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  الدورة السابعة والستون
  ** *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧٠البند 

حاالت حقوق اإلنسان   : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
        والتقارير املقدَّمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

  ١٩٦٧ يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام حالة حقوق اإلنسان    
    

  مذكرة من األمني العام    
يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة تقريــر، ريتــشارد فولــك،     

، ١٩٦٧املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف األراضــي الفلــسطينية احملتلــة منــذ عــام  
  .٥/١وق اإلنسان املقدَّم طبقاً لقرار جملس حق

 
  

  *  A/67/150.  
تأخر تقدمي هـذا التقريـر مـن أجـل أن يأخـذ يف االعتبـار املعلومـات املهمـة الـواردة مـن الـشهود يف إسـرائيل                  **  

إسرائيل يف ممارسـة عـدم   ويف هذا الصدد يالِحظ املقرر اخلاص استمرار حكومة      . واألرض الفلسطينية احملتلة  
التعــاون مــع الواليــة الــيت يــضطلع هبــا ممــا حيــول بينــه وبــني التواصــل املباشــر مــع هــؤالء الــشهود يف األرض    

  .الفلسطينية احملتلة
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تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي الفلـسطينية             
  ١٩٦٧احملتلة منذ عام 

    

  موجز  
يتنــاول هــذا التقريــر امتثــال إســرائيل اللتزاماهتــا مبوجــب القــانون الــدويل فيمــا يتــصل     

خــاص علــى املــسؤولية ويركِّــز املقــرر اخلــاص اهتمامــه بــشكل  . باحتالهلــا األرض الفلــسطينية
ــشارك يف          ــيت ت ــة، ال ــري الدول ــن غ ــات م ــشركات والفعالي ــة وال ــة للمؤســسات التجاري القانوني

  .األنشطة املتعلقة مبستوطنات إسرائيل يف األرض الفلسطينية احملتلة
  
    

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أوالً  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهجية العمل من أجل هذا التقريرم  -ثانياً   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلالة العامة للمستوطنات  - اً ثالث  
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - رابعاً   

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل: عام  -ألف     
التزامات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل واملبادئ املتصلة بالشركات    -  باء    

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلاصة يف األرض الفلسطينية احملتلة
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلاالت اإلفرادية  -ساً خام  
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   اخلالصة  - سادساً   

٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التوصيات  - سابعاً   
  املرفقات  

٣٨. . . . . . . ٢٠١٢يناير /األرض املخصصة للمستوطنات اإلسرائيلية، كانون الثاين: املرفق األول    
٣٩. . . . . . ٢٠١٢يناير /األثر اإلنساين لسياسات االستيطان اإلسرائيلية، كانون الثاين: املرفق الثاين    
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  مقدمة  - أوالً  
يكرِّر املقرِّر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عـام                - ١

، طلبه إىل حكومة إسرائيل بأن تتعاون مع جهوده املبذولة لتنفيذ الوالية اليت كلفته هبـا                ١٩٦٧
ســياً مبوجــب عــضوية املنظمــة ويكفــل  وهــذا التعــاون ميثّــل التزامــاً قانونيــا أسا . األمــم املتحــدة

إمكانية أن يتواصل املقرر اخلاص بصورة بّناءة مع حكومة إسرائيل ومع اجملين عليهم والـشهود               
  .وفعاليات اجملتمع املدين فيما يتعلّق بواليته

ــادة    - ٢ ــذكر امل ــن      ١٠٤وت ــالد كــل م ــع يف ب ــم املتحــدة أن املنظمــة تتمت ــاق األم  مــن ميث
كمــا أن . قانونيــة الــيت يتطلبــها قيامهــا بأعبــاء وظائفهــا وحتقيــق مقاصــدها  أعــضائها باألهليــة ال

 تقضي حتديداً بأن يتمتع املندوبون عـن أعـضاء األمـم املتحـدة باملزايـا               ١٠٥ من املادة    ٢الفقرة  
وهـذه األحكـام واردة مبزيـد مـن التفـصيل يف            . واإلعفاءات اليت يتطلبها اسـتقالهلم يف مهـامهم       

ــا األمــ  ــة مزاي ــة يف    اتفاقي ــة العام ــيت اعتمــدهتا اجلمعي ــر / شــباط١٣م املتحــدة وحــصاناهتا ال فرباي
اخلـرباء القـائمون   ” من املادة الـسادسة مـن تلـك االتفاقيـة املعنـون             ٢٢كما أن الفرع    . ١٩٤٦

لـه أمهيتـه بـصورة خاصـة ألنـه يطـرح واجبـات األعـضاء بالتعـاون مـع                    “ ببعثات لألمم املتحدة  
  . املقررون اخلاصون وعدم التدخل يف استقالليتهمهؤالء املمثلني ومنهم مثالً

وجيب مالحظة أن حكومة إسرائيل مل تتعاون مع كثري مـن املبـادرات املهمـة األخـرى               - ٣
وهـذا يـشمل    . للجمعية العامة وجملس حقوق اإلنـسان فيمـا يتـصل بـاألرض الفلـسطينية احملتلـة               

نة اخلرباء املستقلني ملتابعـة أعمـال بعثـة         بعثة األمم املتحدة لتقّصي احلقائق بشأن نزاع غزة، وجل        
ــة          ــشأن حادث ــائق ب ــّصي احلق ــستقلة لتق ــة امل ــة الدولي ــزة، والبعث ــزاع غ ــشأن ن ــائق ب ــّصي احلق تق
األسطول اإلنساين، وبعثة بيت حانون لتقّصي احلقائق، وجلنة التحقيـق املعنيـة بلبنـان، واللجنـة                

ة الــيت تـؤثّر علـى حقـوق اإلنـسان للــشعب     اخلاصـة املكلفـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلي     
وهـذا الـنمط مـن عـدم التعـاون مـع            . الفلسطيين والسكان العـرب اآلخـرين يف األراضـي احملتلـة          

التكليفات الرمسية الصادرة عن اجلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنـسان ال بـد وأن يفـضي إىل                     
س األمـن واألمـني العـام     بذل جهد متناسـق مـن جانـب الـدول األعـضاء واجلمعيـة العامـة وجملـ                 

  .ويهدف إىل حتقيق التعاون من جانب حكومة إسرائيل
وقد قام املقّرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان يف األراضـي الفلـسطينية احملتلـة منـذ                    - ٤

