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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣ -شباط/فرباير  ٢٦
 من جدول األعمال 7و ٢البندان 

 سرراناإلن السرراححل وقرروق التقريررر السررملوو  اررو  اتحرر  ا ت رردة
 وتقارير ا اوضية الساحية واتحني العام

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واتراضحل العربية احملتلة اتخرى

الضالعة يف اتنشرطة ا ييملرة  اتعمالقاعدة بياانت تض  مجيع حؤسسات   
ق لة لتقصحل اوقائحن تقرير اليعثة الدولية ا ستق 96اصيل يف الاقرة ابلت

قررروق لرررل اوحرررن  ارررل الت قيرررق يف املر بملررراا ا سرررتو ملات اإلسررررائيلية ع
لالسطيين لشعب الا دنية والسياسية واالقتصادية واالاتماعية والثقافية 
 ةرقيدس الشيف مجيع  حناا اتر  الالسطيملية احملتلة، مبا فيها الق

 تقرير حاو  اتح  ا ت دة الساححل وقوق اإلنسان  

 موجز  
أعدت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنساان ااملفوضايةه اااا التقريار عما    

الف ساانينية  بشاا ن املسااتو نات اإلياارايفي ية   األر  ٣١/٣٦بقاارار س ااو  قااوق اإلنسااان 
م عادة بياا ت   اعادا  قااحملت ة، مبا فيها القدس الشرقية، و  اجلوالن السوري احملتل، بشا ن  

مان  قريار البع اة  9٦ال العة   األنشنة املبيناة للتفيايل   الفقارة  ألعمالامجيع مؤيسات 
 ية ع اااا  إليااارايفيالدولياااة املساااتق ة لتقياااان احلقاااايفق ماااان أجااال التحقياااق   آ ر املسااااتو نات ا

اء    مجيع أنالف سنييناحلقوق املدنية والسيايية واالقتيا ية واالجتماعية وال قافية ل شعب ا
ة املااارورة"ه  ا"األنشاان هA/HRC/22/63اية احملت ااة، مبااا فيهااا القاادس الشاارقية األر  الف ساانين

هجيااة الاا  لااا املنوييااا التقرياار  الااة التقاادو احملاارد قااوة  و يااد قاعاادة البيااا ت، مبااا   ذ
ألر ر ا ل تع ي تا   أولي، ويقدو حت ي   ري  ىل اإل ار املعياري املستخدواعتمدهتا املفوضية، ويش

    وقيات    قدمها الشررات ملشاررتها   األنشنة املارورة، رما يقدوشيوعا  ال
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 حقدحة  - والا  
 حعلوحات  ساسية  - لف 

ااملفااو   يُقادمو اااا التقرياار الااي أعاد  مفااو  األمام املتحادة السااامن حلقاوق اإلنساان -١
 ٢٤الااااااي اعتماااااد  ا  اااااو    ٣١/٣٦ ىل س اااااو  قاااااوق اإلنساااااان عمااااا   للقااااارار  الساااااامنه

عاان املسااتو نات اإلياارايفي ية   األر  الف ساانينية احملت ااة، مبااا فيهااا القاادس  ٢٠١٦آذار/مااارس 
مااان  ١7  الفقااارة  احملتااال  و  اااب ا  اااو  ىل املفاااو  الساااامن، الشااارقية، و  اجلاااوالن الساااوري

املشااررة   أنشانة معيناة  األعماالقاعدة بيا ت   م مجياع مؤيساات  عد، أن ي٣١/٣٦القرار 
متيا ة لملسااتو نات اإليارايفي ية   األر  الف ساانينية احملت ااة، للتشااور مااع الفرياق العاماال املعااين 

ياااال حي، وأن األعمااااالمبساااا لة  قااااوق اإلنسااااان والشااااررات عاااارب الو نيااااة و رياااااا ماااان مؤيسااااات 
البياا ت الاوار ة فيهااا   شارل  قريار  ىل ا  ااو    ور ا  الرابعاة وال  جملاا   و  اب ا  او أي ااا  

 قاعدة البيا ت ينواي   حُتدمثأن 
، قاااارر س ااااو  قااااوق اإلنسااااان، عماااا   بتوقااااية املفااااو  ٢٠١7شااااباط/فرباير  ١٣و   -٢

 اار   املاادا ت الااوار ة   يااياق السااامن،  رجاااء الن اار   التقرياار إل  ااة مزيااد ماان الوقاا  ل ن
 عوة مفتو ة لتقدمي املسامهات، وضمان ا باع عم ياة منيافة ألقاحاة امليا حة املعنيا  اان ار 

34/77A/HRC/ه؛ 

 الوالية -ابا 
املنشئ لقاعدة البيا ت  قرير البع اة الدولياة  ٣١/٣٦يعقب قرار س و  قوق اإلنسان  -٣

 آ ر املستو نات اإليرايفي ية ع ا  احلقاوق املدنياة والسياياية املستق ة لتقين احلقايفق ل تحقيق  
واالقتياا ية واالجتماعياة وال قافيااة ل شاعب الف ساانيين   مجياع أناااء األر  الف سانينية احملت ااة، 

  وا يااا  بع اااة  قيااان احلقاااايفق    قريرااااا  ىل أن هA/HRC/22/63امباااا فيهاااا القااادس الشااارقية، 
املساااتو نات واوااااا ويسااارت ذلاااا واياااتفا ت منااا  بشااارل  أ  ااا   شاااييد مؤيساااات األعماااال

ماان التقرياار، قايفمااة لألنشاانة الاا  أ رت شااوا ل  9٦مباشاار و ااري مباشاار؛ وقاادم ،   الفقاارة 
، ٣١/٣٦ااقااة لنتهارااات  قااوق اإلنسااان ا"األنشاانة املااارورة"ه  و ااد  ا  ااو،   القاارار 

لبيا ت للرجاوع  ىل القايفماة الا  مجعتهاا البع اة لرامرتات األنشنة ال  ينبغن   راجها   قاعدة ا
    قريراا، وان  شمل ما ي ن:

 ورياد معادات وماوا   يسار بنااء و وياايع املساتو نات واجلادار، وماا يار ب   مااا  اأه 
 من ايارل أيايية؛

 ورياااد معااادات املراقبااااة وحتدياااد ااويااااة ل مساااتو نات واجلاااادار ونقااااط التفتااااي   اةه 
 ا  مباشرا  لملستو نات؛املر بنة ار با 

 وريااد معاادات ااادو املسااارن واملمت رااات، و اادمري املاازارع واليااولت وبسااا    اجه 
 الزيتون واحملاقيل؛
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 ااااااوفري اواااااادمات واملعاااااادات واملااااااوا  األمنيااااااة ملؤيسااااااات األعمااااااال العام ااااااة    ا ه 
 املستو نات؛

جو اااا، مبااا   ذلاااا  ااوفري اواادمات واملرافااق الداعمااة ليااايانة املسااتو نات وو  اهه 
 النقل؛

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

اياااااتخداو املاااااوار  النبيعياااااة، وال يااااايما املياااااا  واألراضااااان، أل ااااارا  األعماااااال  اده 
 التجارية؛
 الت وث و لقاء النفاايت أو نق ها  ىل القرى الف سنينية؛ هاح 
ايتخداو الفوايفد واملبالغ ال   عيد ايت ماراا مؤيساات األعماال املم وراة ر ياا   اطه 
 املستو نات و وييعها وقيانتها؛  لتنمية مستو ن  لأو جزيفيا  
أير األيواق املالية واالقتيا ية الف سنينية، ف    عن املمارياات الا    حاق  ايه 

 ة وقانونية  و    اريال رر مبؤيسات األعمال الف سنينية، بسبل منها فر  قيو  ع   التنقل وقي
اأه واةه وا ه واهه  -املااااارورة و   ااااف املفوضااااية أن يااااتة ماااان األنشاااانة العشاااارة  -٤

أنشاااانة  اااار ب  بوضااااوح لملسااااتو نات،    اااا  أن األنشاااانة األربعااااة  شااااري  ىل  -واوه واطه 
 شااااااري  ىل أنشاااااانة قااااااد ال  رااااااون مر بنااااااة لملسااااااتو نات  -اجه واده واحه وايه  -املتبقياااااة 

اااان و اااادعم العم يااااة الراميااااة  ىل  ااااو    جغرافيااااا ، ولرنهااااا  شاااارل جاااازءا  ماااان العم يااااات الاااا  "ىلرت
فع ا  يابيل امل اال،    اف املفوضاية أن   ه١ااألا ار" جتمتعات يرنية  يارايفي ية فيماا وراء اوا 

  األراضن ال  قا رهتا  يرايفيل   ال فة الغربية يُيعترب أهنا  ندرج حت   حماجرشررة  عمل   
الفئاااة اده بيااارر الن ااار عماااا  ذا رانااا   قاااع   ا تماااع احمل ااان ملساااتو نة حماااد ة أو مر بناااة بااا   

ت اااة واياااتخداو موار ااااا النبيعياااة أل ااارا  األعماااال التجارياااة  فوجو ااااا   األر  الف سااانينية احمل
   ٣١/٣٦راٍر لتقع ضمن نناق قاعدة البيا ت،  سب ما او من وة   القرار 

و شمل لرامرتات قاعدة البيا ت الشررات احمل ية والدولية، ياواء املقيماة    يارايفيل أو  -٥
  اان ع لألنشاانة املااارورة فيمااا يتع ااق لألر   األراضاان الف ساانينية احملت ااة أو   اوااارج، الاا 

الف ساانينية احملت ااة  وال  قااع الشااررات العام اااة   األنشاانة ذات الياا ة لجلااوالن السااوري احملتااال 
   ه٢اضمن الوالية

 ياااارا  ع اااا   ٣١/٣٦و قتياااار واليااااة  عاااادا  قاعاااادة البيااااا ت املنشاااا ة مبوجااااب القاااارار  -٦
 التجاريااةنشاانة األأعاا    وال  شاامل قاعاادة البيااا ت مجيااع  ٣األنشاانة العشاارة الااوار ة   الفقاارة 

لف ساانينية احملت ااة الاا    األر  ا التجاريااةنشاانة األاملتياا ة لملسااتو نات، رمااا ال  شاامل مجيااع 
__________ 

عرتف  بع ة  قيان احلقاايفق املساتو نات اإليارايفي ية ع ا  أهناا  شامل "مجياع البمايا والعم ياات املا ياة و اري املا ياة  ه١ا
اااان و اااادعم العم يااااة الراميااااة  ىل  ااااو   جتمتعااااات ياااارنية  ياااارايفي ية فيماااا   األا اااار ا وراء اوااااالاااا   شاااارل وىلرت

 ه ٤، الفقرة A/HRC/22/63  األر  الف سنينية احملت ة" اان ر  ١9٤9 لعاو
املنشاائة لواليااة وضااع قاعاادة بيااا ت  ١7 ىل اجلااوالن السااوري احملتاال، فااةن الفقاارة  ٣١/٣٦   اا  يشااري القاارار  ه٢ا

 و قرير بع ة  قين احلقايفق الاي  شري  لي   تع ق لألر  الف سنينية احملت ة فق  
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ولإلضافة  ىل ذلاا، ال ُ ؤااا   االعتباار ياوى   ه٣ا ري شوا ل  تع ق حبقوق اإلنسانميرن أن  
ة ر م ا تماال وجاو  أناواع أاارى مان الرياا ت العام اة ت جتاريالريا ت القايفمة رمؤيسا  ا 

