ٢٣
ان ر الفريق العامال املعاين مبسا لة قاوق اإلنساان والشاررات عارب الو نياة و ريااا مان مؤيساات األعماال ،بياان
عاان ان ر املرت بااة ع ا املبااا ا التوجيهيااة املتع قااة مبؤيسااات األعمااال و قااوق اإلنسااان يااياق املسااتو نات
اإليرايفي ية األر الف سنينية احملت ة ٦ ،زيران/يوني  ،٢٠١٤اليفحة ٣
ُعامرر "الدولاة األقا ية" أبهناا الدولاة الا ُسا مجل فيهااا شاررة مان الشااررات أو يراون ااا فيهااا مقرااا الريفيساان أو
األول ان ر األيئ ة املترررة بش ن املبا ا التوجيهية اان ر احلاشية ١١ه ،اليفحة ٢٣
االت اال ات ل ،وأنا يايرون مان األ ق اإلشاارة
أقر الفريق العامل أبن مين ح "الدولة امل يفة" ام
ىل الدول ااة الا ا ىل ااارس الس ااينرة الفع ي ااة ع ا ا األراض اان احملت ااة ع ا ا أهن ااا ق ااع ع ا ا عا قه ااا التزام ااات مرافئ ااة
اللتزامات "الدولة امل يفة" ان ر بيان الفريق العامل اان ر احلاشية ١٤ه ،اليفحات ٨-٦
وفقا لبيان الفريق العامل ،املرجع نفس  ،الفقرات  ٤-٣و7
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 -٣٢وران ا ا التزاما ااات الا اادول املتع قا ااة حتديا اادا للعم يا ااات التجاريا ااة املتي ا ا ة لملسا ااتو نات
اإليارايفي ية موضااوع عااد ماان قااارير األماام املتحاادة وقراراهتااا اما  ،A/HRC/22/63الفقارة ١١7
و ،A/HRC/34/39الفق ا ارات  ،٣9-٣٤وق ا ارارات س ا ااو قا ااوق اإلنسا ااان  ٢٦/٢٨و،٣١/٣٤
الفقرة ١٣اةهه وأااة س و األمن قرار ٢٣٣٤ا٢٠١٦ه لميع الدول أن ىليز با ق ايم
ي ارايفيل واألراض اان احملت ااة من ااا ع اااو  ١9٦7وفيم ااا يتع ااق ب اادور ال اادول األق ا ية ،أااب ا بع ااة
قين احلقايفق لميع الادول األع ااء أن تخاا التادابري امل يفماة ل امان ا ارتاو قاوق اإلنساان
مجيع العم يات ال قوو ا مؤيسات األعمال ال وجد مقارااا أراضايها و/أو اواضاعة
ان ع أبنشانة
لواليتها ،مبا ذلاا اا املم وراة ااا الادول أو اواضاعة لساينرهتا ،والا
املستو نات أو ذات ق ة ا ا ،A/HRC/22/63الفقرة ١١7ه
 -٣٣وق ا ااد ار ا ااات بعا ا ا ال ا اادول انا ا اوات م ا اان أج ا اال الوف ا اااء للتزاماهت ا ااا جت ا ااا مؤيس ا ااات
األعم ااال العام ااة املس ااتو نات فف اان شا ارين ال اااط/نوفمرب  ،٢٠١٥أق اادر االحت ااا األورو
مبااا ا وجيهيااة بشا ن وياام السا ع املنتجااة املسااتو نات اإليارايفي يةا١٨ه و ا رااانون األول/
يسمرب  ،٢٠١7ران  ١٨ولة ع وا االحتاا األورو قاد أقادرت قاارير ايتشاارية حتاار
فيها مؤيسات األعمال من املخا ر املالية والقانونية واملخا ر املتع قة للسمعة ال يتربداا من
ا١9ه
يشارأ األنشنة االيتينانية
 -٣٤ورأت بع الدول أهنا ري م زماة بتن ايم األنشانة اوارجياة ملؤيساات األعماال املقيماة
ق يمهاا و/أو واليتهاا الق اايفية ووفقاا ل مباا ا التوجيهياة املتع قاة لألعماال التجارياة و قاوق
اإلنسااان ،وجااد "أيااباة ييايااا ية قويااة" لراان عاارة الاادول األقا ية بوضااوح عاان وقعاهتاا أبن
حتاارتو مؤيسااات األعمااال قااوق اإلنسااان اوااارج ع ا الاار م ماان أهنااا ليسا منالبااة عمومااا
مبوجب القانون الادويل حلقاوق اإلنساان أبن فعال ذلاا و قاع ع ا عاا ق الادول أي اا التزاماات
ااد ذاهتااا عناادما يتع ااق األماار مبؤيسااات األعمااال
ضااافية بوقاافها جهااات فاع ااة اقتيااا ية
املم ورة ل دولة وذرر الفريق العامل املعين مبس لة قوق اإلنسان والشاررات عارب الو نياة و ريااا
ماان مؤيسااات األعمااال التقرياار الاااي قدم ا ىل ا ااو ور ا ال انيااة وال جمل ا أن اناااأ
أياابال قاااارة " سااتدعن اراااذ الاادول ل مزيااد ماان اإلج اراءات بش ا ن املؤيسااات املم ور اة ل دولااة"
رون قدوة اA/HRC/32/45ه

