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 العاملة التجارية باألنشطة أممية بيانات قاعدة مساندة أجل من

 اإلسرائيلية باملستوطنات

 الحكومية غير ظنماا مل مشترك بيان

 عن اإلعالن  في ،2017 ديسررررا ر األول/ كانون  في ،املتحدة باألمم اإلنسرررران لحقوق  السررررام  املفّوض مكتب يشرررر   أن املتوقع من

 املسرررتوتظنا  وناو إنشرررا  عالية نبتاكي مباشررر  غير أو مباشررر  بشرررك  تقوم التي التجارية الكيانا  وتفظند تسررر د بيانا  قاعدة

 واإلقلياية يةالدول املظنماا  من مجاوعة بوصررررفظناو  .املحتلة الفلسررررةي ية األرض في مظنرررررررررررررررررر ا واالسررررتفادة تيسررررير او  اإلسرررر اةيلية

 ألعضرررررا ا والدول  فويررررريةامل ونظناشرررررد الخةوة،  ذه ندعم فإنظنا اإلنسررررران، وحقوق  التجارية األعاال مجالي في العاملة والوتظنية

 الدول  ندعو كاا املدن . املجتاع مع بالتشررررررررراور  عال ا، إج ا ا  وسرررررررررالمة البيانا  قاعدة شرررررررررفافية ضرررررررررانت أنب املتحدة باألمم

  إصدار ا. بعد بظنا ة بصورة فيها واملشاركة البيانا  قاعدة من تفادةالسل

 الفاعلة الج ا  على للضررر   ناجحة آلّية تكون  قد HRC / A / 31/36 اإلنسررران حقوق  مجلس ق ار وبحسرررب البيانا  قاعدة

 بشرررررررررأن وجيهيةالت للابادئ اوفق   وواجباتها باسررررررررر ولي ها االلتزام أج  من ،ل ا املسرررررررررتضررررررررريفة والدول  التجارية الكيانا و  الحالية

 تا ةمسررررررررررر البيانا  قاعدة ت ذية عالية تمّ   أن يسرررررررررررتل م الذي األم  الدولي. قانون لل وفقا اإلنسررررررررررران وحقوق  التجارية األعاال

 يرغ األنشرررررررررررررةة في املباشررررررررررررر  وغير املباشررررررررررررر  التوّرط قضرررررررررررررايا مع للتعام  بانتمام محدثة وثاةق وجود يضررررررررررررران باا ومتواصرررررررررررررلة،

 أج  من ،البيانا  قاعدة وم اجعة إنشرررررررررررررا  في بظّنا  بشرررررررررررررك  وتظنخ ط املسررررررررررررر ى  ذا تدعم أن بالدول  يجدر ثم ومن املشررررررررررررر وعة.

  املاارسررررررررا وقف في اإلنسرررررررران حقوق  ان هاكا  وضررررررررحايا والشرررررررر كا  الحكوما  تسرررررررراعد أن شررررررررأ ها من التي األداة  ذه تحسررررررررين

    الدولية. القانونية املعايير مع تعاريةامل

 رغي التجاري  ال شراط حول  تقاري ال إعدادو  ب صرد سرانناإل لحقوق  السرام  املفوض مكتب HRC / A [1] / 31/36 الق ار يل م

 حقوق  قضرررررررررررراياب املعني الف يق مع والتقاري  البيانا   ذه ومشرررررررررررراركة ،املحتلة الفلسررررررررررررةي ية باألرض املسررررررررررررتوتظنا  في الحقوقي

 ملتحدةا األمم مبادئ وتيسررررررررير تظنفيذ يرررررررراان أج  من وذلك التجارية، الكيانا  من ااوغير  الوتظنية ع ر والشرررررررر كا  اإلنسرررررررران

 اإلنسان. وحقوق  التجارية األعاال بشأن التوجيهية

ا تواف  ا، حال البيانا ، قاعدةل يكون  أن ي تم  ا دور  سررررررررية الشررررررررفافية تع ي  في محوري   ع ر  هلكينواملسرررررررر للاسررررررررت ا ين املؤسررررررررّ

  الوتظنية، الحدود
 
خاذ خالل من ،واتظنيهام تجاه الوتظنية ع ر ألنشرررررررةةل املسرررررررتضررررررريفة الدول  دور  تحصرررررررين عن فضرررررررال