رباارية متياا ة لملسااتو نات؛ ولااالا فااةن املن مااات  ااري احلروميااة، واجلمعيااات   جتاريااة  أنشاانة 
 اوريية، والرابنات أو االحتا ات الرايضية، والريا ت األارى ال ُ ؤاا   االعتبار 

  ساليب العمل -اي  
رمااا اااو احلااال للنساابة جلميااع الااوالايت األااارى، ايرتشاادت املفوضااية   أ اء اااا  الواليااة  -7

النزااااة واملوضااوعية مببااا ا االيااتق لية و  ٣١/٣٦املسااندة  ليهااا مبوجااب قاارار س ااو  قااوق اإلنسااان 
ف اااال ا ا   ىل أ ا، ايااااتنواملوجملوقيااااة والرفاااااءة املهنيااااة  ووضااااع  املفوضااااية منهجيتهااااا وفقااااا  اااااا  املبااااا
ا الو نياة و رياا ررات عارباملماريات ومشورة و وجي  الفريق العامل املعين مبس لة  قاوق اإلنساان والشا

    ه  أ ٢٥-٢٣من مؤيسات األعمال، واملشاورات مع أقحاة املي حة اان ر الفقرات 
 ٣١/٣٦وميت اال العماال الاااي اضاان ع  باا  املفوضااية    عاادا  قاعاادة البيااا ت ىلامااا  ل قاارار  -٨

و وقايفعياة دار أ راامان أي ناوع راان  واملفوضاية مر فاة  قا ا  ق اايفي أن  يشرل  جراء   وال يدع 
   األنشنة املارورة    عملعما  ذا ران  مؤيسات األعمال 

املع ومات   قاعدة البيا ت وأي ا  إلب  ها  ىل  لدمجو رى املفوضية أن العمل املنجز  -9
   لسااواءمؤيسااات األعمااال ع اا  اعد الاادول األع اااء و س ااو  قااوق اإلنسااان ميراان أن يسااا

شااااررة منهااا امل يل، بساابلامت ااال راال منهااا اللتزاماهتااا القانونيااة ومساااؤولياهتا مبوجااب القااانون الاادو 
 مع ومات لتعزيز الشفافية ل  ا  ميدر  واحلوار البناءان، وبرون 

 حعايري اإلثيات -١ 
درج   قاعااادة البياااا ت عنااادما  راااون  اااد ت املفوضاااية أن أي مؤيساااة ل عماااال ياااتُ  -١٠

هناااا أبضااتها،   ايتعر سمااال املع ومااات الااا اناااأ أيااباة معقولاااة  اادعو  ىل االعتقاااا ، ايااتنا ا   ىل
ت ايئااات ع مماريااامااأو أر اار ماان األنشاانة املااارورة  ويتسااق ااااا املعيااار  ىلااارس نشااا ا  وا اادا  

ة أياااباة معقولاااجناااايفن  وانااااأ " مااان معياااار أ ىنوااااو التابعاااة ل مااام املتحااادة  قيااان احلقاااايفق 
ا  رااون ارورة عناادمأو أر اار ماان األنشاانة املاا ا  وا ااد نشااا ا   ىلااارسل عتقااا " أن مؤيسااة أعمااال 

عنااان ، الااا   ماااع ماااوا  أاااارىاملفوضاااية قاااد ايتعرضااا  سموعاااة موجملوقاااة مااان املع وماااات، املتساااقة 
عة   عمااال ضااالاأل رمااة معقولااة وعا يااة أياابال  معقولااة ل عتقااا  أبن مؤيسااةحب شخيااا  يتساام
   ا األنشنة 

 ىلاارس نشاا ا  مل  عاد  مؤيسات األعمالويُيستخدو نفو املعيار ل ب  فيما  ذا ران   -١١
قاعااادة  حاار مااانياااتُ فاااةن املؤيساااة التجارياااة  أو أر ااار مااان األنشااانة املاااارورة؛ وللتاااايل ا  وا اااد

أن انااأ ضاية، املفو  مان املستعرضاةال قاا ، اياتنا ا   ىل سمال املع وماات   با البيا ت  ذا ران  
  ىلارس األنشنة املارورةمل  عد  امعقولة ل عتقا  أبهن أيبال  

__________ 

عة    زويااااد قااااوات الاااادفاع اإلياااارايفي ية ع اااا  ياااابيل امل ااااال، ال  شاااامل واليااااة قاعاااادة البيااااا ت الشااااررات ال ااااال ه٣ا
 نخر ة   مراقباةشررات امللألي حة و رياا من املعدات املستخدمة أجملناء العم يات العسررية، رما ال  شمل ال

 الداول  ىل  زة واوروج منها 
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 عملية مجع ا علوحات -٢ 

 اخلطوات اتولية ا تخذة جلمع ا علوحات  ) ( 
هاا عيمجت ري  املفوضية املع وماات ذات اليا ة للوالياة الا  رانا  متا اة ااا والا     -١٢

 لألياليب التالية:   البداية
  قدمااة ماان املتقااارير التا ااة ل عمااوو، مبااا   ذلااا املايااتعرا  مرتاام ل مع ومااات

األماااام املتحاااادة، ومن مااااات ا تمااااع املاااادط ااإلياااارايفي ية والف ساااانينية والدوليااااةه 
 ؛اإلع و والرتالت األرا مييةو قارير ويايف  

     شرين األول/أرتاوبر  ١١ املع ومات الوار ة ر ا  ع   ماررات شفوية أري 
 ىل مجياااااع الااااادول األع ااااااء لااااادعوهتا  ىل  قااااادمي مااااادا ت ذات قااااا ة  ٢٠١٦
 ؛٣١/٣٦قرار البتنفيا 

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

 عملية الا ص )ب( 
شااررات ذُرماار ايفهااا   املاااررات الشاافوية أو  ٣٠7 عاانرضاا  املفوضااية مع ومااات ايتع -١٣

  الاااار و  الااااوار ة ماااان ااااا ل الاااادعوة املفتو ااااة لتقاااادمي املسااااامهات  وايااااتبعدت الشااااررات الاااا  
 ايتوف  املعايري التالية: 

ما يباااادو ماااان املسااااامهات، مشاااامولة  ساااابالاااا  مل  راااان،  مؤيسااااات األعمااااال اأه 
    انتهاراات حلقااوق اإلنساان أو  عماا  مان بينهااا شاررات ا أعاان أهناا  ور اا  للوالياة؛ وراناا

 من األنشنة املارورة؛  أاي   ماري اال ت ل من ا ل نشا ها التجاري، ولرن مل يُدمعا أهنا 
ال  مل يتوافر بش هنا ما يرفن من الوقايفع   املسامهات أو  مؤيسات األعمال اةه 

  نشنة املارورة؛ل مماريتهاعاءات   ا ال العاو لدعم ا 
األنشانة املزعومااة بساابب  عااا ة اير ااة  ىلااارسالاا  مل  عااد  مؤيساات األعمااال اجه 

 الشررة ام     ذا بيع جزء من األعمال التجاريةه أو   ها أو بسبب  جراء جتاري آار؛
 أو بعيدة لألنشنة املارورة   ق ة حمدو ةال  اا  مؤيسات األعمال ا ه 

شاررة ع ا  أيااس  ١١٥ياُتبعمدت ااملشمولة لالياتعرا ،  ٣٠7ومن ب  الشررات الا  -١٤
املتبقياااة ا موعااااة األوىل ماااان  ١9٢أعاااا    وشاااار   الشاااررات الااااا  ١٣املعاااايري املبينااااة   الفقااارة 

مع ام ااا  يوجاد مقار الشررات ال   ناواا "الفحص" وال  ا ع  ملزيد من البحث والن ار  و 
   ياااارايفيل أو املسااااتو نات،   يهااااا الااااوالايت املتحاااادة األمريريااااة، وأملانيااااا،  ١9٢الشااااررات الااااا 

 واولندا، وفرنسا  

 رسائل  خرى )ج( 
 ولة ع وا  ال   وجد فيها مقارت  ٢١ ىل الا  ٢٠١7ىلود/يولي   ١١أري   املفوضية    -١٥

الا  يوجاد الشررات  اوية ال  ا ع  ل فحص األويل ماررات شفوية حتد  ١9٢ الشررات الا
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  وراان الغار  منهاا ااو  با     اا الادول األع ااء أبن مع وماات ور ت   ا الادول   مقراا
أو أر ار  ا  وا د ىلارس نشا ا     ق يمها و/أو ااضعة لواليتها  مقراا دعن أن مؤيسات جتارية 

ابري املتخااااة مااان األنشااانة املاااارورة، و عوهتاااا  ىل  باااداء أي  ع يقاااات أو م   اااات بشااا ن التاااد
حب اول  ٢١  ور ت مخو عشرة  ولة ع وا  من الدول األع ااء الاا ٣١/٣٦ل مان  نفيا القرار 

النهااايفن  وأعرباا  مخااو ماان اااا  الاادول األع اااء   املاااررات  ٢٠١7أي ول/ياابتمرب  ١موعااد 
الشااافوية أو االجتماعاااات السااارية عااان موقاااا  عمااا  فيااا  راااون املفوضاااية ع ااا  ا ياااال مباشااار 

ع اا  اااا  النقنااة،    اا  أعرباا  أربااع  ١٥ومل  ع ااق ياا  ماان الاادول األع اااء الااا  للشااررات 
 ول أع اااء   املاااررات الشاافوية أو   اجل سااات الساارية عاان موقااا ال ياادعم اال يااال املباشاار 

   ه٤اب  املفوضية والشررات
ولدى ايتعرا  املماريات الساابقة، وللتشااور ماع الفرياق العامال املعاين مبسا لة  قاوق  -١٦

لواجاب ا   النحاو ، وبعد الن ر عاألعمالاإلنسان والشررات عرب الو نية و رياا من مؤيسات 
يااة   راال  الااة ت التجار   ر و  الادول األع اااء ومواقفهااا، وللن اار  ىل النبيعااة املعقاادة ل ع قااا

ة، ولتااوفري ول متعااد ألنشاانة املااارورة، الاا  ر ااريا  مااا  شاامل مؤيسااات جتاريااة مقيمااة    بشاا ن ا
حملتم اة لقارارات ااإلنياار واال سااق واملعقولياة وعادو  عساا ا لرفالةضما ت  جرايفية ميممة 

ع ألولياااة جلمياااقاااررت املفوضاااية اال ياااال للقايفماااة ا ،مؤيساااات األعماااالياااا  مب   ااارالااا  قاااد 
أشاارت  الا    الادول الا  يوجاد مقراااليو فق    ا  -اواضعة ل فحص  ١9٢الشررات الا 

  إلعنايفها فرقة الر  ع   املع ومات املقدمة  - ىل أهنا  ؤيد ااا النهج 
الاااا  ا ااااع  ل فحااااص، ا ياااا   املفوضااااية أول األماااار  ١9٢وماااان باااا  الشااااررات الااااا  -١7

بياااا ة واضااااحة لألنشاااانة املااااارورة   للشااااررات الاااا  ور ت بشاااا هنا أقااااوى اال عاااااءات املتع قااااة
واليااااترمال املع ومااااات الااااوار ة   ماااااررات شاااافوية ماااان الاااادول األع اااااء وماااان ااااا ل الاااادعوة 
املفتو ااة املوجهااة  ىل أقااحاة املياا حة املهتماا  لتقاادمي مسااامهات، أجاارت املفوضااية مزياادا  ماان 