اي  -حسؤوليات حؤسسات اتعمال
 -٣٥ع الار م مان أن الادول ال ازال تحمال املساؤولية الريفيساية عان محاياة قاوق اإلنساان
و عزيزاا ،فةن القانون الدويل نور بشرل متزايد ل عرتار أبن اجلهات الفاع ة ري احلرومية -
مبا فيها مؤيسات األعمال  -اا أي ا مسؤولياهتا و د ت املبا ا التوجيهية املتع قة لألعمال
التجاريااة و قااوق اإلنسااان ااار "محايااة وا ارتاو وانتيااار" ل عمااال التجاريااة و قااوق اإلنسااان
يعرتر أبن الشاررات مساؤولة بياورة مساتق ة و رمي ياة عان ا ارتاو مجياع معاايري قاوق اإلنساان
__________

ا١٨ه

European Commission, Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories
)occupied by Israel since June 1967 (11 November 2015

ا١9ه ل

ع ع املقتنفات االيتشارية لرل ولة ،ان ر

www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements
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املعاارتر ااا ولي ااا ع ا الاار م م اان أن ماان واجااب ال اادول محايااة قااوق اجلمي ااع ماان انتهار ااات
األ ارار ال ال ااة ولإلض ااافة ىل ق ااوق اإلنس ااان ،ننب ااق مع ااايري الق ااانون اإلنس اااط أي ااا ع ا
ا٢٠ه
االت النزاع املس ح
مؤيسات األعمال
 -٣٦ومبوج ااب املب ااا ا التوجيهي ااة ،ق ااع ع ا ا مجيا ااع الش ااررات ،بغ ا ا الن اار ع اان جمها ااا أو
ق ااناعتها أو موقعه ااا أو م ريته ااا أو اير ه ااا الق ااانوط ،مس ااؤولية ب ااال العناي ااة الواجب ااة لتحدي ااد ومن ااع
ورفيااا و ع ياال النريقااة ال ا عااامل ااا آ راااا ال ااارة حبقااوق اإلنسااان ااملباادأ ١٤ه وأع اان الفري اق
العامال بيانا عان ان ر املرت بااة ع ا املباا ا التوجيهيااة ياياق املساتو نات اإليارايفي ية األر
الف سنينية احملت ة املؤرخ  ٦زيران/يوني  ٢٠١٤أن مؤيسات األعمال تحمل مسؤولية ما ي ن:
اادوث آ ر ضااارة حبقااوق اإلنسااان عاان ريااق
جتنااب التساابب أو املسااامهة
اأه
أنشنتها اواقة والتيدي اا ان ر عند دوجملها؛
اةه السا ااعن ىل منا ااع ان ر ال ا ااارة حبقا ااوق اإلنسا ااان ال ا ا ا اار ب ار با ا ااا مباش ا ارا
اار ع قاهتاا التجارياة ،ا ولاو مل ران قاد ياامه اان
بعم ياهتا أو منتجاهتاا أو اادماهتا
ا ان ر
 -٣7و قر املبا ا التوجيهية أبن مؤيسات األعمال العام ة املناا ق املت اررة مان النازاع -
و شمل املنا ق اواضعة ل ت ل  -واج بشدة خما ر ال وع انتهارات قوق اإلنسان،
مبا ذلا االنتهارات اجلسايمة حلقاوق اإلنساان الا ر ربهاا جهاات فاع اة أاارى ااملبادأ 7ه
و ااا احلاااالت ،أوضاح الفريااق العاماال البياان املااارور أعا أن مؤيساات األعمااال عناادما
واج انرا متزايدا ،رون مثة اجاة ىل " عزياز" العناياة الواجباة اأي "داي ة الرعاياة" الا ينبغان
ان ُنفما اا عم ياات باال العناياة الواجباةه وأبارد الفرياق العامال أي اا عاد ا مان اإلجاراءات الا
قد يتن بها عزيز العناية الواجبة ،مبا ذلا ماج مبا ا قوق اإلنسان ريفيا العقاو ذات
الي ا ة؛ و ااوان أقي ا احل ااار مجي ااع األنش اانة والع ق ااات التجاري ااة ال ا نن ااوي ع ا اقتن اااء
األقول منا ق النزاع؛ والتماس املشورة من املن مات وانليات الدولية
 -٣٨ورجاازء ماان عم يااة بااال العنايااة الواجبااة ،وال ياايما فيمااا يتع ااق ببيئااة شااغي ية معقاادة م اال
األر الف سنينية احملت ة ،قد رون مؤيسات األعمال حباجة ىل الن ار فيماا ذا راان مان املمران
االخن اراط اااا البيئ ااة بنريقااة حتاارتو ق ااوق اإلنسااان ول قياااو ب ااالا ،ياايتع ع ا مؤيس ااات
األعمال أن رون قا رة ع جملبات أهنا ارما قال الفريق العامل بيان ه ال " ادعم مواقا ة الاة
وليااة ااري شاارعية وليس ا متوا ئااة انتهارااات قااوق اإلنسااان" ،وأهنااا ميراان أن عماال بفعاليااة
ع ا منااع أو رفيااا املخااا ر الا هتااد قااوق اإلنسااان ل ف ساانيني ويشاامل ذلااا ضاامان عاادو
ا٢١ه
يول مؤيسات األعمال ع املوار واملمت رات ون "موافقة رة من املالا"

__________

ا٢٠ه

International Committee of the Red Cross, Business and International Humanitarian Law: an
Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under International
)Humanitarian Law, ICRC, Geneva, 2006