 بإجراء حبوث من أجل هذا التقرير استناداً إىل املبدأ األساسـي الـذي يفـرض علـى                  ١٩٦٧عام  
حترام القانون الـدويل اإلنـساين واحتـرام حقـوق اإلنـسان، وأن عليهـا أن                املؤسسات التجارية ا  

تتجّنب التعّدي على حقوق اإلنـسان الـيت ختـّص الـذين يعيـشون حتـت االحـتالل وأن تتـصّدى                 
  .)١(لآلثار السلبية اليت تلحق حبقوق اإلنسان املنطوية عليها

__________ 
  ).، املرفقA/HRC/17/31(املبادئ التوجيهية بشأن التجارة وحقوق اإلنسان   )١(  
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ليت يعيشها الشعب الفلـسطيين     ويسترعي املقرر اخلاص االهتمام إىل الظروف اخلطرية ا         - ٥
الذي يعيش حتـت االحـتالل الطويـل األمـد دون أن يلـوح أي أفـق واقعـي إلهنائـه يف املـستقبل                         

ــب ــل األمــم املتحــ   . القري ــذل كــل   ويف ظــل هــذه الظــروف تتحّم دة مــسؤولية كــبرية لكــي تب
 وملــا ميكــن عملــه لتجنُّــب االســتغالل االقتــصادي والــسياسي والثقــايف للــشعب الفلــسطيين،  مــا

  .ميتلكه من موارد طبيعية
  

  نهجية العمل من أجل هذا التقريرم  -ثانياً   
يف ضــوء الطلبــات املتكــررة وغــري الناجحــة، املقّدمــة مــن جانــب املقــرر اخلــاص، إىل       - ٦

حكومــة إســرائيل مــن أجــل الــسماح لــه بــدخول األرض الفلــسطينية احملتلــة، فــإن هــذا التقريــر  
ة والــواردة مــن فعاليــات اجملتمــع املــدين ووكــاالت األمــم املتحــدة يــستند إىل املعلومــات املطلوبــ

والــشركات واملؤســسات والكيانــات مــن غــري الدولــة واألطــراف األخــرى صــاحبة املــصلحة،   
ســيما ممــن ميتلكــون اخلــربة فيمــا يتــصل مبــشاركة مؤســسات األعمــال التجاريــة يف إنــشاء     وال

قـرِّر اخلـاص األضـواء علـى عـدٍد خمتـارٍ مـن فـرادى                وُيـَسلِّط امل  . وصيانة املستوطنات اإلسرائيلية  
الشركات اليت تعمل ومتارس نشاطها التجـاري، أو حتقّـق أرباحـاً مـن املـستوطنات اإلسـرائيلية                  

ويطـرح املقـرر اخلـاص توصـيات سـعياً لـضمان أن تتخـذ               . القائمة يف األرض الفلسطينية احملتلة    
ت اإلسـرائيلية إجـراءات فوريــة    باملـستوطنا األعمـال التجاريـة الـيت متـارس نـشاطها فيمـا يتـصل       

يكفل ألنشطتها التوافق مع القانون الـدويل ذي الـصلة ومـع القواعـد واملعـايري املتعلقـة هبـذه                     مبا
ويالِحظ املقرر اخلاص أنه منـذ إعـداد هـذا    . القضية مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

 التجاريـة الـوارد مناقـشتها يف سـياقه، كمـا أن             التقرير فقـد اسـترعى ملـضمونه اهتمـام األعمـال          
املقرر اخلاص يطلب توضيحاً ومزيداً من املعلومات فيمـا يتـصل باالّدعـاءات الـيت حيتويهـا هـذا         

  .التقرير وخاصة بغية متابعة التنفيذ الفوري لتوصياته
  

  احلالة العامة للمستوطنات  -ثالثاً   
 مـستوطَنة يف الـضفة      ١٥٠يل ما يقدَّر بـــ       أنشأت إسرائ  ٢٠١٠ إىل عام    ١٩٦٧من عام     - ٧

وهـي  “ املتقّدمـة االسـتيطانية    املواقـع من  ” ١٠٠وباإلضافة إىل ذلك فهناك ما يقّدر بأنه        . الغربية
مستوطنات مت بناؤها بغري إذن إسـرائيلي رمسـي ولكنـها تتمّتـع باحلمايـة ودعـم املرافـق األساسـية                     

أصـبحت  “ املتقّدمـة االسـتيطانية   املواقـع   ” وهـذه    .واملساعدة املالية مـن جانـب حكومـة إسـرائيل         
مــؤخراً جمــاالً للعمليــات الــيت تقــوم هبــا حكومــة إســرائيل وللمناقــشات املتــصلة باحتمــال إضــفاء   

وهذا ميثّل تصعيداً خطرياً جلدول أعمـال االسـتيطان         . املشروعية عليها يف ظل القانون اإلسرائيلي     
رائيلية املرفوعة دعمـاً للمفاوضـات الراميـة إىل إنـشاء           الذي ال يتسق مع الشعارات السياسية اإلس      

  .دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتسقة الرقعة وذات سيادة
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 مــستوطنة يف القــدس مت إنــشاؤها بتمويــل ومــساعدة مــن جانــب   ١٢وهنــاك كــذلك   - ٨
. دينـة احلكومة، على أرض قامت إسرائيل بضمها بصورة غري مشروعة مث جعلتها جـزءاً مـن امل       

 يف املائة من الضفة الغربية مبا يف ذلك املـوارد الزراعيـة             ٤٠وتسيطر املستوطنات على أكثر من      
وكثري من املستوطنات مت تطويرها على نطاق واسـع فباتـت تـضم جمتمعـات               . واملائية األساسية 

 وال تـسمح إسـرائيل للفلـسطينيني بـدخول هـذه األراضـي أو             . كبرية ومسيَّجة أو مـدناً صـغرية      
  .استخدامها باستثناء أولئك الذين حيملون تصاريح للعمل

ويتراوح عدد الـسكان مـن املـستوطنني اإلسـرائيليني يف األرض الفلـسطينية احملتلـة بـني             - ٩
 نـسمة مـن هـؤالء    ٢٠٠ ٠٠٠ويعيش ما يقرب مـن  .  نسمة ٦٥٠ ٠٠٠ نسمة و    ٥٠٠ ٠٠٠

باسـتثناء مـن    (سكان املـستوطنني    وتدل اإلحصاءات علـى أن الـ      . املستوطنني يف القدس الشرقية   
اضــي مبعــدل بلــغ متوســطه ســنوياً   زاد عــددهم علــى مــدار العقــد امل ) هــم يف القــدس الــشرقية 