ن البحااوث حت يااال البحااوث بشاا ن ااااا  ا موعااة الفرعيااة مااان الشااررات  و  ااا  اااا  املر  ااة مااا
التقاااارير املالياااة السااانوية العاماااة، واملواقاااع الشااابرية الريفياااة ل شاااررات لل غتااا  اإلنر يزياااة والعربياااة، 
واملواقع الشبرية املالية وويايف  اإلع و لإلنر يزياة والعربياة، واألياواق املالياة اإليارايفي ية وأياواق 

واملواقاااع الشااابرية ل مناااا ق  ،ه٥اإليااارايفي يةمالياااة أاااارى، واملواقاااع الشااابرية ل مرا اااب احلرومياااة ا
 اليناعية ل مستو نات وسالو املستو نات  

وعند اال يال للشررات، أ رجا  املفوضاية   الرياايفل، ر ماا أمران، مجياع الرياا ت  -١٨
ذات الي ة فيما يتع ق بت ا احلالة للاات، مباا   ذلاا الشاررات األو وفروعهاا وأقاحاة  اق 

ن ل شررات الدولية، والشارراء و اري ذلاا مان دون حبق االمتياد، واملودعون احمل يو تفيواملس االمتياد
الريااا ت   ع قااات األعمااال التجاريااة ذات الياا ة  و  بعاا  اااا  احلاااالت، رشااف  حبااوث 

__________ 

وأب غااا   ع ااا  اوياااوص، اعرتفااا    ااادى الااادول األع ااااء مبعرفتهاااا للنشااااط املزعاااوو لشاااررة مقيماااة    ق يمهاااا، ه٤ا
ا املباا ا التوجيهيااة  جاراء  رايااة أياياية لتقيايم ماادى  نفيا ٢٠١7املفوضاية أبن احلروماة قااررت   آة/أ سانو 

 يفج   ا الدراية ة  ىل نتااملتع قة لألعمال التجارية و قوق اإلنسان   التشريعات احمل ية  و تن ع املفوضي
ه، وبنااااااااا  ياااااااارايفيل http://havarot.justice.gov.ilمسااااااااجتل الشااااااااررات اإلياااااااارايفي ية ا املرا ااااااااب  ااااااا  اااااااااا   ه٥ا

ه، ومررااااااااااااااااااااز البحاااااااااااااااااااااوث واملع وماااااااااااااااااااااات   الرنيساااااااااااااااااااااي  www.boi.org.il/heb/Pages/HomePage.aspxا
 التحتياة ه، وودارة البايwww.sviva.gov.ilه، وودارة محاية البيئاة اwww.knesset.gov.il/mmm/heb/index.aspا

 ه  http://energy.gov.ilالو نية والناقة وامليا  ا
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 ضافية ل مفوضية ريا ت جتارياة ذات قا ة، م ال الشاررات األو أو الفاروع، مل  ران ماارورة أول 
شاافوية ماان الاادول األع اااء أو ماان ااا ل الاادعوة الاررات املاامااات الاا  ور ت   األماار   املع و 

 ١٤املفتو ة املوجهة  ىل أقاحاة امليا حة املهتما  لتقادمي مساامهات  واياتوجب ذلاا  ضاافة 
شررة ا ع  ل فحص، مما أيفر عن ايتعرا  ما  ١9٢   ىل القايفمة األولية ال    منشررة 

 ه  ٢٢شررات وق  رتابة ااا التقرير اان ر اجلدول أ   ، فقرة  ٢٠٦سموع  
وأُعنياا  املفوضااية مااوار  حماادو ة ل ضاان ع للواليااة     ااون اإل ااار الاازمين املتوقااع،  -١9

  ومل يتا ت، حب اول وقا   قادمي م ها مع الشررات وفقا  لاالااع مما اقت   منها  رييا حبوجملها و 
ااااا التقرياار، اال يااال لميااع الشااررات الاا  راناا  املفوضااية قااد   قاا  مع ومااات بشاا هنا  وعنااد  

شااررات متور ااة  ٢٠٦شااررة ماان أقاال  ٦٤رتابااة ااااا التقرياار، راناا  املفوضااية قااد ا ياا   بااا 
   ه٦ا الة خمت فة  تع ق لألنشنة املارورة ٣٣  

لشررات املعنية   الريايفل املوجهة  ليها لألنشانة املاارورة الا  يبادو أب غ  املفوضية او  -٢٠
 ت الوقاااايفع يةه، و اااد ىل سمااال املع وماااات الااا  ايتعرضاااتها املفوضااا أهناااا منخر اااة فيهاااا ااياااتنا ا  

ات أن جتيب   ىل الشرر لنشاط املارور أو األنشنة املارورة  و ُ مباالشررات  ملماريةاأليايية 
  ومااات  وأُب مغاايومااا  لاار  أويل، مااع  قاادمي أي  ي ااا ات أو حتااديث ل مع  ٦٠رتابااة     ااون 

 و عااااد  ماااانالشااااررات أبن  مراهنااااا أن  ن ااااب اال تفاااااد بساااارية جااااوار ر و اااااا اونيااااة؛ وقااااد
 الشررات   با  من ااا النوع 

وا ياااال لملفوضااااية أي ااااا  عااااد  ماااان الشااااررات الاااا  مل  ت ااااق منهااااا ريااااايفل، ولرنهااااا  مااااا  -٢١
راجهااا   وميااة   نباااء قاعاادة البيااا ت   ويااايف  اإلعاا و أو أب غتهااا الساا نات احلرشاااادت أ

   ٢٠١7ىلود/يولي   ١١املاررات الشفوية املوجهة  ىل الدول األع اء   
و    الر و  الاوار ة مان الشاررات   اا الا  اأه اعرتضا  ع ا  والياة املفوضاية ورف ا   -٢٢

اجهاا   ارضا    ر ملقدمة؛ اةه رف   املع وماات املقدماة وع قدمي ر  موضوعن ع   املع ومات ا
 اااار ماااان ا  أو أرقاعاااادة البيااااا ت؛ اجه أراااادت املع ومااااات املقدمااااة بشاااا ن مماريااااتها نشااااا ا  وا ااااد
عااد ىلااارس هنااا مل  األنشاانة املااارورة وقاادم   ع ااي ت؛ ا ه قاادم  مع ومااات حمدمجملااة أشااارت  ىل أ

زياادا  مة يااتتن ب اااااه قاادم  مع ومااات و ي ااا ات  ضااافيوا اادا  أو أر اار ماان األنشاانة املااارورة؛ 
 ور ت  ا  انن  و  الا من املناقشاة والتح يال قبال الاتمرن مان ارااذ قارار  و ن ار املفوضاية   الار 

رتها   ات ملشاااار واااان  قااادو م   اااات أولياااة ع ااا  التع اااي ت األر ااار شااايوعا  الااا  قااادمتها الشااارر
يهاا الشاررات  قادمي أ   ه  و  احلااالت الا  رف ا  ف ٦٠-٥٠األنشنة املارورة اان ار الفقارات 

  ارورة املشنة األن   بش ن مشاررتها ر  موضوعن أو مل  ر     قا ، لن مينع ذلا من اراذ قرار
 

__________ 

مل يااتم اال ياااال لميااع الشاااررات األو أو  رياااا مااان ايارااال امل ريااة  فع ااا  ياابيل امل اااال،  ذا راناا  الشاااررة قاااد  ه٦ا
ومااات املتا ااة نقص املع لاااقتنااااا قااندوق حتااوط أو شااررة اياات مار ااقااة، فةهنااا مل  ُاادراج أليااباة عم يااة ن اارا  

 ل عموو بش ن  اف اهتا  
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 اأهحواز عملية الارز واالتصال ابلشركات يف وقت تقدمي ا سامهات
 االتصال ابلشركات عملية الا ص 

 الدولة املعنية

العاااااااااااااااد  اإلمجاااااااااااااااايل 
 ل شررات املستعراضاة 

عااااااااااد  الشااااااااااررات 
الاااااااا    فحيااااااااها 
 من القايفمة األولية 

عد  الشررات 
 املستبعاداة 

عد  الشاررات 
اإلضااااافية الاااا  

   فحيها 

العد  اإلمجايل 
ل شااررات الاا  

  اةه  فحيها

عد  الشررات ال  
جاارى اال يااال  ااا 

    انن 

عد  الشررات الا  
مل يااتم اال يااال ااااا 

 بعد 
 يااااااااااارايفيل أو املساااااااااااتو نات 

 اإليرايفي ية
٤٥ ١٤٣ ١٢ ٤٣ ١٣١ ١٨٦ 9٨ 

 ١٥ 7 ٢٢ ٢ ٣٢ ٢٠ ٥٤ املتحدة األمريريةالوالايت 
 ٦ ١ 7 -- ١٤ 7 ٢١ أملانيا
 ٢ ٣ ٥ -- ٢ ٥ 7 اولندا
 ٢ ٢ ٤ -- ٤ ٤ ٨ فرنسا

 ٢ ١ ٣ -- قفر ٣ ٣ مجهورية روراي
 ٣ قفر ٣ -- قفر ٣ ٣  يناليا

املم رااااااة املتحاااااادة لربينانيااااااا 
 الع م  وآيرلندا الشمالية

٢ ١ ٣ -- ٣ ٣ ٦ 

 ٢ قفر ٢ -- قفر ٢ ٢ رندا 
 ١ ١ ٢ -- ١ ٢ ٣ اليالن
 ٢ قفر ٢ -- ١٠ ٢ ١٢ يويسرا
 ١ قفر ١ -- ١ ١ ٢ آيرلندا

 فرق ١ ١ -- قفر ١ ١ املرسيا
 ١ قفر ١ -- قفر ١ ١ الداارأ

 ١ قفر ١ -- قفر ١ ١ االحتا  الروين
 ١ قفر ١ -- قفر ١ ١ ينغافورة

 ١ قفر ١ -- قفر ١ ١  رريا
 فرق ١ ١ -- ١ ١ ٢ السويد
 ١ قفر ١ -- ١ ١ ٢  يبانيا
 فرق ١ ١ -- قفر ١ ١ ب جيرا
 ١ قفر ١ -- قفر ١ ١ فريقياأجنوة 
 فرق قفر قفر -- ٣ فرق ٣  رياا

 ١٤٢ 6٤ ٢٠6 ١٤ ١١٥ ١9٢ ٣٢١ اجملموع

__________ 

  أع  ه  ٢١ملفوضية بشرل ايتباقن اان ر الفقرة لال يشمل الشررات ال  ا ي    اأه
الاا    فحيااها ماان القايفمااة األوليااة لإلضااافة  ىل عااد  الشااررات اإلضااافية الاا    فحيااها مي اال عااد  الشااررات  اةه

  أع  ه  ١٨بعد  جراء مزيد من البحث اان ر الفقرة 
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 ا شاورات )د( 
وايااااتعدا ا   ٣١/٣٦التر يااااا اليااااا ر مبوجااااب قاااارار س ااااو  قااااوق اإلنسااااان   سااااب -٢٣

عاااين لعامااال املل تقريااار، أجااارت املفوضاااية،  اااوال العم ياااة، مخاااو مشااااورات شخياااية ماااع الفرياااق ا
اي ت با ل  مر و  األعمالمبس لة  قوق اإلنسان والشررات عرب الو نية و رياا من مؤيسات 