ا٢١ه املرجع نفس  ،اليفحة ٢٢
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 -٣9وشد ت جلنة قين احلقايفق قريراا ع أن الشررات جيب أن قيمتم أتجملري أنشانتها
ع قوق اإلنسان وأن تخا مجيع اونوات ال دمة  -بنرق منها هنااء ميااحلها التجارياة
املس ااتو نات  -ل اامان ع اادو أتجملريا ااا أتجملا اريا ض ااارا حبق ااوق اإلنس ااان ل ش ااعب الف س اانيين ،بق ااا
ا٢٢ه
ل قانون الدويل واملبا ا التوجيهية ا ،A/HRC/22/63الفقرة ١١7ه
ار عم يات عزيز العناية الواجبة ال بااا مؤيسات
 -٤٠وجيب أن يُؤاا االعتبار
األعمال جم ان ر ال سببها املساتو نات ع ا مساتوى قاوق اإلنساان وننااق ااا ان ر
وع اادو قاب يته ااا ل تخفي اااا٢٣ه وال قت اان املب ااا ا التوجيهي ااة قا ارا ة م اان الش ااررات أن نه اان
عم ياهتا عند ور ها انتهارات قوق اإلنسان؛ ولرنها انص ع ا أن اا الشاررات ينبغان
أن رااون مسااتعدة "ل قبااول أبيااة عواقااب  -ع ا مسااتوى الساامعة واليااعيد املااايل والقااانوط -
ا٢٤ه
اليتمرار اا الع قة"
 -٤١و ف املفوضية أن من اليعب ريل ييناريو ميرن في لشررة أن نخرط األنشنة
املارورة بنريقاة تفاق ماع املباا ا التوجيهياة والقاانون الادويل ن ارا ىل ودن التوافاق القاانوط الادويل
بش ن النبيعة ري القانونياة ل مساتو نات نفساها ول نبيعاة الن مياة واملتغ غ اة ألجملرااا السا م ع ا
قوق اإلنسان وقد عزد ااا الرأي قرار س و قوق اإلنسان  ٣١/٣٤بش ن املستو نات
اإلي ارايفي ية ،ال اااي أش ااار في ا ا ااو ىل بيع ااة ان ر ال ااارة ااري القاب ااة ل تخفي ااا ل نش اانة
التجارية ع قوق اإلنسان

مللثا -حشاركة حؤسسات اتعمال يف ا ستو ملات
لف -حملة عاحة
 -٤٢ؤ ي مؤيسات األعمال ورا حموراي مواق ة قامة املستو نات اإليرايفي ية وقيانتها
و وييعها وان شارأ بناء وىلويل منادل املستو نات واايارل األيايية الداعمة ااا ،و اوفري
او اادمات ل مس ااتو نات ،والعم اال اارجه ااا ول اادى القي اااو ب ااالا ،س اااام مي ااا رة ي ارايفيل
ل راضا اان ،و يسا ااري نقا اال يا ااراهنا ىل األر الف سا اانينية احملت ا ااة ،و شا ااارأ ايا ااتغ ل امل ا اوار
النبيعية الف سنينية اان ر  ،A/HRC/34/39الفقرة ١١ه

ابا -كيف تشوع السلطات اإلسرائيلية حؤسسات اتعمال يف ا ستو ملات
 -٤٣شااجع رومااة يارايفيل بنشاااط التنميااة االقتيااا ية ل مسااتو نات وماان أج هااا ماان اا ل
القناع اواص اإليرايفي ن والدويل نشاء يوق أعماال مالياة جااباة ،عان رياق قادمي اوافز مالياة
ريفيسااية ل شااررات ل عماال املسااتو نات وقااد ُعيمتنا  9٠مسااتو نة بوقاافها "منااا ق ذات أولويااة
و نياة" ،مماا يتايح ل شاررات العام اة فيهاا االياتفا ة مان رفي اات أياعار األراضان ومانح لتنمياة
__________