ويف األشـهر   .  يف املائـة بـني صـفوف الـسكان اإلسـرائيليني ككـل             ١,٨يف املائة يف مقابل      ٥,٣
مــة اإلســرائيلية وتقــّدم احلكو.  فــردا١٥ً ٥٧٩اإلثــين عــشر األخــرية زاد هــؤالء الــسكان بواقــع 

مزايــا وحــوافز للمــستوطنني تتــصل بعمليــات التــشييد واإلســكان والتعلــيم والــصناعة والزراعــة  
وقـد أّدى اجلهـد     . والسياحة والطرق املقصورة علـيهم، فـضالً عـن ميـزة الـدخول إىل إسـرائيل               

  ســـواء مـــن الناحيـــة املاليـــة أو القانونيـــة أو -الـــذي بذلتـــه إســـرائيل يف مـــشروع االســـتيطان  
ــة  ــواطنني       -البريوقراطيـ ــصاحل املـ ــرة لـ ــوب موسـ ــة جيـ ــصبح مبثابـ ــستوطنات لتـ ــل املـ  إىل حتويـ

اإلسرائيليني ضمن منطقة يعيش فيها الفلسطينيون حتت نري احلكم العـسكري ويف ظـروف مـن     
  .تفّشي الفقر على نطاق واسع

وِّد املـستوطنني  هذه املساعدة املالية والقانونية والبريوقراطيـة يف منـاطق املـستوطنات تـز              - ١٠
ــواطنني إســرائيليني يع      ــا بوصــفهم م ــا كــانوا ينعمــون هب ــا م ــشون يف األرض اإلســرائيلية مبزاي . ي

 يف تــل أبيــب تتــشكِّل هــذه املزايــا تناقــضاً ســافراً مــع االحتجاجــات الكــبرية الــيت حــدث   فيمــا
يــة  ومشلــت مئــات اآلالف مــن اإلســرائيليني الــذين جتّمعــوا حبّر٢٠١١والقــدس وحيفــا يف عــام 

ــة تــستجيب إزاء املــصاعب         ــل للمعيــشة وحكوم ــة وبتكــاليف أق ــالبني بالعدالــة االجتماعي مط
  .االقتصادية اليت تعانيها الطبقات اإلسرائيلية الوسطى

ــشكِّل إنــشاء املــستوطنات انتــهاكاً صــارخاً للقــ       - ١١ انون اإلنــساين الــدويل علــى حنــو    وي
اتفاقيـة جنيـف    ( املـدنيني يف زمـن احلـرب         تقضي به اتفاقية جنيف املتصلة حبماية األشـخاص        ما

 مــن اتفاقيــة ٤٩وحتظــر املــادة . ١٩٠٧والقواعــد املرفقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام ) الرابعــة
. جنيف الرابعة علـى الـسلطة القائمـة بـاالحتالل نقـل مـواطنني مـن أراضـيها إىل األرض احملتلـة                     

ل أن ُتجـري تغـيريات دائمـة يف املنطقـة     كما حتظر قواعد الهاي على السلطة القائمـة بـاالحتال        
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احملتلة اللهم إالّ إذا كانت مّربرة باالحتياجات العسكرية بـاملعين الـضيق للمـصطَلَح أو إذا كـان                 
  .االضطالع هبا يتم لصاحل السكان احملليني

ــستوطنات واهلياكــل       - ١٢ ــاء امل ــار بن ــي غم ــا إســرائيل، فف ــا، فهــي   أّم ــصلة هب  األساســية املت
يف انتهاك القانون الدويل من خالل االسـتيالء علـى املمتلكـات الفلـسطينية بغـري مـربر                  متعن   إمنا

وهـذه القيـود    . من الضرورات العسكرية فضالً عن فرض قيـود قاسـية علـى تنقّـل الفلـسطينيني               
تنتهك حقوق اإلنسان اليت تتوقف على حّرية احلركة مبا يف ذلك احلقـوق يف الـصحة والتعلـيم                  

ــاة األســرية  ــادة واحلي ــل والعب ــتيطان     .  والعم ــشروع االس ــدو حجــم م ــك، يب وباإلضــافة إىل ذل
اإلسرائيلي وكثافة حجم االستثمارات املالية املوظّفة على صعيده، تبدو وكأهنما يؤكدان عـزم             
إســرائيل علــى االحتفــاظ بالــسيطرة علــى تلــك املنــاطق ومــن مث فهــي تنتــهك مبــداً أساســياً مــن 

الــيت حتظــر حيــازة األراضــي ســواء باســتعمال ) ٤ (٢و املــادة مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة وهــ
وفضالً عن ذلك، فاملـستوطنات تـؤدي إىل تقـسيم الـضفة الغربيـة              . القوة أو التهديد باستعماهلا   

مبا يف ذلك القدس الشرقية إىل وحدات جغرافية معزولة ومبا يقيِّـد بـصورة قاسـية إمكانيـة قيـام          
ــة وكــال األمــرين    رقعــة متواصــلة مــن األرض والقــدرة ع  لــى التــصّرف احلــر يف املــوارد الطبيعي

مطلوبان من أجل املمارسة اإلجيابية للحق األساسي وغري القابل للتـصرف للـشعب الفلـسطيين               
  .يف تقرير املصري

وقد استحدثت إسرائيل نظاماً للفصل والتمييز على أسـاس نظـامني منفـصلني للقـانون             - ١٣
بق علـى املـستوطنني ويعاِمـل املـستوطنات علـى أهنـا امتـدادات           نظام ينط : يف األرض الفلسطينية  

حبكم األمر الواقع إلسرائيل، ومينح املستوطنني حقـوق املـواطنني مـشفوعة بأوجـه احلمايـة مـن                  
وعلــى النقــيض، فــإن الفلــسطينيني خاضــعون لنظــام مــن اإلدارة  . جانــب دولــة شــبه دميقراطيــة

ة ومن احلق يف املشاركة يف صياغة السياسات املتعلقـة          العسكرية مبا حيرمهم من احلماية القانوني     
وهــذان النظامــان املنفــصالن يعــّززان نظامــاً للحكــم تعتمــد فيــه  . بــاألرض الــيت يعيــشون عليهــا