يااااة ع املنهجوضاااالالعاماااال و رشااااا ا   ومشااااور    ايفااااة  انيااااة  ضااااافية  وراناااا   ع يقااااات الفريااااق
 املستخدمة لتنفيا الوالية  

  ولإلضافة  ىل ذلا، أجارت املفوضاية مناقشاات مستفي اة ماع الادول األع ااء ورانا -٢٤
، واألوياااط رااز الفراارل تمااع املاادط اإلياارايفي ن والف ساانيين والاادويل، ومرا  ع اا  ا يااال مسااتمر

 العمل، واأل رار املهتمة األارى  قحاةأاألرا ميية، ومن مات 
ستمااااع ماااادط وريااااا ت أااااارى ماااارارا  عاااان أع اااااء ومن مااااات  ول    عاااادةوقااااد أعرباااا -٢٥

الاي يق ن بتر يا املفو  السامن مبهمة  ٣١/٣٦قرار ا  و لمعارضتها القوية، ع نا  ويرا ، 
تمااااع املاااادط  عاااادا  قاعاااادة بيااااا ت  وأعرباااا   ول أع اااااء أااااارى عاااان  عمهااااا،  ىل جانااااب ا 

اإليرايفي ن والف سنيين والدويل واألوياط األرا ميية وساامع الفرار  ويشامل ذلاا عري اة وقعهاا 
عااو ياابق وأع ااء  عٍ دت ع و من أع اء ا تمع املدط اإليرايفي ن، مبا   ذلا مُ  ٤٠٠أر ر من 

وبيااااان  ؛ه7ايااااابقون   الرنيساااا ، و ب وماياااايون متقاعاااادون، و ااااريام ماااان الشخياااايات الباااااردة
ع اوا   قريباا  موجهاة  ة ولا ٦٠ورياالة موقعاة مان داااء  ؛ه٨امن ماة  اري  رومياة ٥٦مشرتأ من 

   ه9ا ىل املفو  السامن

 اخلطوات ا قيلة )ه( 
ذات  مؤيساااات األعماااالواملفوضاااية حباجاااة  ىل مزياااد مااان املاااوار  ملواقااا ة  وارااااا ماااع  -٢٦

وماات املوجاو ة يث املع الي ة وبعث ريايف ها  ليها، و ضافة املع ومات  ىل قاعدة البيا ت، وحتاد
، وراناا  ٢٠٦الاا    وبعد ا ياال املفوضاية ماع مجياع الشاررات٣١/٣٦فيها  سبما يقت ي  القرار 

رة   شاررات املشاار ال مي أيفااءللقرارات املتع قة بر و اا الوار ة و ري الوار ة،  توقاع املفوضاية  قاد
لعمااااوو، ات ع اااا  ااألنشااانة املااااارورة   حتاااديث مقباااال  وقباااال  عااا ن القاااارارات املتع قااااة للشااارر

 يتخنر املفوضية الشررات املعنية  

__________ 

 Hundreds of Israelis urge publication of UN settlement database”, Middle East Monitor, 4“ان ار ه7ا

December 2017   
 Joint NGO Statement in Support of the UN Human Rights Database on Business Activities“ ه٨ا

related to Settlements in the Occupied Palestinian Territory”, Worldwide Movement for Human 

Rights, 30 November 2017   
  حمتفف  ا ضمن م فات املفوضية  ه9ا
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 اإل ار ا عيارو  -ملنياا  
 التزاحات إسرائيل بوصاها السلطة القائمة ابالحتالل - لف 

 ت  جاراء  ق اايفيا   و  اااا الياد ، يسرتشاد رما ذُرمر أع  ، ليو  نشاء قاعدة البياا -٢7
املهاااو املسااندة  ىل املفوضااية  مناا   ١7، الاااي حتااد  الفقاارة ٣١/٣٦عماال املفوضااية بقاارار ا  ااو 

القايفمااة ساا نة الياارايفيل بوقاافها فيمااا يتع ااق  اإل ااار املعياااري  ٣١/٣٦و عرااو  يباجااة القاارار 
   ه١٠اال ت لل

   د، أراااااااد مااااااان جديااااااا٣١/٣٦ القااااااارارإلنساااااااان س اااااااو  قاااااااوق ا أن اعتمااااااادومناااااااا  -٢٨
ن  قامااااة  موقفاااا  القايفاااال  ٢٠١٦رااااانون األول/ يساااامرب   ٢٣ اليااااا ر  ه ٢٠١٦ا٢٣٣٤ قاااارار 

لا  أي شارعية  قية، لايو يرايفيل ل مستو نات   األر  الف سنينية احملت ة، مبا فيها القادس الشار 
ديد من  قاارير     العقانونية ويشرل انتهارا  قاراا  مبوجب القانون الدويل  ورما او معرتر ب

 ىل  ال  ة التوقالنيااال يقاو  اياتمرار  ويايع املساتو نات  مراملفو  السامن واألم  العااو، 
ة الغربياة   ال ف الدولت  فحسب، بل  ن  أي ا    قميم العديد من انتهارات  قوق اإلنسان

 ه A/HRC/34/39و A/HRC/31/43و A/HRC/31/42و A/HRC/28/80اان ر م    

 حالة حقوق اإلنسان   
وايع النناق ع    قوق اإلنسان ل ف سنيني   وجمليقا  جيادا    ُوجملتمق أتجملري املستو نات ال -٢9

 A/HRC/22/63 ن ار ما    اا التقارير املتتالية ل مفو  الساامن واألما  العااو وبع اة  قيان احلقاايفق
   وقاادم  التقااارير مع وماااتهA/HRC/34/39و A/HRC/31/42و A/HRC/28/44و A/HRC/25/38و

ر  غرا  لاااا ت    غيااااري وايااااع النناااااق ل ترااااوين الاااادميمفياااا ة عاااان ريفيااااة مسااااامهة املسااااتو نا
ت  قاااوق   فانتهارااااحلاااق الف سااانيني     قريااار املياااري األيايااانوهتدياااداا الف سااانينية احملت اااة 

 ناااااب احليااااااةومااااادمرة و يااااال  ىل رااااال جانااااب مااااان جوا متغ غ ااااةاإلنسااااان املر بناااااة لملساااااتو نات 
و  ون ماااان القياااااأليايااااية، يعاااااط الف ساااانينيايار هااااا و الف ساااانينية  وبساااابب اااااو املسااااتو نات 

وقاول  ىل يابل  ياا ؛ والاملفروضة ع    رية الدين والتنقل والتع يم؛ وع    قاوقهم   األر  وامل
ن  قااوق رسااب الااردق و قهاام   مسااتوى معيشاان اليفااق؛ و قهاام    ياااة أياارية؛ والعديااد ماا

  اإلنسان األيايية األارى 

__________ 

، يشري س و  قاوق اإلنساان  ىل مج اة أماور، منهاا التقاارير ذات اليا ة ل ما  العااو ٣١/٣٦   يباجة القرار  ه١٠ا
ة  قاااوق  رة عااان جلناااذات اليااا ة اليااااواملفوضاااية الساااامية حلقاااوق اإلنساااان وبع اااة  قيااان احلقاااايفق؛ والقااارارات 

ور، عاادو  مج ااة أماااإلنسااان واجلمعيااة العامااة وس ااو  قااوق اإلنسااان وس ااو األماان، الاا  أراادت ماان جديااد،  
لقانونيااة اتع قااة لن ر الفتااوى املقانونيااة املسااتو نات اإلياارايفي ية   األراضاان احملت ااة، مبااا فيهااا القاادس الشاارقية؛ و 

عااان حمرماااة العااادل  ٢٠٠٤ىلود/يوليااا   9  األر  الف سااانينية احملت اااة الياااا رة   الناشااائة عااان  شاااييد جااادار 
، ا القاادس الشاارقية، مبااا فيهااالدوليااة، الاا  ا ياا   ىل أن املسااتو نات اإلياارايفي ية   األر  الف ساانينية احملت ااة

ااائ    اااارق ل قاااانون الااادويل؛ وايئاااات املعااااادات الااا   رقاااد االمت اااال ملعااااادات  ان الااا  إلنساااقاااوق ا أُنشم
بااا ا التوجيهيااة ر ؛ واملان اام   ليهااا  ياارايفيل؛ واأل راااو ذات الياا ة ماان ا فاقيااة جنيااا الرابعااة والقااانون العاا

  املتع قة مبؤيسات األعمال و قوق اإلنسان 
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ابتعمررررررال التواريررررررة وحقرررررروق اإلنسرررررران يف اتر  التزاحررررررات الرررررردول ا تعلقررررررة  -ابا 
 الالسطيملية احملتلة

ه، A/HRC/17/31حتد  املبا ا التوجيهياة املتع قاة لألعماال التجارياة و قاوق اإلنساان ا -٣٠
، التزامااات ١7/٤  قاارار   الاا  أقرهتااا لإلمجاااع مجيااع الاادول األع اااء   س ااو  قااوق اإلنسااان

  وااان ال  نشاائ ؤيسااات األعمااالقااوق اإلنسااان فيمااا يتع ااق مبالاادول مبوجااب القااانون الاادويل حل
التزامات قانونية جديدة، و اا  وضح لأل رى ان ر املرت بة ع   معاايري  قاوق اإلنساان الدولياة 

و شامل ااا    ه١١االريفياة الا  ميران  فعي هاا  اا عنالقايفمة ذات الي ة و قدو  رشا ات عم ية 
حلماية من انتهاراات  قاوق اإلنساان مان جاناب األ ارار ال ال اة، االلتزامات واجب الدولة   ا

اااال الاااادول مسااااؤولية االنتهاااااأ الاااااي  ر رباااا   وميراااان أن  مؤيسااااات األعمااااالالاااا   شاااامل  حُتمم
 مؤيسااات األعمااالعناادما ميراان أن ينسااب  ليهااا الساا وأ اماا       الااة  مؤيسااات األعمااال

وات املنايابة ملناع االنتهااأ والتحقياق فيا  واملعاقباة املم ورة ل دولةه أو عندما ال  تخا الدول اونا
   ه١٢اع ي  وجرب ضرر 

 عاااامل املباااا ا التوجيهياااة حتديااادا  مسااا لة العم ياااات التجارياااة   املناااا ق املت اااررة مااان و  -٣١
النزاع، ال   شامل  ااالت اال ات ل  و  املناا ق املت اررة مان النازاع،  عارتر املباا ا التوجيهياة 

قااد ال  رااون قااا رة ع اا   ااوفري احلمايااة الرافيااة حلقااوق اإلنسااان بساابب  ه١٣اامل اايفة"أبن "الدولااة 
و  ااااااا    ه١٤ا ور هاااااا اااااان نفساااااها   االنتهارااااااتفتقارااااااا  ىل الساااااينرة الفع ياااااة أو بسااااابب ا

احلاالت، يعرتر الفريق العامل املعين مبسا لة  قاوق اإلنساان والشاررات عارب الو نياة و ريااا مان 
ل شررات عارب الو نياة ميران أن  اؤ ي  ورا   ايفاا    ه١٥اأبن "الدول األق ية" األعمالمؤيسات 

ال اات ل القايفمااة لساا نة الو  يااياق املسااتو نات اإلياارايفي ية، يُعتااربا أن لاادى  ياارايفيل بوقاافها 
وللن ار  ىل مشااررة  يارايفيل املباشارة    نشااء   ه١٦االتزامات مساوية اللتزامات "الدولة امل ايفة"