ا٢٢ه ان ر أي ا بيان الفريق العامل اان ر احلاشية ١٤ه واملبا ا التوجيهية من  ١7ىل ١9
ا٢٣ه ياانص التع يااق ع ا املباادأ التااوجيهن  ١٤ع ا أن اادة األجملاار ُحتااد ماان يااث جمهااا ونناقهااا وعاادو قاب يتهااا
ل معاجلة ان ر أي ا املبدأ التوجيهن  ١7بش ن العناية الواجبة حبقوق اإلنسان
ا٢٤ه التع يق ع املبدأ التوجيهن ١9
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اايار اال األيايا ااية ومعام ا ااة ض ا اريبية ف ااي ية ا ،A/HRC/34/39الفقا اارة ٢٤ه وميرا اان ملؤيسا ااات
األعمال املستو نات أن ستفيد أي ا من احليانة الوظيفية من قانون العمل فيما يتع اق مبعام اة
العمااال الف ساانيني ا٢٥ه و س ااب بع ااة قي اان احلق اايفق ،يسااتنيع أق ااحاة مؤيسااات األعم ااال
ظ اارور
اف ا ر اااليفهم باادفعهم ل عم ااال الف س اانيني روا ااب أ ىن م اان ن ارايفهم اإلي ارايفي ي
عماال ون املعااايري ويعااو الساابب ذلااا ىل ااد ربااري ىل عاادو ش ارار املسااؤول اإلي ارايفي ي
ع أقحاة العمل املستو نات أو ن يمهم ام ا ،A/HRC/22/63الفقر ن  9٤و9٥ه
 -٤٤وع وة ع ذلا ،ستخدو الس نات اإليرايفي ية ن ااو ياارحيها و راايياها لتشاجيع
عاماال مؤيسااات األعمااال الدوليااة واإلي ارايفي ية مااع املسااتو نات وُق ادمو التياااريح والرتاااايص
بسااهولة ملؤيسااات األعمااال العام ااة املسااتو نات أو الا قاادو ااادمات اااا ،ولرنهااا را مااا
ُىل ااناح ل ش ااررات العام ااة لتق اادمي ا اادمات مماجمل ااة ل ف س اانيني ا٢٦ه وُىل ااناح الش ااررات اإلي ا ارايفي ية
والدوليااة ليااتمرار اراايص احملاااجر األراضاان اواضااعة ل سااينرة اإليارايفي ية ال اافة الغربيااة،
ا مل ياادر ،وفقااا ل حتااا الف ساانيين ل جااار والرااااو ،أي ياااريح جدياادة ملؤيسااات
ا٢٨ه
األعمال الف سنينية لفتح حماجر املننقة جيما٢7ه منا عاو ١99٤
ااث مؤيسااات األعمااال ع ا
 -٤٥ول ق اوان وال اوايفح الداا يااة ي ارايفيل أي ااا ور
م
ادمة األفرا املستو نات فقانون محاية املسته ا ا١9٨١ه ُع تدل عااو  ٢٠١7اياتجابة
ال عاء التميياز ضاد املساته ر الااين يعيشاون املساتو نات ويُ ازو القاانون املانقح مؤيساات
األعمال أبن ع ن بوضوح ،قبل ىلاو أي معام ة ،ما ذا ران ري مستعدة لتقدمي اودمات ىل
املسااتو نات أو ااري قااا رة ع ا ذلااا وجاارى الوق ا نفس ا عااديل قااانون اار التمييااز
املنتجات واودمات والاداول ىل أماارن الرتفيا واألماارن العاماة ا٢٠٠٠ه إل راج "حمال قاماة"
العم ا ء ىل قايفم ااة األي ااباة ال ا ُحي ااار التميي ااز ع ا أياي ااها وا ااو يننب ااق ع ا أي مؤيس ااة
أعم ااال ا ااوفر اا اادمات عاما ااة ،ا ا و ن ران ا ا مم ور ااة م ريا ااة ااقا ااة ،م ا اال اا اادمات النقا اال
أو ا ا اادمات اال ي ا اااالت أو الرتفيا ا ا أو الس ا اايا ة أو او ا اادمات املالي ا ااة املخيي ا ااة ل ي ا ااتخداو
العاااوا٢9ه وع ا الاار م ماان أن اااا الق اوان ال جتاارب مؤيسااات األعمااال ع ا قاادمي اواادمات
ل فرا املستو نات ،فةهنا جتعل عدو قدمي اا اودمات أر ر قعوبة

__________

انتهااأ يارايفيل

ا٢٥ه من مة ايومن رايتو وو " ،جتارة اال ات ل :رياا ساهم األعماال التجارياة لملساتو نات
حلقوق الف سنيني " ١9 ،رانون ال اط/يناير ٢٠١٦
ا٢٦ه املرجع نفس
ا٢7ه مبوجب اال فاق اإليرايفي ن  -الف سنيين املؤق بشا ن ال افة الغربياة وقنااع ازة اأويا و ال ااطه لعااو ،١99٥
قُ متسم ال افة الغربياة ،ليات ناء القادس الشارقية ،ىل جملا ث مناا ق ارياة مؤقتاة يُشاار ليهاا ليام املناا ق ألاا
ولء وجيم وحتتفف يرايفيل للسينرة احليرية قريبا ع املننقة جيم ،مبا ذلا الساينرة ع ا نفااذ القاانون
والبناء والتخني اان ر www.ochaopt.org/location/area-cه
World Bank, “West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy”,
ا٢٨ه
Washington, D.C., 2013, para. 30

ا٢9ه وفقااا ل م اوا  ١ىل  ٣ماان قااانون اار التمييااز املنتجااات واواادمات والااداول ىل أمااارن الرتفي ا واألمااارن
العامة ا٢٠٠٠ه ،شمل "اودمات املالية" اودمات امليرفية و وفري االيفتمان والت م
GE.18-01474

15

A/HRC/37/39

اي  -كيررف تسرراؤ حؤسسررات اتعمررال يف إقاحررة ا سررتو ملات وصرريانتها و وؤررا وكيررف
تستايد حن ذلك
ا ا ااف املفوضا ا ااية أن مؤيسا ا ااات األعما ا ااال ا ا ااؤ ي ورا ريفيسا ا اايا يسا ا ااري مشا ا ااروع
-٤٦
املسااتو نات بشاارل عاااو ،فتساااام ميااا رة ي ارايفيل ل راضاان و نقاال يااراهنا عاان ري اق
التنميااة التجاريااة ويشااارأ بع ااها مباشاارة ميااا رة األراضاان بتنفيااا عم ي اات اااادو ال ا ىلهااد
النريااق ل مجتمعااات الساارنية أو ااياراال األيايااية املر بنااة ااا املسااتو نات ،أو بتموياال أو
نفيا بناء املستو نات ذاهتاا ويقادو بع اها اناار اادمات رفال اياتدامة ا تمعاات السارنية
االيتينانية ،م ل ادمات النقل ال رب املستو نات يارايفيل ذاهتاا ،واألنشانة السايا ية الا
ساااام رحبيااة املسااتو نات ،وااادمات اال ياااالت و ساااعد مؤيسااات األعمااال الا قااع
املستو نات ع امة وجو ااا عان رياق فاع ال ارايفب ىل ا االو اإلق يمياة االياتينانية و ىل
الس نات اإليرايفي ية و وفري الوظايفا ل مستو ن  ،وعن ريق ا ت ل األراضن امليا رة
 -٤7وميت ااد اشا ارتاأ مؤيس ااات األعم ااال
الريفيسية ،مبا ذلا ما ي ن:

املس ااتو نات ىل مجي ااع الي ااناعات والقناع ااات



القناااع املياار  ،الاااي يساااعد ىلوياال مشاااريع البناااء وااياراال األيايااية
املستو نات ،ويقدو القرو واودمات املالية ىل سالو املستو نات والقارو
العقارية ىل مشرتي املنادلا٣٠ه؛



قناااع الساايا ة ،مبااا ذلااا شااررات اجلااوالت ،ومواقااع جااز الساارن والساافر
ع ا ا ا اإلنرتنا ا ا  ،وش ا ااررات أتج ا ااري الس ا اايارات ،ومجيعه ا ااا يس ا اااعد ع ا ا ا جع ا اال
املستو نات مرحبة ومستدامةا٣١ه؛



قناع األمن اواص ،الاي يشمل الشررات العام ة وفري األمن ل شاررات أو
ا معااات الساارنية املسااتو نات ،ورااالا ااا العام ااة نقاااط التفتااي
مجيع أناء ال فة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقيةا٣٢ه؛



قناااع الترنولوجيااا ،الاااي يااوفر معاادات املراقبااة وحتديااد ااويااة اليااتخدامها
املستو نات واجلدار ونقاط التفتي ؛

__________

ا٣٠ه ان ار

Who Profits, “Financing Land Grab: The Direct Involvement of Israeli Banks in the Israeli

 ،Settlement Enterprise”, February 2017و ،A/HRC/22/63الفقرة  97وللن ر ىل اشرتاأ القناع امليار
ادم ااة املس ااتو نات و عمه ااا ،في ااد التق ااارير أبن ع ااد ا م اان ق اانا يق املعاش ااات التقاعدي ااة ب اادان خمت ف ااة
ي ااحب اياات ماراهتا امليااارر اإلي ارايفي ية؛ ان اار ع ا ياابيل امل ااال PGGM, “Statement regarding
exclusion of Israeli banks”, 8 January 2014؛ وLinda Bloom, “Israeli banks on ineligible list for
pension agency”, United Methodist Church, 13 January 2016؛ وMiddle East Monitor, “Danish
pension fund excludes four companies for role in Israeli occupation”, 11 October 2017

ا٣١ه

Who Profits, “Touring Israeli settlements: business and pleasure for the economy of occupation”,
flash report, September 2017

ا٣٢ه
16

Who Profits, Private Security Companies and the Israeli Occupation, Tel Aviv, January 2016
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قناعااا البناااء واااادو ،مبااا ذلااا مااور و انالت ال قي ااة ،الاااين يساااعدون ع ا
يسا ااري و ريا اايس ميا ااا رة ي ا ارايفيل ل راضا اان الف سا اانينية لفايفا اادة املس ا ااتو نات
واايارل األيايية املر بنة اا٣٣ه؛



القنااع العقاااري ،مباا ذلااا الشاررات العام ااة ساويق املمت رااات وأتجرياااا
وبيعهااا املسااتو نات ،ممااا يساااعد املسااتو نات ع ا العماال ر ي اواق ل ساارن
قاب ة ل يتمرار ،ومي ترن من نقل يران يرايفيلا٣٤ه؛



اليااناعات االيااتخراجية ،مبااا ذلااا التعاادين واحملاااجر ،ال ا ساااام ماليااا
ايااتدامة املسااتو نات ماان ا ا ل فااع الريااوو ىل ب اادايت املسااتو نات واإل ارة
املدنية اإليرايفي يةا٣٥ه؛



قناااع اال ياااالت ،ال اااي يشاامل مق اادمن شاابرات ااوا ااا النقالااة واإلنرتن ا
ودمة املستو نات؛
نت اااج احملاق اايل واملاش ااية



القن اااع الزراع اان ،ال اااي يش اامل الش ااررات العام ااة
وقناعة النبيا وشررات التيدير؛



قناع النقل؛



اليناعة التحوي ية ،ال شمل الشررات ال ستخدو املاوا اوااو مان األراضان
احملت ة؛



قناعات أارى

 -٤٨ولإلضا ا ااافة ىل الفوايفا ا ااد املاليا ا ااة املقدما ا ااة ما ا اان الس ا ا ا نات اإلي ا ا ارايفي ية عا ا اان العما ا اال
املسااتو نات ،مرااان مؤيسااات األعمااال العام ااة قناعااات معينااة االيااتفا ة ماان األي اواق
الف سنينية األيرية ل ب ايفع اإليرايفي ية ووفقا ملؤىلر األمام املتحادة ل تجاارة والتنمياة ااألونرتاا ه،
ُعد األر الف سنينية احملت ة مب اباة ياوق أيارية ل ياا رات اإليارايفي ية بسابب ااات ل الرت يباات
اجلمررية املنيوص ع يها برو ورول لرياو بشا ن الع قاات االقتياا ية والقياو املفروضاة ع ا
التنقاال و رياااا ماان العقبااات ال ا عاارت التجااارةا٣٦ه وفيمااا يتع ااق لن ر االقتيااا ية حلاااالت
اال اات ل ،ال ااف األونرتااا أهنااا ننااوي ايفمااا ع ا ايااتغ ل الشااعب األق ا ن احملتاال و فقااار
وهتميش و شريد وااليتي ء ع موار وااا األفعاال الباا ماا حتارو الشاعب اواضاع ل حرام
االيتعماري من احلق التنمية الاي او من قوق اإلنسان املعرتر ا وليا ،مبيا رة ماوار