ومثة نظـام مـزدوج للطـرق بـني طريـق للمـستوطنني             . احلقوق على اهلوية الوطنية وعلى اجلنسية     
  .ييزي بني اجملتمعنيوطريق آخر للفلسطينيني مما يعّزز الفصل التم

حيـث يقـع    . وميثّل اجلدار الفاصل يف الـضفة الغربيـة أبـرز مالمـح مـشروع االسـتيطان                 - ١٤
ــان يف            ــي اإلمع ــث يراع ــة حي ــضفة الغربي ــذا اجلــدار داخــل ال ــق ه ــن طري ــة م ــبري للغاي جــزء ك

 إىل  أّما القيود املفروضة علـى وصـول الفلـسطينيني        . التصميمات التوّسعية جملتمعات املستوطنني   
األرض الزراعية يف جوار املستوطنات اإلسرائيلية الواقعة على اجلانب الشرقي من اجلدار فهـي               

ــشاؤها     . واســعة النطــاق  ــاطق مت إن ــدة الوصــول يف بعــض احلــاالت من ــاطق املقيَّ وفيمــا متثِّــل املن
وحتــصينها مــن جانــب واحــد بواســطة املــستوطنني، ففــي احلــاالت األخــرى تقــوم العــسكرية      



A/67/379  
 

12-51584 7 
 

ويف . “منطقة أمنيـة خاصـة  ”يلية بتشييد األسوار حول املستوطنات لتعلن املنطقة املعنية    اإلسرائ
 أعلنت حمكمـة العـدل      ٢٠٠٤وصدرت يف عام    ) ١ إىل   ١٤(فتواها اليت كادت تكون إمجاعية      

الدولية بصورة قاطعة أن اجلدار الفاصـل ينتـهك القـانون الـدويل وينبغـي تفكيكـه مـع تعـويض                     
  .ضرار اليت حلقت هبمالفلسطينيني عن األ

ــشكّل     - ١٥ ــيت ت ــة جــيم ال ــة، أّدى نظــام ختطــيط    ٦٠ويف املنطق ــضفة الغربي ــة مــن ال  يف املائ
املناطق الذي طّبقته إسرائيل إىل املزيد من إنـشاء ومنـو املـستوطنات فيمـا أّدى إىل احلرمـان مـن                 

ة فّعالـة أي عمليـات   تنمية اجملتمعات الفلسطينية، باعتبار أن نظـام ختطـيط املنـاطق حيظـر بـصور        
 يف املائـة   ٤٤ يف املائة من املنطقة جـيم، أو مـا يقـرب مـن               ٧٠بناء فلسطينية فيما يصل إىل حنو       

 يف املائـة، مثـة نطـاق مـن القيـود            ٣٠ويف املـساحة املتبقيـة، وقوامهـا        . من مساحة الضفة الغربية   
وعلــى صــعيد . بنــاءجيعــل مــن املــستحيل عمليــاً علــى الفلــسطينيني أن حيــصلوا علــى تــصريح بال 

املمارسة تسمح السلطات اإلسـرائيلية للفلـسطينيني بالتـشييد ولكـن فقـط ضـمن حـدود خطـة                   
وأّدى ذلـك إىل تـْرك      .  يف املائة من املنطقـة جـيم       ١معتمدة من جانب إسرائيل وتغطي أقل من        

 ممــا يفــضي إىل“ بــصورة غــري مــشروعة”الفلــسطينيني دون أي خيــار أمــامهم اللــهم إالّ البنــاء  
  .ردود فعل إسرائيلية غري إنسانية تنطوي على إجراءات اهلدم والتشريد

وألن القدس الشرقية مت ضمها قصداً بواسطة إسـرائيل فقـد عمـدت حكومـة إسـرائيل                   - ١٦
إىل خلق الظروف الدميغرافية واجلغرافية الرامية إىل إحباط مقترحات السالم الـيت حتـّدد القـدس       

عت إسـرائيل إىل زيـادة عـدد الـسكان اإلسـرائيليني وتقليـل              لقـد سـ   . بوصفها عاصـمة فلـسطني    
ــة  ــسطينيني يف املدين ــة  . عــدد الفل ــق التالي ــي للقــدس  : واســتخَدمت إســرائيل الطرائ العــزل الفعل

ويتم ذلك جزئيـاً مـن خـالل بنـاء اجلـدار؛ وممارسـة التمييـز يف                 . الشرقية عن بقية الضفة الغربية    
م املنـازل وإلغـاء اإلقامـة وسـحب املزايـا االجتماعيـة             مصادرة األراضي والتخطيط والبنـاء وهـد      

كمـا أن الطـرد     . من الفلسطينيني، وإنفاق امليزانية البلدية بصورة غري منصفة بني جزأْي املدينـة           
القسري للفلسطينيني من بيوهتم، على يد املستوطنني الذين تـساندهم احلكومـة، أسـَهَم بـدوره                

د الفلسطينيون منازهلم ومـا زال هنـاك املزيـد منـهم يواجهـون              يف تغيري دميغرافية املدينة؛ فقد فق     
وتـدعم احلكومـة اإلجـراءات    . خطراً دائماً بالطرد القسري وبالتجريد من املمتلكات والتشريد    

اليت يتخذها املستوطنون باختاذها إجراءات شـّتى منـها نـشر ُحـّراس أمـن خـاص وإيفـاد قـوات                     
ــة اإلســرائيلية يف   األمــن ملــصاحبة االســتيالء علــى منــازل ال   فلــسطينيني ومتويــل املــشاريع اإلمنائي

  .مستوطنات القدس
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  اإلطار القانوين  -رابعاً   
  قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل: عام  -ألف   

إســرائيل دولــة طــرف يف معظــم االتفاقيــات األساســية الدوليــة حلقــوق اإلنــسان وهــي    - ١٧
علـى أن قيـام حالـة       . )٢( معاهدات حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة        تقدِّم بانتظام تقارير إىل هيئات    

وينـصّب  . من الرتاع املسلّح أو االحتالل ال يعفي الدولة من التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان              
التأكيد باستمرار مـن جانـب حمكمـة العـدل الدوليـة وهيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان، إىل                     

عنيني حبقـوق اإلنـسان واإلجـراءات اخلاصـة ملفوضـية      جانب مفّوضي األمم املتحدة العديدين امل  
حقوق اإلنسان، وخليفتها وهو جملس حقوق اإلنسان، على أن قانون حقوق اإلنسان الـدويل              