و وياايعها،  اارى املفوضااية أن  ور الاادول األقاا ية ل شااررات عاارب الو نيااة  وقاايانتهاو نات املساات
 األعماالأياين   مساعدة الشررات و يرايفيل ع   السواء ع   ضمان عادو  اورط مؤيساات 

   ه١7ا  انتهارات  قوق اإلنسان
__________ 

 Frequently Asked Questions about the Guiding Principles on Business and Human Rightsان ار  ه١١ا

(OHCHR, New York and Geneva, 2014), p. 8  
  ١املبدأ التوجيهن  ه١٢ا
األيااائ ة املتراااررة بشااا ن املباااا ا  ان ااار ُعااارمر "الدولاااة امل ااايفة" أبهناااا الب اااد الااااي  عمااال فيااا  مؤيساااة أعماااال   ه١٣ا

  ٢٣ه، اليفحة ١١اان ر احلاشية  التوجيهية
والشاررات عارب الو نياة و ريااا مان مؤيساات األعماال، بياان ان ر الفريق العامال املعاين مبسا لة  قاوق اإلنساان  ه١٤ا

اق املسااتو نات سااان   ياايعاان ان ر املرت بااة ع اا  املبااا ا التوجيهيااة املتع قااة مبؤيسااات األعمااال و قااوق اإلن
   ٣، اليفحة ٢٠١٤ زيران/يوني   ٦اإليرايفي ية   األر  الف سنينية احملت ة، 

هناا الدولاة الاا  ُ ساجمل فيهااا شاررة مان الشااررات أو يراون ااا فيهااا مقرااا الريفيساان أو  ُعارمر "الدولاة األقاا ية" أب ه١٥ا
  ٢٣ة ه، اليفح١١اان ر احلاشية  األيئ ة املترررة بش ن املبا ا التوجيهية ان راألول  

شاارة أقر الفريق العامل أبن مين ح "الدولة امل يفة"  ام     االت اال ات ل، وأنا  يايرون مان األ ق اإل ه١٦ا
زاماااات مرافئااااة ا قهااااا الت ىل الدولاااة الااا  ىلااااارس الساااينرة الفع يااااة ع ااا  األراضاااان احملت اااة ع اااا  أهناااا  قااااع ع ااا  ع

  ٨-٦ات ه، اليفح١٤اللتزامات "الدولة امل يفة"  ان ر بيان الفريق العامل اان ر احلاشية 
  7و ٤-٣وفقا  لبيان الفريق العامل، املرجع نفس ، الفقرات  ه١7ا
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لملساااااتو نات  املتيااااا ةوراناااا  التزاماااااات الااااادول املتع قااااة حتديااااادا  للعم ياااااات التجاريااااة  -٣٢
 ١١7رة ، الفقااA/HRC/22/63اإلياارايفي ية موضااوع عااد  ماان  قااارير األماام املتحاادة وقراراهتااا اماا    

، ٣٤/٣١و ٢٨/٢٦، وقااااارارات س اااااو  قاااااوق اإلنساااااان ٣9-٣٤، الفقااااارات A/HRC/34/39و
يز با   ق ايم ىله لميع الدول أن ٢٠١٦ا٢٣٣٤وأااة س و األمن   قرار   اةهه ١٣الفقرة 
ية، أاابااا  بع اااة   وفيماااا يتع اااق بااادور الااادول األقااا ١9٦7يل واألراضااان احملت اااة مناااا عااااو  يااارايف

ق اإلنساان رتاو  قاو  قين احلقايفق لميع الادول األع ااء أن  تخاا التادابري امل يفماة ل امان ا ا
أو اواضاعة راضايها و/ال   وجد مقارااا   أ األعمال  مجيع العم يات ال   قوو  ا مؤيسات 

نشانة   الا    ان ع أبلساينرهتا، و  اواضاعةا  الادول أو اا املم وراة   ااا، مبا   ذلاا لواليته
   ه١١7، الفقرة A/HRC/22/63ا املستو نات أو ذات ق ة  ا

وقاااااد اراااااات بعااااا  الااااادول اناااااوات مااااان أجااااال الوفااااااء للتزاماهتاااااا جتاااااا  مؤيساااااات  -٣٣
، أقااادر االحتااااا  األورو  ٢٠١٥ال ااااط/نوفمرب العام اااة   املساااتو نات  ففاااان  شااارين  األعماااال

 و اا  رااانون األول/  ه١٨امبااا ا  وجيهيااة بشاا ن وياام الساا ع املنتجااة   املسااتو نات اإلياارايفي ية
قادرت  قاارير ايتشاارية حتاار  ولة ع وا    االحتاا  األورو  قاد أ ١٨، ران  ٢٠١7 يسمرب 

ية واملخا ر املتع قة للسمعة ال  يتربداا من من املخا ر املالية والقانون األعمالمؤيسات فيها 
   ه١9ايشارأ   األنشنة االيتينانية

املقيماة  األعماالورأت بع  الدول أهنا  ري م زماة بتن ايم األنشانة اوارجياة ملؤيساات  -٣٤
وق ل التجارياة و قاالألعماا    ق يمهاا و/أو واليتهاا الق اايفية  ووفقاا  ل مباا ا التوجيهياة املتع قاة

ا أبن  وقعاهتاا نسااان،  وجااد "أيااباة ييايااا ية قويااة" لراان  عاارة الاادول األقاا ية بوضااوح عااناإل
مااا  نالبااة عمو م قااوق اإلنسااان   اوااارج ع اا  الاار م ماان أهنااا ليساا   األعمااالحتاارتو مؤيسااات 

لتزاماات ال أي اا  مبوجب القانون الادويل حلقاوق اإلنساان أبن  فعال ذلاا  و قاع ع ا  عاا ق الادو 
عمااال يسااات األجهااات فاع ااة اقتيااا ية    ااد ذاهتااا عناادما يتع ااق األماار مبؤ   ضااافية بوقاافها

ا الو نياة و رياا ررات عارباملم ورة ل دولة  وذرر الفريق العامل املعين مبس لة  قوق اإلنسان والشا
ن انااااأ أال  جملااا  و   التقريااار الااااي قدمااا   ىل ا  اااو    ور ااا  ال انياااة  األعماااالمااان مؤيساااات 

ة ل دولااة" املم وراا " سااتدعن اراااذ الاادول ل مزيااد ماان اإلجااراءات بشاا ن املؤيسااات أياابال  قاااارة
 ه  A/HRC/32/45    رون قدوة ا

 اتعمالحسؤوليات حؤسسات  -اي  
ع   الار م مان أن الادول ال  ازال  تحمال املساؤولية الريفيساية عان محاياة  قاوق اإلنساان  -٣٥

 -يد ل عرتار أبن اجلهات الفاع ة  ري احلرومية و عزيزاا، فةن القانون الدويل  نور بشرل متزا
اا أي ا  مسؤولياهتا  و د ت املبا ا التوجيهية املتع قة لألعمال  - األعمالمبا فيها مؤيسات 

التجاريااة و قااوق اإلنسااان   ااار "محايااة وا اارتاو وانتيااار" ل عمااال التجاريااة و قااوق اإلنسااان 
و رمي ياة عان ا ارتاو مجياع معاايري  قاوق اإلنساان  يعرتر أبن الشاررات مساؤولة بياورة مساتق ة

__________ 

 European Commission, Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories ه١٨ا

occupied by Israel since June 1967 (11 November 2015)   
 تنفات االيتشارية لرل  ولة، ان رل   ع ع   املق ه١9ا

www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements  

http://www.ecfr.eu/article/eu_member_state_business_advisories_on_israel_settlements
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الااادول محاياااة  قاااوق اجلمياااع مااان انتهاراااات  مااان واجاااباملعااارتر  اااا  ولياااا  ع ااا  الااار م مااان أن 
األ ااارار ال ال اااة  ولإلضاااافة  ىل  قاااوق اإلنساااان،  ننباااق معاااايري القاااانون اإلنسااااط أي اااا  ع ااا  

   ه٢٠ا   االت النزاع املس ح األعمالمؤيسات 
ومبوجااااب املبااااا ا التوجيهيااااة،  قااااع ع اااا  مجيااااع الشااااررات، بغاااا  الن اااار عاااان  جمهااااا أو  -٣٦

تحدياااد ومناااع لواجباااة لاقاااناعتها أو موقعهاااا أو م ريتهاااا أو اير هاااا القاااانوط، مساااؤولية باااال العناياااة 
ق وأع ااان الفريااا ه ١٤بااادأ ورفياااا و ع يااال النريقاااة الااا   عاااامل  اااا آ رااااا ال اااارة حبقاااوق اإلنساااان اامل

ألر  اإلياارايفي ية   تو نات ا  بيانا  عان ان ر املرت بااة ع ا  املباا ا التوجيهيااة   ياياق املسا العامال
 مسؤولية ما ي ن:  أن مؤيسات األعمال  تحمل ٢٠١٤ زيران/يوني   ٦الف سنينية احملت ة املؤرخ 

عاان  ريااق  ضااارة حبقااوق اإلنسااانساابب أو املسااامهة    اادوث آ ر جتنااب الت اأه 
 ؛  دوجملهاوالتيدي اا  ان ر عند  واقةأنشنتها ا
السااااعن  ىل منااااع ان ر ال ااااارة حبقااااوق اإلنسااااان الاااا   اااار ب  ار با ااااا  مباشاااارا   اةه 

د ياامه  اان قامل  ران  بعم ياهتا أو منتجاهتاا أو اادماهتا     اار ع قاهتاا التجارياة،  ا  ولاو
      ا ان ر 

 - األعمال العام ة   املناا ق املت اررة مان النازاعو قر املبا ا التوجيهية أبن مؤيسات  -٣7
نسان، ت  قوق اإل واج  بشدة خما ر ال  وع   انتهارا -و شمل املنا ق اواضعة ل  ت ل 

ه  7ملبادأ أاارى اا مبا   ذلا االنتهارات اجلسايمة حلقاوق اإلنساان الا   ر ربهاا جهاات فاع اة
ل عناادما األعمااات مؤيساابياان املااارور أعاا   أن و  ااا  احلاااالت، أوضاح الفريااق العاماال   ال

بغان رعاياة" الا  ين"داي ة ال مثة  اجاة  ىل " عزياز" العناياة الواجباة اأي رون  واج  انرا  متزايدا ، 
لا  امان اإلجاراءات  ا  عاد ا  ان  ُنفما  اا عم ياات باال العناياة الواجباةه  وأبارد الفرياق العامال أي ا

ت    العقاو  ذاان ريفيا  الواجبة، مبا   ذلا   ماج مبا ا  قوق اإلنس قد يتن بها  عزيز العناية
نااااء اقت ي ع ااا الااا   نناااو أقيااا  احلاااار   مجياااع األنشااانة والع قاااات التجارياااة  و اااواناليااا ة؛ 

 ة األقول   منا ق النزاع؛ والتماس املشورة من املن مات وانليات الدولي
، وال ياايما فيمااا يتع ااق ببيئااة  شااغي ية معقاادة م اال ورجاازء ماان عم يااة بااال العنايااة الواجبااة -٣٨

