
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human Rights  حقوق بشر

 

  جنبش جھانی حقوق بشر                   
  ٢٠١٧ دسمبر ١٠

  

  ھای حقوق بشر بيانيۀ مشترک سازمانھای غيردولتی در حمايت از پايگاه داده
نشين در سرزمين  ھای کوچ ھای اقتصادی مربوط به شھرک دربارۀ فعاليت

  اشغالی فلسطين
  

 که مستقيم ئیھا  شرکتندازد کهئی راه بيھا  پايگاه داده٢٠١٧مبر متحد بنا دارد در دسدفتر کميسر عالی حقوق بشر ملل 

اند و از  نشين در سرزمين اشغالی فلسطين توانمند و مجھز شده ھای کوچ يا غير مستقيم از ساخته شدن و رشد شھرک

 اقتصاد و ۀی و ملی فعال در زمينئ سازمان بين المللی، منطقه ۵۶ما، . اند، در اين پايگاه ثبت خواھند شد ھا سود برده آن

خوانيم تا از شفاف  کنيم و دفتر کميسر عالی حقوق بشر و کشورھا را فرا می ھا حمايت می يگاه دادهحقوق بشر، از اين پا

 مدنی و مدافعان ۀھا را در مشورت با جامع ھای کاری اين پايگاه اطمينان يابند و تنظيم اين رويه بودن چار چوب و رويه

ھا پس از انتشار آن استفاده و به روش سازنده  ين پايگاه دادهخواھيم از ا به عالوه، از کشورھا می. حقوق بشر انجام دھند

 .با آن ھمکاری کنند

 ئیتواند راھکار اجرا  شورای حقوق بشر مقرر شده، میRES/HRC/A/31/36 ۀھا که در قطعنام اين پايگاه داده

ھای خود بر اساس اصول  وليتؤھا به تعھدھا و مس ھای اقتصادی و دولت سسهؤوالن موظف، مؤی برای پايبندی مسموفق

ھا  که اين پايگاه داده به اين ترتيب، اطمينان يافتن از اين.  و حقوق بين الملل باشد متحدراھنمای اقتصاد و حقوق بشر ملل

ھا از اين کوشش  بسيار مھم است که حکومت. ه روز شود، الزم استفرايندی پويا و سرزنده باشد که به طور منظم ب

ھا  ھا، شرکت ای ايجاد شود که به دولت حمايت کنند، به طور سازنده در ايجاد و ارزيابی آن شرکت داشته باشند تا وسيله

  .ھای تعدی آميز و غير قانونی پايان دھند و قربانيان نقض حقوق بشر کمک کند تا به رويه

ھای اقتصادی مربوط به  ھای فعال در زمينه خواھد که دفتر کميسر عالی حقوق بشر بر شرکت ی م]١[ ٣۶/٣١ ۀمقطعنا

کميسر عالی در ايجاد اين .  آنھا گزارش بدھدۀنشين در سرزمين اشغالی فلسطين نظارت کند و دربار ھای کوچ شھرک

ھای اقتصادی ديگر مشورت  سسهؤتی و مھای فراملي  حقوق بشر و شرکتۀھا از نزديک با گروه تحقيق دربار پايگاه داده

ھا و محصوالت   شرکتۀای از شفافيت دربار ھا از اين امکان برخوردار است که به درجه اين پايگاه داده. خواھد کرد
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ھا ھمچنين از امکان  اين پايگاه داده. آنھا دست يابد که در نھايت به نفع سرمايه گذاران فرامليتی و مصرف کنندگان است

ھای تابع خود از طريق اقدامھای قانونگذاری داخلی  ھای فرامليتی شرکت ھا در تنظيم فعاليت نقش دولتتقويت 

  .برخوردار است

تواند به دولتھا در تنظيم مقررات رفتار اقتصادی در سرزمين اشغالی  ھا ابتکاری بسيار ضروری است که می پايگاه داده

ھا  لی و خارجی سرزمين اشغالی در نقض حقوق بشر فلسطينی اقتصادی اسرائيۀسسؤفلسطين کمک کند؛ صدھا م

 پيامدھای ۀھای اقتصادی در بار سسهؤھا به م پايگاه داده. برند کنند يا از آن سود می مشارکت دارند، به آن کمک می

 در پيش بگيرند تا  که بايدئیھا  اقدامۀتواند آنھا را دربار ھای آنھا در چنين محيط اقتصادی ھشدار خواھد داد و می فعاليت

اين الگوی گردآوری و پخش اطالعات که در اختيار .  کندئیوليت خود در رعايت حقوق بشر عمل کنند، راھنماؤبه مس

ھای کلی برای افزايش حساسيت به  ھای اقتصادی قرار خواھد گرفت تحول مھمی در تالش سسهؤھا و م دولت

 حقوق بشر ۀھای پر خطر که محل ارتکاب نظام مند و گسترد حيطھای اقتصادی در م سسهؤھای حقوق بشری م وليتؤمس

  .رود است، به شمار می

دھد، نخستين موردی نيست که  ھاست که شورای حقوق بشر تشکيل می که اين نخستين پايگاه داده با وجود اين