  .والقانون اإلنساين الدويل ينطبقان يف وقت واحد يف مجيع أحناء األرض الفلسطينية احملتلة
ــوارد يف مــنت املعاهــدات الــيت   وإســرائيل ملتزمــة مبوجــب القــانون اإلنــساين ا    - ١٨ ــدويل ال ل

ومــن الواضــح جبــالء أن إســرائيل يف . صــّدقت عليهــا بقــدر وروده يف القــانون اإلنــساين العــريف
األرض الفلسطينية احملتلة ُملتزمة بأحكام القانون الـدويل فيمـا يتـصل حتديـداً باألراضـي احملتلـة،              

تعلقـة بـاالحتالل العـسكري وخاصـة يف     ومبا يوجب تطبيـق قواعـد القـانون اإلنـساين الـدويل امل            
 ،)٣()اتفاقيـة جنيـف الرابعـة     (اتفاقية جنيف املتصلة حبمايـة األشـخاص املـدنيني يف زمـن احلـرب               

علـى   )٤(١٩٠٧والقواعد املرفقة باتفاقية الهاي بـاحترام قـوانني وأعـراف احلـرب يف الـرب لعـام                
ربيــة مبــا يف ذلــك القــدس الــشرقية  إســرائيل بوصــفها الــسلطة القائمــة بــاالحتالل يف الــضفة الغ  

ي التفاقيــة جنيــف ومل توافــق وبــرغم أن إســرائيل قــد دفعــت ضــد التطبيــق الرمســ. وقطــاع غــزة
علــى حنــو مــا تقــرره هــي ذاهتــا، فــإن احلالــة تظــل حالــة “ اإلنــسانية”علــى تطبيــق األحكــام  إالّ

وجملـس حقـوق    احتالل عسكري حمارب على حنو ما يعترف به جملس األمـن واجلمعيـة العامـة                
.  بـشأن اجلـدار    ٢٠٠٤اإلنسان وتعترف به بصورة قاطعة حمكمة العدل الدولية يف فتواها لعام            

وباإلضافة إىل انطباق اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق كـذلك قواعـد الهـاي املقبولـة بوصـفها مـن                   
  .)٥(القانون اإلنساين العريف

__________ 
  )٢(  http://tb.ohchr.org/default.aspx?country=il.  
  .٩٧٣، رقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
وقـد دخلـت    . ١٩٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٨القواعد املتصلة بقوانني وأعراف احلرب يف الرب املعتمدة يف            )٤(  

اتفاقيـات وإعالنـات    انظـر وقفيـة كـارنيغي للـسالم الـدويل،           . ١٩١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦حّيز النفاذ يف    
  ).١٩١٥نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، ( ١٩٠٧ و ١٨٩٩ لعامي الهاي

  .A/HRC/12/37انظر   )٥(  
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مة باالحتالل، تتحّمل الواجـب     ويتوجب على حكومة إسرائيل، بوصفها السلطة القائ        - ١٩
ــدويل يف األرض       ــساين الـ ــانون اإلنـ ــسان والقـ ــوق اإلنـ ــوانني حقـ ــات قـ ــذ التزامـ ــرام وتنفيـ احتـ

ــة    . الفلــسطينية احملتلــة ــة أن تــصبح املــشاريع التجاري ــزام بكفال كمــا يترتــب علــى إســرائيل االلت
م عنها أثر سـليب علـى   العاملة يف األرض الفلسطينية احملتلة موضعاً للمساءلة عن أي أنشطة ينج      

  .ما للشعب الفلسطيين من حقوق اإلنسان
  

التزامــات قــانون حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل واملبــادئ املتــصلة      - باء  
  بالشركات اخلاصة يف األرض الفلسطينية احملتلة

   التجارية وحقوق اإلنسانباملؤسساتاملبادئ التوجيهية املتصلة   -  ١  
 باإلمجـاع   ١٧/٤ أّيـد جملـس حقـوق اإلنـسان يف قـراره             ٢٠١١يونيـه   /ران حزي ١٦يف    - ٢٠

من أجل تنفيذ إطـار األمـم        )٦(املبادئ التوجيهية املتصلة باملؤسسات التجارية وحقوق اإلنسان        
الــيت تــنّص للمــرة األوىل علــى معيــار عــاملي لتعزيــز  “ احلمايــة واالحتــرام واإلنــصاف”املتحــدة 

ــة بواســطة   . لنــشاط التجــاري حقــوق اإلنــسان فيمــا يتــصل با   ــادئ التوجيهي وقــد مت إعــداد املب
الربوفيسور جون روغي، املمثل اخلاص السابق لألمني العام املعين حبقوق اإلنـسان والـشركات     

وهي تطـرح توجيهـاً معياريـاً ومرجعيـاً يوّضـح أدوار            . عرب الوطنية واألعمال التجارية األخرى    
تـصل حبقـوق اإلنـسان والتـدابري القانونيـة والـسياساتية            ومسؤوليات املؤسسات التجارية فيمـا ي     

الواجب أن تتخذها الدول نابعة من التزاماهتا القائمـة إزاء حقـوق اإلنـسان ومبـا يكفـل احتـرام        
وهــذه هــي الوثيقــة املعياريــة األوىل الــيت تتعلّــق باألعمــال التجاريــة وحقــوق  . حقــوق اإلنــسان

  .ة حكومية دولية معنية حبقوق اإلنساناإلنسان اليت تلقى تأييداً من جانب هيئ
وتسلّط املبادئ التوجيهية األضواء على اخلطوات الواجب أن تتخذها الـدول لـضمان               - ٢١

احترام حقوق اإلنسان من جانب املؤسسات التجارية وهي تطرح إطاراً ينبغـي يف حـدوده أن               
ها، كمـا أهنـا تـشكِّل       تدلّل الشركات على أهنا حتترم حقوق اإلنـسان وتقلـل مـن خطـر انتـهاك               

ويـتم تنظـيم   . جمموعة من املعايري اليت تتيح تقيـيم احتـرام املؤسـسات التجاريـة حلقـوق اإلنـسان          
  :املبادئ التوجيهية على أساس الدعائم الثالث لإلطار املذكور وهي

واجــب الدولــة بكفالــة احلمايــة ضــد انتــهاكات حقــوق اإلنــسان مــن جانــب     )أ(  
املؤسـسات التجاريـة ومـن خـالل الـسياسات واللـوائح واإلجـراءات          أطراف ثالثـة مبـا يف ذلـك         