األر  الف سنينية احملت ة، قد  رون مؤيسات األعمال حباجة  ىل الن ار فيماا  ذا راان مان املمران 
مؤيساااات االخناااراط   ااااا  البيئاااة بنريقاااة حتااارتو  قاااوق اإلنساااان  ول قيااااو باااالا، يااايتع  ع ااا  

ارما قال الفريق العامل   بيان ه ال " ادعم مواقا ة  الاة األعمال أن  رون قا رة ع    جملبات أهنا 
 وليااة  ااري شاارعية وليساا  متوا ئااة   انتهارااات  قااوق اإلنسااان"، وأهنااا ميراان أن  عماال بفعاليااة 
ع اا  منااع أو رفيااا املخااا ر الاا  هتااد   قااوق اإلنسااان ل ف ساانيني   ويشاامل ذلااا ضاامان عاادو 

   ه٢١ا رات  ون "موافقة  رة من املالا" يول مؤيسات األعمال ع   املوار  واملمت

__________ 

 International Committee of the Red Cross, Business and International Humanitarian Law: an ه٢٠ا

Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under International 

Humanitarian Law, ICRC, Geneva, 2006)   
   ٢٢املرجع نفس ، اليفحة  ه٢١ا
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وشد ت جلنة  قين احلقايفق    قريراا ع   أن الشررات جيب أن  قيتمم أتجملري أنشانتها  -٣9
بنرق منها  هنااء ميااحلها التجارياة    - ع    قوق اإلنسان وأن  تخا مجيع اونوات ال دمة

إلنسااااان ل شاااعب الف ساااانيين،  بقااااا  حبقااااوق ا ضاااارا  ل اااامان عااادو أتجملرياااااا أتجملااااريا   -املساااتو نات 
   ه٢٢اه١١7، الفقرة /22/63A/HRCل قانون الدويل واملبا ا التوجيهية ا

وجيب أن يُؤاا   االعتبار     ار عم يات  عزيز العناية الواجبة ال   بااا مؤيسات  -٤٠
ان ر  األعمال  جم ان ر ال   سببها املساتو نات ع ا  مساتوى  قاوق اإلنساان وننااق ااا 

وال  قت اااان املبااااا ا التوجيهيااااة قاااارا ة ماااان الشااااررات أن  نهاااان   ه٢٣اوعاااادو قاب يتهااااا ل تخفيااااا
  اا الشاررات ينبغان  أن عم ياهتا عند  ور ها   انتهارات  قوق اإلنسان؛ ولرنها  انص ع ا 

 -لسااامعة والياااعيد املاااايل والقاااانوط ع ااا  مساااتوى ا -أن  راااون مساااتعدة "ل قباااول أبياااة عواقاااب 
   ه٢٤ا"ر اا  الع قةاليتمرا

و   ف املفوضية أن من اليعب ريل ييناريو ميرن في  لشررة أن  نخرط   األنشنة  -٤١
لادويل اوافاق القاانوط ودن الت املارورة بنريقاة  تفاق ماع املباا ا التوجيهياة والقاانون الادويل ن ارا   ىل
ااا السا م ع ا  ألجملر  غ اةواملتغ  بش ن النبيعة  ري القانونياة ل مساتو نات نفساها ول نبيعاة الن مياة

 ن املستو نات بش ٣٤/٣١ قوق اإلنسان  وقد  عزد ااا الرأي   قرار س و  قوق اإلنسان 
ياااا ل نشااانة  اااة ل تخفاإليااارايفي ية، الااااي أشاااار فيااا  ا  اااو  ىل  بيعاااة ان ر ال اااارة  اااري القاب

  التجارية ع    قوق اإلنسان 

 يف ا ستو ملاتحشاركة حؤسسات اتعمال  -مللثاا  
 حملة عاحة - لف 

 قامة املستو نات اإليرايفي ية وقيانتها  مواق ة ؤ ي مؤيسات األعمال  ورا  حموراي     -٤٢
 مة ااا، و اوفريية الداعو وييعها  وان  شارأ   بناء وىلويل منادل املستو نات واايارل األياي

 ة  يااارايفيلا،  سااااام   مياااا ر اارجهاااا  ولااادى القيااااو باااال والعمااالاوااادمات ل مساااتو نات، 
ملااااوار  يااااتغ ل اال راضاااان، و يسااااري نقاااال يااااراهنا  ىل األر  الف ساااانينية احملت ااااة، و شااااارأ   

 ه ١١، الفقرة A/HRC/34/39النبيعية الف سنينية اان ر 

 كيف تشوع السلطات اإلسرائيلية حؤسسات اتعمال يف ا ستو ملات -ابا 
تنميااة االقتيااا ية ل مسااتو نات وماان أج هااا ماان ااا ل  شااجع  رومااة  ياارايفيل بنشاااط ال -٤٣

القناع اواص اإليرايفي ن والدويل  نشاء يوق أعماال مالياة جااباة، عان  رياق  قادمي  اوافز مالياة 
مسااتو نة بوقاافها "منااا ق ذات أولويااة  9٠ريفيسااية ل شااررات ل عماال   املسااتو نات  وقااد ُعيتمناا  

االياتفا ة مان رفي اات   أياعار األراضان ومانح لتنمياة و نياة"، مماا يتايح ل شاررات العام اة فيهاا 

__________ 

  ١9 ىل  ١7ه واملبا ا التوجيهية من ١٤بيان الفريق العامل اان ر احلاشية  أي ا  ان ر  ه٢٢ا
 اادة األجملاار حُتااد  ماان  يااث  جمهااا ونناقهااا وعاادو قاب يتهااا ع اا  أن  ١٤ياانص التع يااق ع اا  املباادأ التااوجيهن  ه٢٣ا

 بش ن العناية الواجبة حبقوق اإلنسان  ١7املبدأ التوجيهن  أي ا  ل معاجلة  ان ر 
  ١9التع يق ع   املبدأ التوجيهن  ه٢٤ا
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ه  وميراااان ملؤيسااااات ٢٤، الفقاااارة A/HRC/34/39ااياراااال األيايااااية ومعام ااااة ضااااريبية  ف ااااي ية ا
األعمال   املستو نات أن  ستفيد أي ا  من احليانة الوظيفية من قانون العمل فيما يتع اق مبعام اة 

قيااان احلقاااايفق، يساااتنيع أقاااحاة مؤيساااات األعماااال و ساااب بع اااة    ه٢٥االعماااال الف سااانيني 
افااا   رااااليفهم بااادفعهم ل عماااال الف سااانيني  روا اااب أ ىن مااان ن ااارايفهم اإليااارايفي ي    ظااارور 
عماال  ون املعااايري  ويعااو  الساابب   ذلااا  ىل  ااد ربااري  ىل عاادو  شاارار املسااؤول  اإلياارايفي ي  

  ه 9٥و 9٤ ، الفقر نA/HRC/22/63ع   أقحاة العمل   املستو نات أو  ن يمهم ام ا
وع وة ع   ذلا،  ستخدو الس نات اإليرايفي ية ن ااو  ياارحيها و راايياها لتشاجيع  -٤٤

 عامااال مؤيساااات األعماااال الدولياااة واإليااارايفي ية ماااع املساااتو نات  و ُقااادمو التيااااريح والرتااااايص 
ملؤيسااات األعمااال العام ااة   املسااتو نات أو الاا   قاادو ااادمات اااا، ولرنهااا   را  مااا  بسااهولة

وىُلااااناح الشااااررات اإلياااارايفي ية   ه٢٦اتقاااادمي ااااادمات مماجمل ااااة ل ف ساااانيني ل العام ااااةىُلااااناح ل شااااررات 
 والدوليااة ليااتمرار  ااراايص احملاااجر   األراضاان اواضااعة ل سااينرة اإلياارايفي ية   ال اافة الغربيااة،

ل حتااا  الف ساانيين ل  جااار والرااااو، أي  ياااريح جدياادة ملؤيسااات     اا  مل  ياادر، وفقااا  
   ه٢٨ا١99٤منا عاو  ه٢7ااألعمال الف سنينية لفتح حماجر   املننقة جيم

ع ااا   مؤيساااات األعماااالول قاااوان  وال اااوايفح الداا ياااة    يااارايفيل أي اااا   ور    اااث  -٤٥
اياتجابة  ٢٠١7ه ُعدتمل   عااو ١9٨١انون محاية املسته ا اادمة األفرا    املستو نات  فق

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 

لاااا  وجااارى   الوقااا  نفسااا   عاااديل قاااانون   ااار التميياااز   املساااتو نات أو  اااري قاااا رة ع ااا  ذ
ه إل راج "حمال  قاماة" ٢٠٠٠املنتجات واودمات والاداول  ىل أماارن الرتفيا  واألماارن العاماة ا

العمااا ء  ىل قايفماااة األياااباة الااا  حُي اااار التميياااز ع ااا  أياياااها  وااااو يننباااق ع ااا  أي مؤيساااة 
م ريااااة ااقااااة، م اااال ااااادمات النقاااال  ورااااةأعمااااال  ااااوفر ااااادمات عامااااة،  اااا  و ن راناااا  مم 

اااااادمات اال يااااااالت أو الرتفيااااا  أو الساااااايا ة أو اوااااادمات املالياااااة املخيياااااة ل يااااااتخداو  أو
وع اا  الاار م ماان أن اااا  القااوان  ال جتاارب مؤيسااات األعمااال ع اا   قاادمي اواادمات   ه٢9االعاااو

 ة ل فرا    املستو نات، فةهنا جتعل عدو  قدمي اا  اودمات أر ر قعوب

__________ 

 يارايفيل من مة ايومن رايتو وو  ، "جتارة اال ات ل: رياا  ساهم األعماال التجارياة لملساتو نات   انتهااأ  ه٢٥ا
   ٢٠١٦رانون ال اط/يناير   ١9حلقوق الف سنيني "، 

   املرجع نفس   ه٢٦ا
، ١99٥الف سنيين املؤق  بشا ن ال افة الغربياة وقنااع  ازة اأويا و ال ااطه لعااو  - مبوجب اال فاق اإليرايفي ن ه٢7ا

م  ال افة الغربياة، ليات ناء القادس الشارقية،  ىل جملا ث مناا ق   ارياة مؤقتاة يُ  لاا أا ليام املناا ق شاار  ليهاُقستم
انون ة ع ا   نفااذ القالا الساينر ولء وجيم  وحتتفف  يرايفيل للسينرة احليرية  قريبا  ع   املننقة جيم، مبا   ذ

 ه  www.ochaopt.org/location/area-cوالبناء والتخني  اان ر 
 ,”World Bank, “West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy ه٢٨ا

Washington, D.C., 2013, para. 30   
مااان قاااانون   ااار التميياااز   املنتجاااات واوااادمات والاااداول  ىل أماااارن الرتفيااا  واألماااارن  ٣ ىل  ١ل ماااوا   وفقاااا   ه٢9ا

  م  ه،  شمل "اودمات املالية" اودمات امليرفية و وفري االيفتمان والت ٢٠٠٠العامة ا
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كيررف تسرراؤ  حؤسسررات اتعمررال يف إقاحررة ا سررتو ملات وصرريانتها و وؤررا وكيررف  -اي  
 تستايد حن ذلك

مشاااااااروع  يساااااااري    اااااااف املفوضاااااااية أن مؤيساااااااات األعماااااااال  اااااااؤ ي  ورا  ريفيسااااااايا     -٤٦
ق ا عااان  ريااااملساااتو نات بشااارل عااااو، فتسااااام   مياااا رة  يااارايفيل ل راضااان و  نقااال ياااراهن

