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 30 سبتمبر 2020

 ألقتها: ندى عوض

 شكًرا سیدتي الرئیسة،

االستیطان أنشطة في المتورطة التجاریة الشركات بشأن البیانات لقاعدة السامي المفوض مكتب إصدار               إن
احترام من للتحقق حاسمة خطوة یعد 2020 فبرایر 13 في المحتلة 2 الفلسطینیة األرض في القانونیة                 غیر

  الشركات الفاعلة لحقوق اإلنسان والبیئة والقانون الدولي.

المتحدة األمم بیانات قاعدة مثل أدوات خالل من اإلنسان حقوق انتهاكات في الشركات تورط                فمراقبة
لوقف الدولیة الجهود في مهمة تطورات تمثل میانمار 3 في الحقائق لتقصي المتحدة األمم بعثة                وتقریر
وإفالت اإلنسان لحقوق واسعة انتهاكات تشهد ما غالًبا والتي والنزاع، االحتالل لحاالت الشركات               استغالل

 من العقاب.

االستیطاني المشروع من التجاریة الشركات تستفید الشرقیة، القدس ذلك في بما المحتلة، الغربیة الضفة                في
في والمساهمة الفعلي، بالضم والسماح وإدامته، وتسهیله علیه الحفاظ في أنشطتها تساعد بل القانوني،                غیر
إلى والوصول المصیر تقریر في الحق ذلك في بما الفلسطیني، للشعب األساسیة للحقوق المنهجي                اإلنكار

 األراضي والموارد، وما یترتب على ذلك من آثار اجتماعیة واقتصادیة مدمرة.

  مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، مؤسسة لحق،  مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي، مركز المیزان لحقوق1
 اإلنسان، الخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان، مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطینیة،

 مؤسسة الضمیر لرعایة األسیر وحقوق اإلنسان، مركز الدفاع عن الحریات والحقوق المدنیة "حریات"، مؤسسة  الضمیر
Conectas، 11.11.11  ،لحقوق االنسان، مركز القدس للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسان، المركز الوطني للتعاون في التنمیة  

المستقلة2 الدولیة البعثة من 96 الفقرة في المفصلة األنشطة في المشاركة األعمال مؤسسات لجمیع بیانات قاعدة اإلنسان، حقوق مجلس المتحدة، األمم                       
أنحاء جمیع في الفلسطیني للشعب والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة المدنیة الحقوق على اإلسرائیلي االستیطان آثار في للتحقیق الحقائق                    لتقصي
على: متاح ، 2020 فبرایر A / HRC / 43/7 ، 12 الشرقیة ، القدس ذلك في بما المحتلة، الفلسطینیة                     األرض

.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx  
على:3 متاح ،2019 سبتمبر A / HRC / 42 / CRP.3، 12 میانمار ، لجیش االقتصادیة المصالح اإلنسان، حقوق مجلس المتحدة، األمم                       

.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Documents/A_HRC_42_CRP_3.docx  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Documents/A_HRC_42_CRP_3.docx.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Documents/A_HRC_42_CRP_3.docx.


ومن االحتالل، یدیم الذي األوسع االقتصادیة الحوافز هیكل فهم في مهمة مساهمة أیًضا البیانات قاعدة                 توفر
إضافیة وشركات أعماًال لتشمل سنوًیا تحدیثها ویتم للجمهور متاحة البیانات قاعدة تكون أن بمكان                األهمیة

 تشارك في أنشطة االستیطان، وحذف تلك التي أوقفت نشاطها.

المفوضیة عمل وتعزیز البیانات، لقاعدة السنوي التحدیث دعم على المجلس بهذا األعضاء الدول نحث                لذا
الدول على ینبغي كما الالزمة. الموارد تخصیص ضمان خالل من الصدد، هذا في اإلنسان لحقوق                 السامیة
الشركات هذه التزام لضمان أراضیها على والمقیمة البیانات قاعدة في المدرجة الشركات مع               التعامل

 بالمعاییر القانونیة الدولیة المتعلقة بأنشطتها في األرض الفلسطینیة المحتلة.

المدرجة الشركات مع التواصل خالل من البیانات قاعدة فاعلیة تعزیز إلى األعضاء الدول ندعو                كما
أو عملیات أي خالل الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب بمسئولیاتها               لتذكیرها
العاملة للشركات الوطنیة التنظیمیة األطر وتعزیز وتطویر المحتلة، الفلسطینیة األرض في تجاریة              عالقات

 خارج الحدود اإلقلیمیة في األرض المحتلة من خالل طلب إجراءات العنایة الواجبة اإللزامیة المعززة.
 

 شكرًا سیدتي الرئیسة.