  القضائية؛
__________ 

  )٦(  A/HRC/17/31املرفق ،.  
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مـــسؤولية الـــشركات عـــن احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان ممـــا يعـــين أن تتـــصرَّف     )ب(  
املؤسسات التجارية على أساس املراعـاة الواجبـة الـيت تتجّنـب االفتئـات علـى حقـوق اآلخـرين           

  مع التصّدي لآلثار السلبية اليت تنجم عن ذلك؛
ــهاكات املتـــصلة      )ج(   ــة اإلنـــصاف لـــضحايا االنتـ ــبل إتاحـ ــيع ُسـ ــة إىل توسـ احلاجـ

  .بالشركات التجارية سواء كان إنصافاً قضائياً أو غري قضائي
وتطرح املبادئ التوجيهية توصيات عملية وملموسـة مـن أجـل تنفيـذ اإلطـار املـذكور                   - ٢٢

ــدويل    . أعــاله ــانون ال ــدة إزاء الق ــشئ التزامــات جدي ــشكّل توضــيحاً  وهــي ال تن وإن كانــت ت
وتفصيالً لآلثـار املترتبـة علـى املعـايري القائمـة، مبـا يف ذلـك مـا يـتم ضـمن إطـار قـانون حقـوق                            
اإلنسان الدويل وممارساته، سـواء للـدول أو للمؤسـسات التجاريـة حبيـث حتقّـق التكامـل بينـها                    

الــيت مــا برحــت  وباإلضــافة إىل أهنــا تــشكّل جــزءاً مــن االلتزامــات   . )٧(ضــمن إطــار متجــانس 
تتحملها الـدول إزاء حقـوق اإلنـسان علـى املـستوى الـدويل، فثمـة عناصـر مهمـة مـن املبـادئ                        
التوجيهية تنعكس بصورة متزايدة يف القوانني الوطنية، وكـذلك يف معـايري ومبـادرات القـوانني                

ــصناعة علــى املــستوى العــاملي واإلقليمــي، فــضالً عــن االلتز      ــداً بال ــصلة حتدي امــات الناعمــة املت
  .التعاقدية

وميكن للشركات أن يكون هلا أثرهـا علـى حقـوق اإلنـسان وهـذا يتوقـف علـى حالـة                    - ٢٣
ومـن مث يتعـيَّن عليهـا أن تباشـر عمليـة فّعالـة مـن املراعـاة الواجبـة واملتواصـلة             . وسياق أنشطتها 

 عن أنـشطتها    حلقوق اإلنسان مبا يكفل تقييم املخاطر وقياس األثر احملتمل واألثر الفعلي الناجم           
إزاء حقوق اإلنسان، مث إدمـاج نتـائج هـذه التقييمـات، والعمـل علـى أساسـها وتقـّصي فعاليـة                      

ويـتم هـذا   . استجاباهتا وتواصـلها سـواء علـى أسـاس التقييمـات أو االسـتجابة املـذكورة أعـاله               
ليتها باإلضــافة إىل مــا تعبِّــر عنــه املــشاريع التجاريــة مــن التــزام واضــح وُمعلَــن بالنــهوض مبــسؤو 

باحترام حقوق اإلنسان وهتيئة السبيل اليت تكفل التعاون على معاجلة أية آثار سـلبية تكـون قـد     
  .تسببت فيها أو أسهمت يف حدوثها

وميكن أن تتعّرض حقـوق اإلنـسان إىل خمـاطر أصـعب ومـن مث ينبغـي أن حتظـى مبزيـد                        - ٢٤
اإلنـسانية، ولكـن ينبغـي حـث       من االهتمام يف صناعات وسياقات بعينها مبا يف ذلك األوضاع           

ــيم ســائر حقــوق         ــاً لتقي ــى أن ُتجــري استعراضــاً دوري ــع احلــاالت عل ــة يف مجي ــدوائر التجاري ال
كمـا أن املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك        . اإلنسان اليت تتأثر مبا تبذله مـن نـشاط        

__________ 
  )٧(  A/HRC/17/31 ١٤، الفقرة.  
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ظمـة العمـل الدوليـة، علـى         واالتفاقيـات األساسـية الثمـان ملن       )٨(الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان   
حنو ما يرد يف إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمـل، تـشكّل            
يف جمموعها قائمة مرجعية ال بد على أساسها من تقييم اآلثار اليت تنجم عن مشاريع األعمـال                  

ظـر يف أمـر معـايري إضـافية،     كما ينبغـي لتقييمـات األثـر أن تن   . التجارية بالنسبة حلقوق اإلنسان   
ــسكان األصــليني،        ــا يتــصل حبقــوق شــعوب ال ــثالً م حــسب الظــروف القائمــة، ومــن ذلــك م
وحقوق املرأة واألقليات الوطنية أو العرقيـة أو الدينيـة أو اللغويـة وحقـوق الطفـل واألشـخاص        

 كمـا ينبغـي ملؤسـسات األعمـال       . ذوي اإلعاقات والعمال املهـاجرين وأسـرهم حـسب املالئـم          
التجارية أن حتترم معايري القانون اإلنساين الدويل عندما تعمل يف حالة نزاع مسلّح فيمـا ينبغـي         

ألعمــال التجاريــة الــيت متتلكهــا  أن متــارس الــدول رقابــة أوســع نطاقــاً فيمــا يتــصل بــشركات ا   
  .تسيطر عليها أو
مليـة املتـصلة باألعمـال      وتفضي املبادئ التوجيهية إىل التواؤم بني املعايري واملبـادرات العا           - ٢٥

التجارية وبني حقوق اإلنسان على حنو ما تشهد به تقارير الفريق العامل املعـين مبـسألة حقـوق       
اإلنسان والشركات عرب الوطنية وشركات األعمال التجارية األخرى واملمثـل اخلـاص الـسابق              

ــة  . )٩(لألمــني العــام  ــادرات اإلقليمي ــة املب ــشمل أمثل ــد  أدرجــت املنظمــ ) أ: (و ت ــة لتوحي ة الدولي
املقاييس فصالً عن حقوق اإلنـسان يف توجيههـا بـشأن مـسؤولية الـشركات وهـو مـا يتماشـى                     

الــذي تقــوم علــى أساســه املبــادئ  “ اإلنــصافاحلمايــة واالحتــرام و”مــع إطــار األمــم املتحــدة 
أصدرت املفوضـية األوروبيـة رسـالة بـشأن املـسؤولية االجتماعيـة للـشركات               ) ب(التوجيهية؛  