لاا  ىلهااد اات اااادو ويشااارأ بع ااها مباشاارة   ميااا رة األراضاان بتنفيااا عم يااالتنميااة التجاريااة  
بتمويااال أو   نات، أوالنرياااق ل مجتمعاااات السااارنية أو اايارااال األياياااية املر بناااة  اااا   املساااتو 

السارنية   تمعاات نفيا بناء املستو نات ذاهتاا  ويقادو بع اها اناار اادمات  رفال اياتدامة ا
لسايا ية الا  ااألنشانة دمات النقل ال   رب  املستو نات  يارايفيل ذاهتاا، و االيتينانية، م ل ا

  لاا   قااع ا ساااام   رحبيااة املسااتو نات، وااادمات اال ياااالت  و ساااعد مؤيسااات األعمااال 
ينانية و ىل ياة االياتاملستو نات ع     امة وجو ااا عان  رياق  فاع ال ارايفب  ىل ا االو اإلق يم

 ا رة اضن امليو وفري الوظايفا ل مستو ن ، وعن  ريق ا ت ل األر  الس نات اإليرايفي ية
مجيااااع اليااااناعات والقناعااااات   ىلاأ مؤيسااااات األعمااااال   املسااااتو نات رت شااااوميتااااد ا -٤7

 الريفيسية، مبا   ذلا ما ي ن:
  واايارااال األياياااية    البنااااءالقنااااع امليااار ، الااااي يسااااعد   ىلويااال مشااااريع

قرو  واودمات املالية  ىل سالو املستو نات والقارو  املستو نات، ويقدو ال
 ؛ه٣٠االعقارية  ىل مشرتي املنادل

  قناااع الساايا ة، مبااا   ذلااا شااررات اجلااوالت، ومواقااع  جااز الساارن والساافر
ع ااااا  اإلنرتنااااا ، وشاااااررات أتجاااااري السااااايارات، ومجيعهاااااا يسااااااعد ع ااااا  جعااااال 

 ؛ه٣١ااملستو نات مرحبة ومستدامة
 ي يشمل الشررات العام ة    وفري األمن ل شاررات أو قناع األمن اواص، الا

ا معااات الساارنية   املسااتو نات، ورااالا   ااا العام ااة   نقاااط التفتااي    
 ؛ه٣٢امجيع أناء ال فة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية

 ياااتخدامهاقنااااع الترنولوجياااا، الااااي ياااوفر معااادات املراقباااة وحتدياااد ااوياااة ال   
 ؛دار ونقاط التفتي املستو نات واجل

__________ 

 Who Profits, “Financing Land Grab: The Direct Involvement of Israeli Banks in the Israeliان ار  ه٣٠ا

Settlement Enterprise”, February 2017 ،وA/HRC/22/63 وللن ر  ىل اشرتاأ القناع امليار  97، الفقرة  
تقاعدياااة   ب ااادان خمت فاااة   ادماااة املساااتو نات و عمهاااا،  فياااد التقاااارير أبن عاااد ا  مااان قااانا يق املعاشاااات ال

 PGGM, “Statement regardingياااحب  ايااات ماراهتا   املياااارر اإليااارايفي ية؛ ان ااار ع ااا  يااابيل امل اااال 

exclusion of Israeli banks”, 8 January 2014؛ وLinda Bloom, “Israeli banks on ineligible list for 
pension agency”, United Methodist Church, 13 January 2016 و؛Middle East Monitor, “Danish 

pension fund excludes four companies for role in Israeli occupation”, 11 October 2017   
 ,”Who Profits, “Touring Israeli settlements: business and pleasure for the economy of occupation ه٣١ا

flash report, September 2017   
   Who Profits, Private Security Companies and the Israeli Occupation, Tel Aviv, January 2016 ه٣٢ا
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   قناعااا البناااء واااادو، مبااا   ذلااا مااور و انالت ال قي ااة، الاااين يساااعدون ع اا
ملساااااتو نات فايفااااادة ا يساااااري و ريااااايس مياااااا رة  يااااارايفيل ل راضااااان الف سااااانينية ل

 ؛ه٣٣اواايارل األيايية املر بنة  ا
 جرياااا القنااع العقاااري، مباا   ذلااا الشاررات العام ااة    ساويق املمت رااات وأت

وبيعهااا   املسااتو نات، ممااا يساااعد املسااتو نات ع اا  العماال ر يااواق ل ساارن 
 ؛ه٣٤ان من نقل يران  يرايفيلقاب ة ل يتمرار، وميرت 

     اليااناعات االيااتخراجية، مبااا   ذلااا التعاادين واحملاااجر، الاا   ساااام ماليااا
 ارة ايااتدامة املسااتو نات ماان ااا ل  فااع الريااوو  ىل ب اادايت املسااتو نات واإل

 ؛ه٣٥ااملدنية اإليرايفي ية
  نااا  اإلنرت و قنااااع اال يااااالت، الااااي يشااامل مقااادمن شااابرات ااوا اااا النقالاااة

 ؛املستو نات ودمة
 ة واملاشااااي القناااااع الزراعاااان، الاااااي يشاااامل الشااااررات العام ااااة    نتاااااج احملاقاااايل

 ؛وقناعة النبيا وشررات التيدير
 ؛قناع النقل 
  راضان او مان األالشررات ال   ستخدو املاوا  اوااليناعة التحوي ية، ال   شمل

 ؛احملت ة
 قناعات أارى   

ولإلضاااااااافة  ىل الفوايفاااااااد املالياااااااة املقدماااااااة مااااااان السااااااا نات اإليااااااارايفي ية عااااااان العمااااااال    -٤٨
املساااتو نات،  مراااان مؤيساااات األعماااال العام اااة   قناعاااات معيناااة االياااتفا ة مااان األياااواق 

يفي ية  ووفقا  ملؤىلر األمام املتحادة ل تجاارة والتنمياة ااألونرتاا ه،  ب ايفع اإليراليرية األالف سنينية 
 ُ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  

وفيماااا يتع اااق لن ر االقتياااا ية حلااااالت   ه٣٦امااان العقباااات الااا   عااارت  التجاااارةالتنقااال و ريااااا 
و فقاااار  اال اات ل، ال اااف األونرتاااا  أهناااا  نناااوي  ايفماااا  ع ااا  اياااتغ ل الشاااعب األقااا ن احملتااال 

 الباا  ماا حتارو الشاعب اواضاع ل حرام  األفعاالموار    وااا  ع   وهتميش  و شريد  وااليتي ء 
يا رة ماوار   مب  التنمية الاي او من  قوق اإلنسان املعرتر  ا  وليا ، االيتعماري من احلق 

__________ 

 Who Profits, Facts on the Ground: Heavy Engineering Machinery and the Israeli Occupation, Tel ه٣٣ا

Aviv, July 2014   
  ه ٢7ال ت ل" اان ر احلاشية من مة ايومن رايتو وو  ، "جتارة ا ه٣٤ا
  املرجع نفس   ه٣٥ا
 Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the ه٣٦ا

Occupied Palestinian Territory (UNCTAD/APP/2016/1), para. 20   
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من القادرة ع ا  اإلنتااج، ومان  و رمان الو نية، ومنع  من الوقول  ىل   ا املوار  وايتخدامها، 
   ه٣7امث  جبار  ع   ايته أ املنتجات ال  ينتجها احملتل

، ع ا  يرايفي ية من يوق ف سنينية أيريةإلويتج   م ال ع    ريقة ايتفا ة الشررات ا -٤9
يااااابيل امل اااااال،   قنااااااع اال يااااااالت  فشاااااررات ااوا اااااا النقالاااااة واوا اااااا اوناااااوط األرضاااااية 
الف سااانينية ىُلناااع مااان العمااال بشااارل رامااال وفعاااال   ال ااافة الغربياااة، مباااا فيهاااا القااادس الشااارقية، 

ريا  ماا حتاد اا السا نات اإليارايفي ية بسبب القيو  املفروضة ع   ايتريا  املعدات ال دماة، الا  ر ا
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 

و ااوفري  اار  ات حماادو ة ماان جانااب ال دمااة   املننقااة جاايم بعااد رفاا  الن بااات ع اا  التياااريح؛ 
و فياد التقاارير أبن مقادمن اادمات اااا ا النقاال الف سانيني  حُي اار   ه٣٨االس نات اإليرايفي ية

ع يهم العمل  اال  يرايفيل واملنا ق ال  ضمتها، مبا فيها القدس الشرقية، مما ي نر املستعم   
ويُااؤذن ملشااغ ن اال ياااالت   ه٣9ايفي ي ىل االعتمااا  ع اا  مقاادمن ااادمات ااااا ا النقااال اإلياارا 

 مبوجااب ا فاااق أوياا و  قاادمي اواادمات  ىل املسااتو نات و اارق املسااتو نات، ولراان  اإلياارايفي ي
ايار هم األيايية  غنن انن مسا ات ربرية من ال فة الغربية  ووفقا  لتقديرات البنا الدويل، 

  املايفاة مان احلياة الساوقية  ٢٠و ١٠ماا با  ع ا   ري ماراص اام  نايتوىل مشغ ون  يرايفي يو 
ل هوا ا النقالة   ال فة الغربياة، أياياا  ألن الشاررات الف سانينية ال ميرنهاا الوقاول  ىل أر ار 

، قادتر مم ال مرتاب ا موعاة الرلعياة ٢٠١٤  املايفة من مسا ة املننقة جيم  و  عااو  ٦٠من 
 ٢٠أع اا   ااا  مااان ذلاااا،  ذ  ااارتاوح بااا  أن احليااة الااا  اياااتوىل ع يهاااا املشاااغ ون اإليااارايفي يون 

   ه٤٠ا  املايفة من  مجايل احلية السوقية ٤٠و

 ا الحظات اتولية للردود الواردة حن حؤسسات اتعمال  -رابعاا  
عنااد التواقااال مااع الشاااررات واياااتعرا  املع ومااات املتا اااة ل جمهااور، التقااا  املفوضاااية  -٥٠

ساتندة مشااررتها مللملساتو نات وقادم   ع اي ت  ن اا ق ة مااأببعد  من الشررات ال  أقرت 
مل   اات ملفوضاية اا  ويار  أ    ماوجز ل تع اي ت األر ار شايوعا   و قادو عد  من األيباة ىل 

  التالية ر ا  ع   ذلا من أجل مواق ة احلوار مع الشررات 
 األنشانة ى احلجج الريفيسية ال  ايتخدمتها الشررات لتع يال مشااررتها  و تم ل   د -٥١

  ين الف سني املارورة   أهنا  وفر وظايفا ل ير الف سنينية و ساعد    عم االقتيا 

__________ 

  ٦ه، املرفق، الفقرة A/70/35ا ٣٥امل حق رقم الو يفق الريفية ل جمعية العامة، الدورة السبعون،  ه٣7ا
 World Bank Group, The Telecommunication Sector in the Palestinian Territories: A Missed ه٣٨ا

Opportunity for Economic Development (World Bank, Washington, D.C., 2016)أي ااا   وان اار ؛
World Bank, West Bank and Gaza: Area C and the Future of the Palestinian Economy, 

Washington, D.C., 2014, paras. 52-62  
   Israeli mobile companies banned from PA cities”, Ma’an News Agency, 1 April 2010“ ه٣9ا
 ,Office of the Quartet Representative, Initiative for the Palestinian Economy: Summary Overview ه٤٠ا

