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 ألقتها : إليزابيث الرغيبي

 

 على املفوضية السامية اإلعالن عن موعد نشر التحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات العاملة في املستوطنات

 اإلسرائيلية

 

 الرئيسةسيدتي 

ي اإلفالت من العقاب، يواصل مشروع االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني التوسع، إذ يتم تهجير ونقل الفلسطينيين قسًرا بدع
ّ

م نظًرا لتفش 

ا –ت من الجهات الفاعلة الخاّصة بما في ذلك الشركات التجارية، في انتهاك واضح للقانون الدولي. ويعّد التحديث السنوي لقاعدة البيانا
ً
تنفيذ

ا  – 31/36لقرار مجلس حقوق اإلنسان 
ً
ضرورًيا لردع التعامل التجاري مع مشروع االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني، والذي يشكل انتهاك

 خطيًرا بموجب القانون اإلنساني الدولي وجريمة حرب طبًقا لنظام روما األساس ي.

 منظماتنا املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
ّ
ق بعملية التحديث السنوية لقاعدة البيانات، وتعيين وتحث

ّ
على تعزيز الشفافية فيما يتعل

والعالقات التجارية الشركات ذات األنشطة ، على أن يضمن هذا التحديث السنوي إضافة جميع 2021جدول زمني واضح لنشر تحديث عام 

 مع مشروع االستيطان اإلسرائيلي.
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، صّعدت إسرائيل من عمليات الهدم والتدمير غير القانونية ملنازل الفلسطينيين 19–دمّرة لجائحة كوفيدفبينما يواجه العالم اآلثار امل

ل عمليات هدم املنازل جزًء من سياسة إسرائيلية مؤسساتية لتسهيل توسيع  2سنوات. 4وممتلكاتهم، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 
ّ
وتشك

واقع. وقد تم تنفيذ عمليات الهدم باستخدام معدات قدمتها شركات من بينها شركة جي س ي بي املستوطنات وعملّيات الضّم بحكم األمر ال

 وشركة هيونداي. 

 1058منها مأهولة؛ ما أدى إلى تهجير  211مبنى سكنًيا،  262مبنى، من بينها  619، هدمت إسرائيل 2021ويناير 2020وفي الفترة بين مارس 

. 524فلسطينًيا، بينهم 
ً

 3طفال

الوقت نفسه، تواصل إسرائيل عمليات توسيع املستوطنات غير القانونية والوحدات السكنية والبنية التحتية املرتبطة بها، بما في ذلك في 

 فيها. –ن إقليم الباسكم–شبكات النقل واملواصالت، كما اتضح توّرط الشركات اإلسرائيلية والشركات املتعددة الجنسيات مثل شركة كاف 

قد أثار مخاوف بشأن إغفال التقرير األول  1967الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان في األراض ي الفلسطينية املحتلة منذ عام كان املقرر 

ركات لديها عالقات إمداد مهمة مع املستوطنات و/أو االحتالل«لقاعدة البيانات 
ّ
والحقيقة أن ثمة شركات مختلفة ال زال لها  4».عدد من الش

حفاظ على املستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية، وتساهم في االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة واملمنهجة بحق الشعب دور حاسم في ال

 الفلسطيني، وتستفيد منها.

 في هذا السياق، نحن ندعو الدول األعضاء إلى:

ق بالتحديث .1
ّ
السنوي لقاعدة بيانات األمم املتحدة،  دعم املفوضية السامية لحقوق اإلنسان للوفاء بواليتها بالكامل فيما يتعل

 وضمان تخصيص املوارد املالية املطلوبة لذلك.

حول  –بما يتوافق مع القانون الدولي–إصدار توجيهات وإرشادات واضحة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشركات التجارية  .2

 للقانون الدولي حال تورطهم في املشروع االستيطاني اإلسرائيلي.املخاطر والتداعيات القانونية للتورط في االنتهاكات الجسيمة 

ها اتخاذ التدابير الالزمة لضمان التزام الشركات التجارية املدرجة في قاعدة البيانات، سواء الواقعة داخل أراضيها و/أو تحت واليت .3

 القضائية بموجب لقانون الدولي.

 شكًرا لك

 

 

 

 

 

                                                           
ات في فترة «بتسيلم:  2

ّ
ي وباء الكورونا: إسرائيل تصّعد في هدم منازل الفلسطينّيين وتشريدهم فتحطم رقمها القياس ي الذي حققته قبل أربع سنواتبالذ

ّ
 4 ،»تفش 
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