بة عن توقّعها بأن تعمـل مجيـع الـشركات علـى النـهوض مبـسؤوليتها إزاء حقـوق اإلنـسان                      معر
ــة    ــادئ التوجيهي ــه يف املب ــوارد تعريف ــارير   . )١٠(علــى النحــو ال ــشر تق ــها علــى ن كمــا أوردت نيت

مرحليـة دوريـاً بـشأن تنفيــذ املبـادئ التوجيهيـة ضـمن نطــاق االحتـاد األورويب، ودعـت الــدول         
ويب إىل وضــع خطــط وطنيــة لتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة مــع هنايــة عــام        أعــضاء االحتــاد األور 

ــوب شــرقي آســيا    ) ج (؛)١١(٢٠١٢ ــم جن أن الدراســة املواضــيعية  ) آســيان(أعلنــت رابطــة أم
__________ 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص               )٨(  
  . واالجتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصادية

مقتطف من إطار األمم املتحدة واملبادئ التوجيهية مت توثيقه بواسـطة الفريـق العامـل يف أول تقـاريره املقدمـة                    )٩(  
بواســطة األمـني العــام، يف تقريــره  ) A/67/285(واجلمعيـة العامــة  ) A/HRC/20/29(إىل جملـس حقــوق اإلنــسان  

وكذلك بواسـطة املمثـل اخلـاص الـسابق لألمـني           ) Corr.1 و   A/HRC/21/21(املقدَّم إىل جملس حقوق اإلنسان      
  .www.business-humanrights.org/media/documents/applications-of-framework-jun-2011.pdf: العام؛ انظر

  .http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm: متاح من  )١٠(  
  )١١(  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7010.  
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األوىل اليت تقوم هبا اللجنة احلكومية الدوليـة األوىل املعنيـة حبقـوق اإلنـسان سـوف تركّـز علـى         
مت يف عـام    ) د( و   ؛)١٢(يقة متتثل متاماً للمبادئ التوجيهية    األعمال التجارية وحقوق اإلنسان بطر    

ــاون      ٢٠١١ ــة ملنظمــة التع ــسيات التابع ــددة اجلن ــشركات املتع ــة لل ــادئ التوجيهي  اســتكمال املب
والتنمية يف اجملال االقتصادي فأصبحت اآلن متوائمـة متامـاً مـع مـسؤولية الـشركات يف احتـرام             

  .بادئ التوجيهيةحقوق اإلنسان على النحو الوارد يف امل
  

  التفاق العامليا  -  ٢  
 هو املبادرة الطوعية العاملية الرئيسية املتـصلة باملـسؤولية االجتماعيـة            )١٣(االتفاق العاملي   - ٢٦

وقــد مت إطالقــه . وهــي تعــاِلج أيــضاً مــسألة األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنــسان   . للــشركات
 األعمــال التجاريــة بــأن يقومــوا طواعيــةً  بغيــة إقنــاع قــادة٢٠٠٠مببــادرة األمــني العــام يف عــام 

 مبــادئ تتــصل حبقــوق اإلنــسان ومعــايري العمــل والبيئــة ومكافحــة الفــساد   ١٠بتعزيــز وتطبيــق 
وتعمل سبع مـن هيئـات األمـم املتحـدة ضـمن شـراكة              . ضمن جماالت الشركات اليت يقودوهنا    

ة األمـم املتحـدة حلقـوق       متواصلة مع مكتب األمني العام املعين باالتفاق العـاملي، وهـي مفوضـي            
اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                 
وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة  

ــصناعية    ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــاملي أن امل   . األم ــاق الع ــد ذكــر االتف ــة   وق ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ب
باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان تطـرح مـضمون املبـدأ األول مـن مبـادئ االتفـاق العـاملي،                 

 من الشركات املـشاركة يف االتفـاق        ٨ ٧٠٠ومن مث فهي تشكّل االلتزام الذي يضطلع به حنو          
  . بلدا١٣٠ً من أكثر من )١٤(العاملي
  : يتوّخى هدفني متكاملنيوبشكل شامل فإن االتفاق العاملي  - ٢٧

  تعميم املبادئ العشرة ضمن املسار الرئيسي لألنشطة التجارية حول العامل؛  )أ(  

__________ 
مالحظات أدىل هبا رافندي جامني، ممثـل إندونيـسيا إىل اللجنـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف                         )١٢(  

ليمي ملنتدى آسيا واحمليط اهلـادئ للمؤسـسات الوطنيـة    رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، لدى انعقاد املؤمتر اإلق      
ــسان، ســول،      ــة وحقــوق اإلن ــسان املعــين باألعمــال التجاري ــشرين األول١٣ إىل ١١حلقــوق اإلن ــوبر / ت أكت

٢٠١١.  
  ./www.unglobalcompact.org: انظر  )١٣(  
ة التوجيهية بشأن األعمـال التجاريـة       مبادئ األمم املتحد  ”االتفاق العاملي ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان          )١٤(  

ــسان  ــم املتحــدة    : وحقــوق اإلن ــاملي لألم ــاق الع ــع التزامــات االتف ــة م ــه /، متــوز“العالق ــاح٢٠١١يولي ــى؛ مت :  عل
www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/GPs_GC%20note.pdf.  
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ــاً بعوامــل       )ب(   تزويــد اإلجــراءات الداعمــة ألهــداف األمــم املتحــدة األوســع نطاق
ــة   ــة لأللفي ــاً تعــالِ  . حــافزة مبــا يف ذلــك الغايــات اإلمنائي ــة عاملي ج كمــا أن املبــادئ العــشرة املقبول

ويتعلّـق اثنـان مـن املبـادئ        . القضايا املتصلة حبقوق اإلنسان وبالعمـل والبيئـة ومكافحـة الفـساد           
  :باحترام حقوق اإلنسان ومن مث يتسمان بأمهية خاصة ومها

   ينبغي لألعمال التجارية أن تدعم وحتترم محاية حقوق اإلنسان املعلنة دولياً؛:١املبدأ 
  . يف انتهاكات حقوق اإلنسانمشاركتها أن تكفل عدم :٢املبدأ 

وينطــوي االتفــاق العــاملي علــى سياســة تتعلّــق بالــشفافية واملــساءلة وهــي ُتعــَرف بأهنــا     - ٢٨
وميثل اإلعـالن الـسنوي ألي رسـائل تتعلّـق بالتقـدُّم إفـصاحاً مهمـاً عـن             . التواصل بشأن التقدُّم  