March 2014 (available at www.quartetrep.org/files/image/initiative.pdf)   

http://www.quartetrep.org/files/image/initiative.pdf
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و   اااااااف املفوضاااااااية أن ااااااااا  احلجاااااااة ال  عااااااارتر أبن وجاااااااو  املساااااااتو نات   األر   -٥٢
الف سانينية احملت اة، الاا  اان  اري قانونيااة، ياؤ ي  ىل رسااا  االقتياا  الف سانيين واحلااد مان فاارص 

ؤيسااااات األعمااااال الف ساااانينية  ورمااااا أشااااارت بع ااااة  قياااان احلقااااايفق، عاااارر القناااااع اد اااااار م
بسابب  ١9٦7الزراعن، الاي يرمن   قميم االقتيا  الف سانيين، اخنفاضاا  مساتمرا  مناا عااو 

نااازع م رياااة األراضااان و رماااان املااازارع  الف سااانيني  مااان  مرانياااة الوقاااول  ىل املناااا ق الزراعياااة 
ه  ووفقااا  ملااا ذراار  مرتااب  نساايق ٨9، الفقاارة A/HRC/22/63يااواق التجاريااة اواملااوار  املايفيااة واأل

او   املايفااة ماان املننقااة جاايم "اااارج احلاادو  املسااموح  ااا اليااتخد 7٠الشااؤون اإلنسااانية،  قااع 
ناادرج ضاامن  اادو  سااالو املسااتو نات اإلق يميااة  و  ااع قناااع الف ساانيني  و نميااتهم" ألهنااا  

  املايفاة مان املننقاة جايم، ومل ُ ياص ل تنمياة الف سانينية  ٢9شديدة   البناء الف سنيين لقيو  
وقاااد أقااار البناااا الااادويل أبن األراضااان املخيياااة ل نشااانة   ه٤١ا  املايفاااة املتبقياااة ١ياااوى نسااابة 

االيااااااتينانية   املننقااااااة جاااااايم "ق ياااااا  ر ااااااريا  األراضاااااان املتا ااااااة اليااااااتخداو القناااااااع اواااااااص 
ياااا   ٣٥واحلالااااة مماجمل ااااة   القاااادس الشاااارقية ألن   ه٤٢االف ساااانيين"   املايفااااة ماااان األراضاااان ُايتم

   ه٤٣ا  املايفة ١٣ل مستو نات ومل ُ يص لقناع البناء الف سنيين يوى 
وقاااااد راااااان لرساااااا  االقتياااااا  الف سااااانيين أجملااااار مباشااااار ع ااااا  ياااااوق العمااااال   األر   -٥٣

 يرايفيل الرام ة ع   املننقة جيم، ال  ىل ال الف سنينية احملت ة  ووفقا  ل ونرتا ، يامه  يينرة 
  املايفة مان مساا ة ال افة الغربياة،   "أدماة بنالاة  ايفماة"   األر  الف سانينية  ٦٠أر ر من 

احملت ااة  اار م آالر الف ساانيني  العااا    عاان العماال ع اا  البحااث عاان فاارص العماال    ياارايفيل 
ه  ٦، الفقاارة TD/B/63/3ت ومنخف اة األجاور او  املساتو نات   أنشانة يدوياة متدنياة املهاارا

، أفااا ت من مااة العماال الدوليااة أن "ررااو  يااوق العماال   ال اافة الغربيااة ياادفع ٢٠١7و  عاااو 
دالف سنيني   ىل قبول العمل  ي ما     ه٤٤ا"ُوجم

مؤيساات و   ف املفوضية أن اياتخداو الف سانيني ،  ا  بشاروط موا ياة، ال يعفان  -٥٤
عم هااا بشاارل عاااو   املسااتو نات ؤولياهتا مبوجااب املبااا ا التوجيهيااة املتع قااة بماان مساا األعمااال

ميرن  مؤيسات األعمالمن أن  ع   أن ، ع   الر م بوضوحالتوجيهية معها  و نص املبا ا  أو
أن أتااااا ع ااا  عا قهاااا التزاماااات أو أنشااانة معيناااة لااادعم  قاااوق اإلنساااان و عزيزااااا، فاااةن ذلاااا 

   ه٤٥ا"رتاو  قوق اإلنسان ا ل عم ياهتاالت عدو ا يعو  عن  الة من  ا ال"
لتع يااااال مشااااااررتها    مؤيساااااات األعماااااالوىل  ااااا   جاااااة أاااااارى اياااااتخدمتها بعااااا   -٥٥

األنشاااانة املااااارورة   أهنااااا ال  تخااااا موقفااااا  يياياااايا    الناااازاع باااا   ياااارايفيل واألر  الف ساااانينية 
ية  شااري  ىل أن املوقااا احملت ااة، وال  اادعم بنشاااط اال اات ل اإلياارايفي ن لف ساان    ااري أن املفوضاا

__________ 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Area C of the West Bank: Key Humanitarian ه٤١ا

Concerns, update August 2014   
 ،  شااارين ال ااااط/آفااااق النماااو والوظاااايفا   االقتياااا  الف سااانيين: حت يااال التاااوادن العااااوسموعاااة البناااا الااادويل،  ه٤٢ا

   ٢٠١7 نوفمرب
 ,Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns ه٤٣ا

update August 2014   
 International Labour Office, The situation of workers of the occupied Arab territories, report of ه٤٤ا

the Director-General, International Labour Conference, 106th session, 2017, para. 21   
   ١١التع يق ع   املبدأ التوجيهن  ه٤٥ا
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راناااا   جراءاهتااااا متسااااقة مااااا  ذا   ليساااا  اعتبااااارا  اامااااا    حتديااااد األعمااااالؤيسااااات السياياااان مل
املبااا ا التوجيهيااة أو مااا  ذا راناا  أنشاانتها التجاريااة  قااع ضاامن نناااق قاارار س ااو  قااوق  مااع

   ٣١/٣٦اإلنسان 
هنااا  عماال   املسااتو نات أو معهااا ال ااوء ع اا   أبوياا ن  بعاا  الشااررات الاا  أقاارت  -٥٦

 وبة الرتاايص املن ياريح و ع التروهنا  تيرر وفقا  ل قوان  الو نية اإليرايفي ية ومبا يتفق مع مجي
،  ن مساااؤولية الشاااررات عااان ا ااارتاو  قاااوق ١١ووفقاااا  ل تع ياااق ع ااا  املبااادأ التاااوجيهن  -٥7

  ه٤٦ااإلنسان "موجو ة لإلضافة  ىل االمت ال ل قوان  واألن ماة الو نياة حلماياة  قاوق اإلنساان"
لل رورة االمت ال ل مباا ا التوجيهياة واالمت ال ل قوان  وال وايفح الو نية لدولة من الدول ال يعين 

أو القااااانون الاااادويل  و   الااااة  ياااارايفيل،  تعااااار  القااااوان  واألن مااااة الو نيااااة الاااا   تاااايح  قامااااة 
وجو اا  عارضا  مباشرا  مع القانون الدويل ألن من املعرتر ب  ع   نناق و املستو نات وقيانتها 

  املستو نات  ري قانونية  وايع من جانب األمم املتحدة وا تمع الدويل أن
وأشارت بع  الشررات  ىل أهناا ال  عارر وال  راقاب بتاا    يارفات الرياا ت األاارى  -٥٨

ي يااال  ألاااارى  االااا   ربنهاااا  اااا ع قاااات جتارياااة، م ااال املاااودع  أو الشااارراء أو الرياااا ت 
 لريا ت  اة عن أي ضرر  سبب    ا يسؤولامل حُتممل، وللتايل ال ينبغن أن قيمتها
عن ا رتاو  قاوق اإلنساان  مؤيسات األعمالووفقا  ل مبا ا التوجيهية، ىلتد مسؤولية  -٥9

مسااؤولة عاان منااع  مؤيسااات األعمااال ىل أن  ١٣يشااري املباادأ التااوجيهن و  ىل ع قاهتااا التجاريااة  
منتجاهتاااااا باشااااارا  بعم ياهتاااااا أو رفياااااا ان ر ال اااااارة حبقاااااوق اإلنساااااان الااااا   ااااار ب  ار با اااااا  م أو
ادماهتا     ار ع قاهتا التجارية،  ا  عنادما ال  ساهم اان     اا ان ر؛ ويشامل ذلاا  أو

و ساااتتبع مساااؤولية باااال   ه٤7او اااري املتخااااة ع ااا  الساااواء املتخااااةاإلجاااراءات  ان ر الااا   ساااببها
 ٣7ر الفقاارة الواجبااة اان ااو  األراضاان احملت ااة يننااوي ذلااا ع اا   عزيااز العنايااة  -العنايااة الواجبااة 

اراااذ انااوات نشااينة ماان أجاال حتديااد و قياايم أي آ ر فع يااة أو حمتم ااة ضااارة حبقااوق  -أعاا  ه 
  لع قات التجارية ا  جتة عناإلنسان 

 مؤيساات األعماالوع وة ع   ذلاا، أشاارت بع اة  قيان احلقاايفق    قريرااا  ىل أن  -٦٠
 نتياااال باااا  ماااايم الوضااااع الااااراان ومااااا   اااان ع أبنشاااانتها   املسااااتو نات "وااااان  ع اااام ىلاااااو الع اااا

، A/HRC/22/63ا ُ سااهم   احلفاااد ع يهااا و نويراااا و عمهااا"ا تماااالت حتمت هااا  بعااة ذلااا" و"
  ه 97الفقرة 

 التوصيات -خاحساا  
حيث حاو  اتح  ا ت دة الساححل وقوق اإلنسران مجيرع حؤسسرات اتعمرال الر    -٦١

رار قررا مبواررب  إ ررار االضررطالع بواليتهرركانررت ا اوضررية  و قررد تىررون علررل اتصررال  ررا يف
   حوار بملاا.علل التعاون حع ا اوضية  دف ا شاركة يف ٣١/٣6جملس حقوق اإلنسان 

__________ 

ن ااار أي اااا  بياااان الفرياااق العامااال املعاااين مبسااا لة  قاااوق اإلنساااان والشاااررات عااارب الو نياااة و ريااااا مااان مؤيساااات ا ه٤٦ا
   ١٢و ١١ه، اليفحت  ١٤األعمال اان ر احلاشية 

   ١٣التع يق ع   املبدأ التوجيهن  ه٤7ا
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ويقررر ا اررو  السرراححل حررع التقرردير ابلتمديررد الررذو حمل ررن جملررس حقرروق اإلنسرران  -٦٢
ا ارو   . وإذ يردر ٣١/٣6للماوضية حن  ال تملايذ الوالية ا سملدة إليها مبوارب القررار 

الساححل  ن ؤذه  ول حرة ُكل ِّات فيها ا اوضية  ذه الواليرة، فننرن يعررب عرن ارتياحرن للتقردم 
مر فيررن اورروار حررع تالىيررري الررذو ُ حرررِّز. اررري  ن العمررل ال يررزال ارراريا يف الوقررت الررذو يسرر

حؤسسررات اتعمررال ا عمليررة. وةررة حااررة إا حزيررد حررن ا رروارد لىررحل يقرروم ا اررو  السرراححل 
 .٣١/٣6ديث قاعدة اليياانت حسيما يقتضين القرار بت 

    


