مذكرة سياساتية من الشبكة

مصداقية األمم املتحدة عىل املحك :الكشف عن قاعدة بيانات املستوطنات

ندى عوض ومها عبد الله

املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،الحايل والسابق ،إىل الكشف عن قاعدة بيانات األمم املتحدة
دعت مئات املنظامت الفلسطينية واإلقليمية والدولية
َ
للرشكات املتعاملة مع املستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية .فعىل الرغم من أن قرار مجلس حقوق اإلنسان الصادر يف  2016دعا إىل الكشف عن قاعدة البيانات أثناء
دورة املجلس الرابعة والثالثني املنعقدة يف آذار/مارس  ،2017إال أن املفوض السامي آنذاك زيد رعد الحسني امتنع ،بينام ال تزال املفوضة الحالية ،ميشيل باشليه ،تتهرب
من هذه املسؤولية رغم تعهداتها املتكررة بالتنفيذ.
سوف متثِّل قاعدة البيانات ،عند نرشها ،أدا ًة مهمة يف ردع الرشكات املتورطة يف انتهاكات حقوق اإلنسان ،واالنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساين الدويل ،والجرائم املعرتف
بها دوليًا ،وت ُتيح يف الوقت نفسه قدر أكرب من الشفافية إزاء الرشكات التي ترتبح من املؤسسة االستيطانية اإلرسائيلية غري القانونية وتساهم فيها.
أولَت األمم املتحدة مؤخ ًرا األولوي َة لحامية حقوق اإلنسان واملعايري القانونية الدولية يف سياق األنشطة التجارية – ولكن ليس يف حالة فلسطني .فعىل سبيل املثال،
أصدرت بعثة األمم املتحدة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق يف ميامنار تقري ًرا يف آب/أغسطس  2019يتض َّمن قامئ ًة بأسامء رشكات ،محلية وأجنبية ،مرتبطة بالجيش
امليامناري وانتهاكات حقوق اإلنسان املستمرة هناك .وقد صدر التقرير وفقًا للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان وإطارها املعنون
“الحامية واالحرتام واالنتصاف ”.ومن شأن قاعدة بيانات األمم املتحدة للرشكات املتعاملة مع املستوطنات اإلرسائيلية ،التي سوف تُح َّدثُ سنويًا ،أن تعز َّز تطبيق هذه
املبادئ التوجيهية يف سياق االحتالل اإلرسائييل.

فلسطني :دامئًا مستثناة
إن الضغط السيايس الذي متارسه الدول ،وال سيام إرسائيل والواليات املتحدة ،واللوبيات هو السبب األرجح وراء التأخر
يف الكشف عن قاعدة البيانات ،حيث تقاوم بعض الدول والجهات الفاعلة هذه الخطوة .وعىل سبيل املثال ،شدَّدت
 27دولة عضو يف األمم املتحدة يف جلسة املجلس املنعقدة يف متوز/يوليو  2019عىل أن تقوم املفوضة السامية ومكتبها
“بالعمل عىل تنفيذ والياتهم باستقاللية ودون تدخالت ”.ويف الجلسة نفسها ،طالبت  65دولة عضو املفوض َة السامية
بتنفيذ ما تقتضيه واليتها إزاء قاعدة البيانات برسعة وعىل أكمل وجه.

“أولَت األمم املتحدة مؤخ ًرا
األولوي َة لحامية حقوق اإلنسان
واملعايري القانونية الدولية يف سياق
األنشطة التجارية – ولكن ليس يف
حالة فلسطني”.

ويف جلسة املجلس يف شهر أيلول/سبتمرب  ،2019طلبت دولة جنوب إفريقيا توضي ًحا لعدم الكشف عن قاعدة البيانات ،وختمت بقولها“ :ال يجوز أن يستمر ذوو النفوذ
واملال يف انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني باسم الربح ”.ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2019دعا املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة
منذ  ،7196مايكل لينك ،املفوض َة السامية إىل الكشف عن قاعدة البيانات “بشفافية تامة ،وذكر أسامء الرشكات جميعها”.
ويف الوقت نفسه ،دعا برملانيون من بلجيكا وشييل وهولندا والسويد واململكة املتحدة ودول أخرى إىل الكشف عن قاعدة البيانات من خالل رسائل بعثوها إىل املفوضة
السامية وإىل حكوماتهم.
وإذا رضخ مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة للضغوط السياسية فيام يتعلق بهذه الوالية ،فستكون سابق ًة عىل األرجح .وسيعني الرضوخ أن حقوق اإلنسان
فعل مسيَّسة ومرهونة باالعتبارات املالية ،وأن مصالح الدول والرشكات تعلو عىل حقوق اإلنسان .إن قرار تنفيذ الوالية فيام يتعلق بقاعدة البيانات هو اختبا ٌر مهم لألمم
ً
شامل ،واختبا ٌر أيضً ا ملصداقية مكتب املفوض السامي وهيئاته.
املتحدة املفرتض أن تعمل عىل إنفاذ اإلطار القانوين الدويل ومعايري حقوق اإلنسان إنفاذًا ً

توصيات سياساتية
•يجب عىل املجتمع الدويل ،وال سيام الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،أن يسعى جاهدًا لتنفيذ الوالية الخاصة بقاعدة البيانات وحث املفوضة السامية ومكتبها عىل
نرش قاعدة البيانات وتحديثها.
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•ينبغي للجهات السياسية الفلسطينية املعنية واملمثلني الدبلوماسيني الفلسطينيني حول العامل أن يضعوا الكشف عن قاعدة البيانات عىل رأس أولوياتهم .ويف حال مل
ت ُعلَن قاعدة البيانات بحلول آذار/مارس  ،2020ينبغي للبعثة الفلسطينية إىل األمم املتحدة يف الدورة الثالثة واألربعني املقبلة ملجلس حقوق اإلنسان أن تُضيف بندًا
نافذًا يؤكد الوالية الخاصة باإلعالن عن قامئة الرشكات وتحديثها سنويًا.
يدرس فكرة إطالق حمل ٍة شعبية يف آذار/مارس القادم إلبراز أهمية قاعدة البيانات ورضور َة الكشف عنها.
•ينبغي للمجتمع املدين الفلسطيني والدويل أن َ
لالستزادة بشأن قاعدة البيانات التابعة لألمم املتحدة ،يرجى االطالع عىل تعقيب املحللة السياساتية للشبكة ،فالنتينا أزاروفا ،املنشور يف أيار/مايو  2018هنا.

ندى عواد ،تحمل درجة املاجستري يف العالقات الدولية واألمن الدويل من معهد
الدراسات السياسية بباريس .وهي تشغل منصب املسؤولة عن املنارصة الدولية
يف مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،ويشمل عملها انتهاكات حقوق اإلنسان يف
املنطقة العربية.
مها عبد الله باحثة قانونية ذات أقدمية ومسؤولة عن جهود املنارصة يف
مؤسسة الحق .تركز يف عملها عىل النشاط التجاري وحقوق اإلنسان واملسؤولية
املؤسسية يف األرض املحتلة والسياقات املترضرة من النزاع.
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«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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