ّ
 دابيرت ات

 في التجارية الكيانا  دور  تحجيمل يرر ورية خةوة البيانا  قاعدة تعت ر كاا املحلي. للقانون  تسررتظند ملاوسررة داخلية تظنمياية

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement


 كا  م ا  ف اة ،املحتلة الفلسررةي ية األرض في االسررتيةان دعم
ّ
 في سررظنوا  مدى ىعل شررارك  التي بيةواألجظن اإلسرر اةيلية الشرر

  ،مباشرر  وغير مباشرر  بشررك  فلسررةين في اإلنسرران وحقوق  الّدولي القانون  ان هاك
 
 كا تحذي  في دور ا  عن فضررال

ّ
 من أخ ى   شرر

  خذ اتا الزمال تدابيرال بشرررررررأن توجيها ال وتوفير مااثلة، عا  بي ة في التجارية األنشرررررررةة  ذه م   في االنخ اط عواقب
 
 امت اال

 .الصدد  ذا في الدولي للقانون 

 يشك  ،التجارية كيانا وال لحكوما ل األماية البيانا  قاعدة تقّدمه الذيو  ،واإلخةار املعلوما  جاع لخدما  الظّناوذج  ذا

 البي ا  يف القانونّية واملعايير للاتةلبا  التجارية الكيانا  مت الا من م يد لضررررررررررررراان ،عاومية األكثر الج ود في ا ام   اتةور  

 تكب حيث ،الخةورة شديدة
ُ
 .واسع نةاق وعلى ماظنهج، شك ب اإلنسان حقوق  ان هاكا  ت

 يحدد عم ج أول  ليسرررررر  لكنها نوع ا، من األولى كان  وإن إليها، املشررررررار البيانا  قاعدة أن السررررررياق  ذا في بالذك  الجدي  ومن

 األمم با ك  خاصةال  كاإللية شبيهة، أماية مبادرا  ف اة ،الدولي القانون   هاكا الن امل تكبة الوتظنية ع ر والكيانا  الش كا 

 في العظنصرررر ي  الفصرررر  نمام في العاملة الشرررر كا  عن واإلبالغ ال صررررد على عا ت والتي ،الوتظنية ع ر باملؤسررررسررررا  املعني املتحدة

 التج بتان خلصررر  وقد  [2]الدياق اتية. الكون و ريةجا و  في املوارد بنهب املعظنية املتحدة األمم لجظنة وكذلك أف يقيا، جظنوب

 وشفاف. صلب وإج ائ  معياري  إتار في اآلليا   ذه م   تعا  أن ياان أ اية إلى

 املحتلة لسررررررررةي يةالف األرضب  املسررررررررتوتظنا  في التجارية والكيانا  باألعاال املتعلقة البيانا  قاعدة فدتسررررررررت أن ي بغي ثم ومن

  تخة  أن وعليها التجارب، تلك من
 
 إدراج ا انيةبإمك األجظنبية( الشررر كا  حالة )في املضررريفة ودول ا التجارية املؤسرررسرررا  من كال

 ج ا ا إ ايررررررعةو  ،اإلنسرررررران حقوق  على باالعتدا ا  امل تب  ال شرررررراط إ ها  أو مل اجعة ف صررررررة للشرررررر كا  تتيح وأن القاةاة، في

 أن غي بي كاا  .البيانا  لقاعدة والشرررررررررر كا  الدول  دعم تع ي  ج أل  وذلك معقولة. فترة في القاةاة من األسرررررررررراا  ل فع واضررررررررررحة

 الظّنحو لىع مظنتماة، تحدي ا  خالل من البيانا  قاعدة على العا  ماارسا  في ت ييرا  أية تظنعكس أن املتحدة األمم تضان

 اعتادوا قد كانوا األوروب  واالتحاد املتحدة الواليا  بأن اعلا   ،31/36 رقم اإلنسرررررررررررررران حقوق  لجظنة ق ار في عليه املظنصرررررررررررررو 

 [3] الشفافية. لتع ي  تهدف شبيهة مبادرا 

شررررررررررررر ك أن ي تم  كارا
ُ
 ت رال.واالم الشرررررررررررررفرافيرة على رقرابيرة أدوا  براعتبرار م العار  في والشررررررررررررر كرا  الرّدول  البيرانرا  قراعردة آليرة ت