__________

ا٣٣ه

Who Profits, Facts on the Ground: Heavy Engineering Machinery and the Israeli Occupation, Tel
Aviv, July 2014

ا٣٤ه من مة ايومن رايتو وو " ،جتارة اال ت ل" اان ر احلاشية ٢7ه
ا٣٥ه املرجع نفس
ا٣٦ه Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the
Occupied Palestinian Territory (UNCTAD/APP/2016/1), para. 20
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الو نية ،ومنع من الوقول ىل ا املوار وايتخدامها ،و رمان من القادرة ع ا اإلنتااج ،ومان
ا٣7ه
مث جبار ع ايته أ املنتجات ال ينتجها احملتل
 -٤9ويتج م ال ع ريقة ايتفا ة الشررات اإليرايفي ية من يوق ف سنينية أيرية ،ع ا
ي ا اابيل امل ا ااال ،قن ا اااع اال ي ا اااالت فش ا ااررات ااوا ا ااا النقال ا ااة واوا ا ااا اون ا ااوط األرض ا ااية
الف ساانينية ُىلنااع ماان العماال بشاارل راماال وفعااال ال اافة الغربيااة ،مبااا فيهااا القاادس الشاارقية،
بسبب القيو املفروضة ع ايتريا املعدات ال دماة ،الا ر اريا ماا حتاد اا السا نات اإليارايفي ية
ع ا أهناا ذات اياتخداو مااز وج؛ والقياو املفروضاة ع ا نقاال السا ع واألشاخاص؛ وعادو القاادرة
ع الوقول بشرل مستقل ىل الشبرات الدولية؛ والقيو املفروضة ع بناء اايارل األيايية
ال دمااة املننقااة جاايم بعااد رفا الن بااات ع ا التياااريح؛ و ااوفري اار ات حماادو ة ماان جانااب
الس نات اإليرايفي يةا٣٨ه و فياد التقاارير أبن مقادمن اادمات اااا ا النقاال الف سانيني ُحي اار
ع يهم العمل اال يرايفيل واملنا ق ال ضمتها ،مبا فيها القدس الشرقية ،مما ي نر املستعم
ىل االعتمااا ع ا مقاادمن ااادمات ااااا ا النقااال اإليارايفي ي ا٣9ه وياُاؤذن ملشااغ ن اال ياااالت
اإلي ارايفي ي مبوجااب ا فاااق أوي ا و قاادمي اواادمات ىل املسااتو نات و اارق املسااتو نات ،ولراان
ايار هم األيايية غنن انن مسا ات ربرية من ال فة الغربية ووفقا لتقديرات البنا الدويل،
ايتوىل مشغ ون يرايفي يون ري ماراص اام ع ا ماا با  ١٠و ٢٠املايفاة مان احلياة الساوقية
ل هوا ا النقالة ال فة الغربياة ،أياياا ألن الشاررات الف سانينية ال ميرنهاا الوقاول ىل أر ار
من  ٦٠املايفة من مسا ة املننقة جيم و عااو  ،٢٠١٤قا تدر مم ال مرتاب ا موعاة الرلعياة
أن احليااة ال ا ايااتوىل ع يهااا املشااغ ون اإلي ارايفي يون أع ا ا ماان ذلااا ،ذ ارتاوح ب ا ٢٠
ا٤٠ه
و ٤٠املايفة من مجايل احلية السوقية

رابعا -ا الحظات اتولية للردود الواردة حن حؤسسات اتعمال
 -٥٠عنااد التواقاال مااع الشااررات وايااتعرا املع ومااات املتا ااة ل جمهااور ،التق ا املفوضااية
بعد من الشررات ال أقرت أبن اا ق ة ماا لملساتو نات وقادم ع اي ت ملشااررتها مساتندة
ىل عد من األيباة ويار أ ماوجز ل تع اي ت األر ار شايوعا و قادو املفوضاية امل اات
التالية ر ا ع ذلا من أجل مواق ة احلوار مع الشررات
 -٥١و تم ل دى احلجج الريفيسية ال ايتخدمتها الشررات لتع يال مشااررتها
املارورة أهنا وفر وظايفا ل ير الف سنينية و ساعد عم االقتيا الف سنيين

األنشانة

__________

ا٣7ه الو يفق الريفية ل جمعية العامة ،الدورة السبعون ،امل حق رقم  ٣٥اA/70/35ه ،املرفق ،الفقرة ٦
Group, The Telecommunication Sector in the Palestinian Territories: A Missed
ا٣٨ه
)for Economic Development (World Bank, Washington, D.C., 2016

World Bank

Opportunity؛ وان اار أي ااا

World Bank, West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy,
Washington, D.C., 2014, paras. 52-62