،  متحدھای مشابه ملل  ابتکارۀاز جمل. کند  میئیھای دغدغه انگيز را شناسا ول در فعاليتؤھای فرامليتی مس شرکت

فريقای جنوبی اھای فعال در   شرکتۀھای فرامليتی برای نظارت و گزارش دھی دربار برای شرکتمتحد مرکز ملل 

 که از ھر دوی ئیھا  درس]٢[ .اند  ناظر بر غارت منابع در جمھوری دموکراتيک کنگو بوده متحدت مللأآپارتايد و ھي

ھای   در چارچوب و رويهئیدھد که بايد از کار کرد چنين راھکارھا اين موارد به دست آمد اھميت اين را نشان می

  .کاری محکم و شفاف اطمينان يافت

ھای اقتصادی و کشورھای  سسهؤاين پايگاه بايد به تمام م. ھا بايد بر اساس ابتکارھای پيشگفته بنا شود اين پايگاه داده

ھای اقتصادی  سسهؤدر مورد احتمال ثبت آنھا در ليست اطالع دھد، به م) ھای خارجی در مورد شرکت(محل ثبت آنھا 

 ارزيابیدانند مورد  امکان خاتمه دادن به مشارکت خود در نقض حقوق بشر بدھد يا اطالعاتی را که آنھا غير دقيق می

ھا و  برای کسب پشتيبانی کشور.  کندتعيينشن برای حذف آنھا از ليست در مدت معقولی را ھای رو قرار دھد و رويه

ھای فعاليت اقتصادی   در رويهتغيير بايد اطمينان يابد که ھر گونه  متحدھا، ملل ھای اقتصادی از اين پايگاه داده سسهؤم

 ۀ و اتحاديامريکا ۀاياالت متحد. ق بشر ثبت شود شورای حقو٣١ / ٣۶ ۀھا بر اساس قطعنام به طور منظم در پايگاه داده

  ]٣[ .اند اروپا ابتکارھای شفافيت مشابھی را در پيش گرفته

ل پايبندی آنھا و شفافيت و کنترۀھای اقتصادی را به عنوان وسيل سسهؤھا و م ھا بايد راھکاری باشد که کشور پايگاه داده

ود در به رسميت نشناختن وضعيت غير قانونی مشارکت دھد، از جمله با دادن امکان به کشورھا برای انجام تعھدات خ

به اين . کنند ھا تجارت می نشين ھا فعاليت و با کاالھای کوچ نشين  که در کوچئیھا  شرکتئیبا کمک به آنھا برای شناسا

ھای شريک در نقض حقوق بشر در سرزمين اشغالی فلسطين  ھای مربوط به شرکت منظور، بايد اطمينان يافت که داده

» ياهليست س«ھا در  گذاشتن اين پايگاه داده.  به شورای حقوق بشر گزارش شود٣١ / ٣۶ ۀ رسمی طبق قطعنامبه طور

ثر برای افزايش ؤ نوآورانه و مۀاند، توصف به شدت نادرستی از اين وسيل ی انجام دادهئ چندين دولت و سازمان رسانه

 پايبندی خود به موازين بين المللی حقوقی و پرھيز از ھای اقتصادی برای تقويت سسهؤھا و م شفافيت و کمک به دولت

  .نقض حقوق بشر است

  

   : ھايادداشت
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کميسر عالی حقوق «  به شرح آمده است از HRC/A/31/36 ۀ قطعنام١٧راگراف در پھا که   پايگاه دادهوظايف ]١[

ھای  سسهؤھای فرامليتی و م  حقوق بشر و شرکتۀخواھد تا در مشورت نزديک با گروه تحقيق دربار میمتحد بشر ملل 

 ٩۶ھای مشروح در پراگراف  تر در فعاليھای اقتصادی درگي سسهؤ مۀپايگاھی اطالعاتی شامل ھم... اقتصادی ديگر

نشين اسرائيلی برای حقوق  ھای کوچ  پيامدھای شھرکۀت مستقل بين المللی حقيقت يابی برای تحقيق در بارأگزارش ھي[

مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مردم فلسطين در سراسر سرزمين اشغالی فلسطين از جمله بيت المقدس 

ھای  سسهؤ مئیھا به طور مشخص شناسا ھدف اين پايگاه داده» ...ساالنه به روز شود] A/HRC/22/63شرقی ـ 

اند و از آن  نشين و رشد آنھا توانمند و مجھز شده ھای کوچ اقتصادی است که مستقيم و غيرمستقيم از ساخته شدن شھرک

 که تمامی يا بخشی از آنھا متعلق به ئیھا کت شرۀ که از مزايا يا سرمايه گذاری دوبارئیھا اند، از جمله شرکت سود برده

  ».برند نشينان است بھره می کوچ

]٢[ a.story/news/apps/org.un.www://http...  

No. L .111-203 ,قانون اصالح و محافظت از مصرف کنندگان داد ـ فرانک وال استريت، : برای مثال ]٣[

§1502(a), 124 Stat. 1376 (2010( ؛ ھمچنين نگاه کنيد به پارلمان اروپا، گزارش مواد معدنی از مناطق جنگی

  ، )٢٠١۴ فوريه ١١(

  

]]Reg/eu.europa.europarl.www://http...  

  