 أعاال في ةاملتورت التجارية بالكيانا  املتعلقة املعلوما  أن البيانا  قاعدة آلية تضررررررررررررران أن فترضي ال اية، ل ذه اوتحقيق  

 يقتضيه ملا اوفق   ،بشفافية اإلنسان حقوق  مجلس إلى اعلظن   ت فع املحتلة الفلسةي ية األرض في اإلنسان لحقوق  معادية تجارية

 .31/36 الق ار

 الصرررحة، من تااما عار وصرررف  و سرررودا "، "قاةاة بأ ها البيانا  قاعدةل اإلعالمية واملؤسرررسرررا  وما الحك من عدد وصرررم إن

 في ملشررررررررررررراركةا وتجظنب ،الدولية القانونية للاعايير االمت ال تع ي  على والشررررررررررررر كا  الحكوما  ملسررررررررررررراعدة وتعاونية مبتك ة ألداة

ا املحمورة األنشةة  املستقب . في قانون 

 

 لحقوق السلللللامية المتحدة األمم مفوضلللللية من "تطلب HRC / A / 31/36 القرار من 17 الفقرة في المفصللللل  النحو على البيانات قاعدة والية    [1]
 إنشللا ب ... األعما  مؤسللسللات من وغيرها الوطنية عبر والشللرتات اإلنسللان حقوق بمسللةلة المعني العام  الفريق مع الوثيق بالتشللاور تقوم، أن اإلنسللان
 ثارآ في للتحقيق المستقلة الدولية الحقائق تقصي بعثة ]تقرير من 96 الفقرة في المفصلة األنشطة في المشارتة التجارية المؤسسات لجميع بيانات قاعدة

 الفلسلللطينية األرض أنحا  جميع في الفلسلللطيني للشلللعب والثقافية واالجتماعية واالقتصلللادية والسلللياسلللية المدنية الحقوق على اإلسلللرائيلية المسلللتوطنات
 خاص بشللللللت  تحدد أن البيانات قاعدة من الغرض ..." سللللللنويا تحديثها يتعين والتي [، RC2H / A / 22/63 - الشللللللرقية القدس فيها بما المحتلة،

 منافع يسلللتخدمون الذين وأولئك الموردين لتشلللم  - ونموها المسلللتوطنات بنا  من مباشلللرة، غير أو مباشلللرة بصلللورة مّتنت، التي األعما  مؤسلللسلللات
 فيها. االستثمار يعيدون أو المستوطنين قب  من جزئيا أو تليا المملوتة المؤسسات

https://whoprofits.org/
https://whoprofits.org/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf


[2]              ews/story.asphttp://www.un.org/apps/n؟NewsID=8706 

No. L. Pub. Act, Protection Consumer and Reform Street Wall Frank-Dodd 111-,203  المثا : سبي  على              [3]
(2010 1376 Stat. 124 §1502(a),;) أيضللللللا: انظر  Areas Conflict from Minerals Briefing, Serv. Res. Parl. Eur.
2014 11, (Feb.,)  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130680/LDM_BRI(2014)130680_REV
N.pdf1_E 
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19. ActionAid International  

20. Amnesty International 

21. American Friends Service Committee  

22. Armanshahr (OPEN ASIA) 

23. Article 1 Collective  

24. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 

25. Association France Palestine Solidarité 

26. Association Belgo-Palestinienne WB 

27. Bytes for All Pakistan 

28. Center for Constitutional Rights (CCR) 

29. CIVICUS 

30. CNCD – 11.11.11 

31. Conectas 

32. EuroMed Rights 

33. HAK Association  

34. International Service for Human Rights (ISHR)  

35. The International Trade Union Confederation 
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36. Lao Movement for Human Rights (LMHR( 

37. Lawyers for Palestinian Human Rights  

38. League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) 

39. Liberty 

40. Ligue des droits de l'Homme (LDH)  

41. Norwegian People’s Aid (NPA) 

42. Odhikar  

43. Palestina Solidariteit vzw, Belgium 

44. People’s Watch 

45. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 

46. PODER - Project on Organizing, Development, Education, and Research  

47. Sisters' Arab Forum for Human Rights (SAF)  

48. The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO( 

49. Trócaire 

50. Union Syndicale Solidaires 

51. 11.11.11 