ا٣9ه
ا٤٠ه

“Israeli mobile companies banned from PA cities”, Ma’an News Agency, 1 April 2010
Office of the Quartet Representative, Initiative for the Palestinian Economy: Summary Overview,
)March 2014 (available at www.quartetrep.org/files/image/initiative.pdf
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 -٥٢و ا ا ااف املفوضا ا ااية أن اا ا ااا احلجا ا ااة ال عا ا اارتر أبن وجا ا ااو املسا ا ااتو نات األر
الف سانينية احملت اة ،الا اان اري قانونيااة ،ياؤ ي ىل رسااا االقتياا الف سانيين واحلااد مان فاارص
اد ا ااار مؤيس ااات األعم ااال الف س اانينية ورم ااا أش ااارت بع ااة قي اان احلقا اايفق ،ع اارر القن اااع
الزراعن ،الاي يرمن قميم االقتيا الف سانيين ،اخنفاضاا مساتمرا مناا عااو  ١9٦7بسابب
ن اازع م ري ااة األراض اان و رم ااان امل ازارع الف س اانيني م اان مراني ااة الوق ااول ىل املن ااا ق الزراعي ااة
وامل اوار املايفيااة واألي اواق التجاريااة ا ،A/HRC/22/63الفقاارة ٨9ه ووفقااا ملااا ذراار مرتااب نساايق
الشااؤون اإلنسااانية ،قااع  7٠املايفااة ماان املننقااة جاايم "اااارج احلاادو املسااموح ااا اليااتخداو
الف ساانيني و نميااتهم" ألهنااا ناادرج ضاامن اادو سااالو املسااتو نات اإلق يميااة و ااع قناااع
البناء الف سنيين لقيو شديدة  ٢9املايفاة مان املننقاة جايم ،ومل ُ ياص ل تنمياة الف سانينية
يااوى نساابة  ١املايف ااة املتبقيااةا٤١ه وق ااد أقاار البن ااا الاادويل أبن األراض اان املخييااة ل نش اانة
االي ا ااتينانية املننق ا ااة ج ا اايم "ق ي ا ا ا ر ا ا اريا األراض ا اان املتا ا ااة الي ا ااتخداو القن ا اااع او ا اااص
ا٤٢ه
م
يي ا ا
الف س اانيين" واحلال ااة مماجمل ااة الق اادس الش اارقية ألن  ٣٥املايف ااة م اان األراض اان ُا ت
ا٤٣ه
ل مستو نات ومل ُ يص لقناع البناء الف سنيين يوى  ١٣املايفة
 -٥٣وق ا ااد ر ا ااان لرس ا ااا االقتي ا ااا الف س ا اانيين أجمل ا اار مباش ا اار ع ا ا ي ا ااوق العم ا اال األر
الف سنينية احملت ة ووفقا ل ونرتا  ،يامه يينرة يرايفيل الرام ة ع املننقة جيم ،ال ىل ال
أر ر من  ٦٠املايفة مان مساا ة ال افة الغربياة" ،أدماة بنالاة ايفماة" األر الف سانينية
احملت ااة اار م آالر الف ساانيني العااا عاان العماال ع ا البحااث عاان فاارص العماال يارايفيل
و املساتو نات أنشانة يدوياة متدنياة املهاارات ومنخف اة األجاور ا ،TD/B/63/3الفقاارة ٦ه
و عاااو  ،٢٠١7أفااا ت من مااة العماال الدوليااة أن "ررااو يااوق العماال ال اافة الغربيااة ياادفع
م ا٤٤ه
الف سنيني ىل قبول العمل ي ما ُوجد"

 -٥٤و ف املفوضية أن اياتخداو الف سانيني  ،ا بشاروط موا ياة ،ال يعفان مؤيساات
األعمااال ماان مس اؤولياهتا مبوجااب املبااا ا التوجيهيااة املتع قااة بعم هااا بشاارل عاااو املسااتو نات
أو معها و نص املبا ا التوجيهية بوضوح ع أن  ،ع الر م من أن مؤيسات األعمال ميرن
أن أتاااا ع ا عا قه ااا التزام ااات أو أنش اانة معين ااة ل اادعم ق ااوق اإلنس ااان و عزيزا ااا ،ف ااةن ذل ااا
ا٤٥ه
"ال يعو عن الة من االت عدو ا رتاو قوق اإلنسان ا ل عم ياهتا"
 -٥٥وىل ا ا جا ااة أاا اارى ايا ااتخدمتها بع ا ا مؤيسا ااات األعما ااال لتع يا اال مشا اااررتها
األنش اانة امل ااارورة أهن ااا ال تخ ااا موقف ااا يياي اايا النا ازاع با ا يا ارايفيل واألر الف س اانينية
ااري أن املفوضاية شااري ىل أن املوقااا
احملت ااة ،وال اادعم بنشاااط اال اات ل اإليارايفي ن لف ساان

__________

ا٤١ه

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Area C of the West Bank: Key Humanitarian
Concerns, update August 2014

ا٤٢ه سموعااة البن ااا ال اادويل ،آف اااق النم ااو والوظ اايفا
ا٤٣ه

نوفمرب ٢٠١7

االقتي ااا الف س اانيين :حت ي اال الت اوادن الع اااو ،ش ارين ال اااط/

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns,
update August 2014

ا٤٤ه

International Labour Office, The situation of workers of the occupied Arab territories, report of
the Director-General, International Labour Conference, 106th session, 2017, para. 21

ا٤٥ه التع يق ع املبدأ التوجيهن ١١
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السياي اان ملؤيس ااات األعم ااال ليسا ا اعتب ااارا اام ااا حتدي ااد م ااا ذا رانا ا جراءاهت ااا متس ااقة
مااع املبااا ا التوجيهيااة أو مااا ذا ران ا أنشاانتها التجاريااة قااع ضاامن نناااق ق ارار س ااو قااوق
اإلنسان ٣٦/٣١
 -٥٦وي ا ن بع ا الشااررات ال ا أقاارت أبهنااا عماال املسااتو نات أو معهااا ال ااوء ع ا
روهنا تيرر وفقا ل قوان الو نية اإليرايفي ية ومبا يتفق مع مجيع التياريح والرتاايص املن وبة
 -٥7ووفق ااا ل تع ي ااق ع ا ا املب اادأ الت ااوجيهن  ،١١ن مس ااؤولية الش ااررات ع اان ا ا ارتاو ق ااوق
ا٤٦ه
اإلنسان "موجو ة لإلضافة ىل االمت ال ل قوان واألن ماة الو نياة حلماياة قاوق اإلنساان"
واالمت ال ل قوان وال وايفح الو نية لدولة من الدول ال يعين لل رورة االمت ال ل مباا ا التوجيهياة
أو الق ااانون ال اادويل و ال ااة ي ا ارايفيل ،تع ااار الق ا اوان واألن م ااة الو ني ااة ال ا ا ت اايح قام ااة
املستو نات وقيانتها ووجو اا عارضا مباشرا مع القانون الدويل ألن من املعرتر ب ع نناق
وايع من جانب األمم املتحدة وا تمع الدويل أن املستو نات ري قانونية
 -٥٨وأشارت بع الشررات ىل أهناا ال عارر وال راقاب بتاا يارفات الرياا ت األاارى
الا ا ربنه ااا ااا ع ق ااات جتاري ااة ،م اال امل ااودع أو الش اارراء أو الري ااا ت األا اارى ي ي اال
قيمتها ،وللتايل ال ينبغن أن ُحت ممل املسؤولية عن أي ضرر سبب ا الريا ت
 -٥9ووفقا ل مبا ا التوجيهية ،ىلتد مسؤولية مؤيسات األعمال عن ا رتاو قاوق اإلنساان
ىل ع قاهتااا التجاريااة ويشااري املباادأ التااوجيهن  ١٣ىل أن مؤيسااات األعمااال مسااؤولة عاان منااع
أو رفيا ااا ان ر ال ا ااارة حبقا ااوق اإلنسا ااان ال ا ا ا اار ب ار با ا ااا مباش ا ارا بعم ياهتا ااا أو منتجاهتا ااا
ار ع قاهتا التجارية ،ا عنادما ال ساهم اان اا ان ر؛ ويشامل ذلاا
أو ادماهتا
ا٤7ه
ان ر ال ا سااببها اإلج اراءات املتخاااة و ااري املتخاااة ع ا الس اواء و سااتتبع مسااؤولية بااال
العنايااة الواجبااة  -و األراضاان احملت ااة يننااوي ذلااا ع ا عزيااز العنايااة الواجبااة اان ار الفقاارة ٣7
أعا ه  -اراااذ اناوات نشااينة ماان أجاال حتديااد و قياايم أي آ ر فع يااة أو حمتم ااة ضااارة حبقااوق
اإلنسان جتة عن الع قات التجارية
 -٦٠وع وة ع ذلاا ،أشاارت بع اة قيان احلقاايفق قريرااا ىل أن مؤيساات األعماال
اان ع أبنش اانتها املس ااتو نات "وا اان ع اام ىل اااو الع ا ام الوض ااع الا اراان وم ااا يتي اال با ا ما ان
حتم هااا بعااة ذلااا" و" ُسااهم احلفاااد ع يهااا و نويراااا و عمهااا" ا،A/HRC/22/63
ا تماااالت ت
الفقرة 97ه

خاحسا -التوصيات
 -٦١حيث حاو اتح ا ت دة الساححل وقوق اإلنسران مجيرع حؤسسرات اتعمرال الر
كانررت ا اوضررية و قررد تىررون علررل اتصررال ررا يف إ ررار االضررطالع بواليته را مبواررب ق ررار
جملس حقوق اإلنسان  ٣6/٣١علل التعاون حع ا اوضية دف ا شاركة يف حوار بملاا.
__________

ا٤٦ه ان اار أي ااا بيااان الفريااق العاماال املعااين مبس ا لة قااوق اإلنسااان والشااررات عاارب الو نيااة و رياااا ماان مؤيسااات
األعمال اان ر احلاشية ١٤ه ،اليفحت  ١١و١٢
ا٤7ه التع يق ع املبدأ التوجيهن ١٣
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 -٦٢ويقررر ا اررو السرراححل حررع التقرردير ابلتمديررد الررذو حمل ررن جملررس حقرروق اإلنسرران
للماوضية حن ال تملايذ الوالية ا سملدة إليها مبوارب القررار  .٣6/٣١وإذ يردر ا ارو
الساححل ن ؤذه ول حرة ُكلِّات فيها ا اوضية ذه الواليرة ،فننرن يعررب عرن ارتياحرن للتقردم
الىيررري الررذو ُحر ِّررز .اررري ن العمررل ال ي رزال ارراريا يف الوقررت الررذو يس رتمر فيررن اورروار حررع
حؤسسررات اتعمررال ا عمليررة .وةررة حااررة إا حزيررد حررن ا رروارد لىررحل يقرروم ا اررو السرراححل
بت ديث قاعدة اليياانت حسيما يقتضين القرار .٣6/٣١
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