ن الـشركات املـشاركة أن تتبـع        وُيطلَـب مـ   . التزام الطرف املشارِك يف االتفـاق العـاملي ومبادئـه         
ــاً لنجــاح       ــار ذلــك أمــراً جوهري هــذه الــسياسة بوصــفها التزامــاً إزاء الــشفافية واإلفــصاح باعتب

أمــا الفــشل يف اتبــاع هــذا املبــدأ التــوجيهي فــيمكن أن يــؤّدي إىل ترتيــل رتبــة الطــرف . املبــادرة
  .املشارِك بل واحتمال استبعاده متاماً

بادئ التوجيهية بواسطة جملس حقوق اإلنسان فقد أرَسل االتفـاق          ويف أعقاب تأييد امل     - ٢٩
 ١العاملي إىل أعضائه ما يفيد بأن االلتزام الذي تتحمله الشركات املشاركة فيما يتـصل باملبـدأ                 
. إمنا يتالءم مـع الـشروط الـواردة ضـمن إطـار مـسؤولية الـشركات بـاحترام املبـادئ التوجيهيـة                

لــة أن تكــون مجيــع أدواتــه ومــواده التوجيهيــة بالنــسبة للــشركات  واالتفــاق العــاملي ملتــزم بكفا
  .املشاركة واملتعلقة حبقوق اإلنسان متوائمة مع املبادئ التوجيهية

  
  املشاريع التجارية العاملة يف حاالت الرتاع املسلّح واالحتالل  -  ٣  

ات التجاريـة،   يف الرتاع املسلّح، تنطبـق معـايري القـانون اإلنـساين الـدويل علـى املؤسـس                  - ٣٠
ــة علــى العــاملني    .)١٥(فــضالً عــن األطــراف األخــرى   ــدويل احلماي ــساين ال ــانون اإلن ــسبغ الق  وي

ــة شــريطة أالّ يــشاركوا مباشــرة يف األعمــال املــسلّحة، فــضالً عــن األصــول       بالــشركة التجاري
كمــا يفــرض التزامــات تقــضي بــأن ال خيــاِلف املوظفــون . واالســتثمارات الرأمساليــة للــشركات

 للمسؤولية اجلنائيـة    - فضالً عن املشاريع التجارية ذاهتا       -ون اإلنساين الدويل مبا يعّرضهم      القان

__________ 
  .www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf, p. 12: انظر  )١٥(  
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وقــد وضــعت جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة توجيهــاً  . أو املدنيــة يف حالــة إقــدامهم علــى ذلــك
  .)١٦(بشأن حقوق والتزامات املؤسسات التجارية مبوجب القانون اإلنساين الدويل

دث انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنـسان تكـون األعمـال التجاريـة ضـالعة              وكثرياً ما حت    - ٣١
فيها يف غمار الـرتاع للـسيطرة علـى األرض أو املـوارد أو احلكـم حيـث ال تكـون آليـات تلبيـة                       

أّما املؤسـسات التجاريـة الـيت تـسعى         . وإنفاذ حقوق اإلنسان قائمة بدورها على النحو املنشود       
كات حقـوق اإلنـسان فهـي تلـتمس التوجيـه بـصورة متزايـدة مـن                 إىل جتنُّب املـشاركة يف انتـها      

  .جانب الدول اليت تعمل على صعيدها
على أن خماطر إدارة عمل جتاري يف منطقة متأثرة برتاع ما ميكن أن تكـون جـسيمة ممـا                     - ٣٢

ينبغي معه للدول أن حتذّر املنظمات إزاء ما ُيحَتمل وقوعه من انتهاكات حلقوق اإلنسان نتيجـة                
كمــا ينبغــي للــدول أن تــستعرض مــا إذا كانــت سياســاهتا وتــشريعاهتا . نــشطة العمــل التجــاريأل

وأنظمتــها وتــدابري اإلنفــاذ فيهــا تتــصّدى بــصورة فّعالــة إزاء تــصاعد هــذه املخــاطر، مبــا يف ذلــك  
وجيب أيضاً اختاذ اخلطـوات     . تشجيع األعمال التجارية على توّخي اليقظة الواجبة لتقييم أحواهلا        

الئمة مبا يكفل التصّدي للثغـرات الـيت يـتم حتديـدها، وقـد يـشمل ذلـك استكـشاف املـسؤولية              امل
ــة يف أرضــها و    ــة للمــشاريع القائمــة أو العامل ــة أو اجلنائي ــة أو اإلداري ــها  /املدني أو اخلاضــعة لواليت

  .القضائية، اليت ترتكب أو تسهم يف ارتكاب خمالفات أو انتهاكات للقانون الدويل
ّد التكاليف اليت تتحملها الشركات واألعمـال التجاريـة إزاء عـدم احتـرام القـانون        وُتَع  - ٣٣

اإلنــساين الــدويل تكــاليف ال يــستهان هبــا مبــا يف ذلــك اإلضــرار بالــصورة العامــة للــشركة وأثــر 
ذلـــك علـــى قـــرارات املـــسامهني وعلـــى أســـعار األســـهم ممـــا ميكـــن أن يفـــضي إىل أن يـــصبح  

وطبقـاً للجنـة الـصليب األمحـر الدوليـة          .  عـن انتـهاكات احلقـوق      املستخدمون مسؤولني جنائيـاً   
 القانون اإلنساين الـدويل ال يقـضي فقـط بـأن األمـر يقتـصر علـى اجلنـاة ولكـن ينـسحب                      فإن”

ــاً مــسؤولية ارتكــاب جــرائم        ــوا جنائي ــى رؤســائهم وشــركائهم ممــن ميكــن أن يتحّمل ــضاً عل أي
 يكـــون التواطـــؤ هـــو األهـــم بالنـــسبة ومـــن أشـــكال هـــذا الفعـــل اجلنـــائي يـــرجَّح أن. احلـــرب

  .)١٧(للمؤسسات التجارية

__________ 
مقدمـة إىل حقـوق والتزامـات شـركات األعمـال التجاريـة يف              : األعمال التجارية والقـانون اإلنـساين الـدويل         )١٦(  

  ,Eric Mongelard: انظــر أيــضاً) ٢٠٠٦جلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة،   (إطــار القــانون اإلنــساين الــدويل 

“Corporate civil liability for violations of international humanitarian law”, International Review of the Red 

Cross, vol. 88. No. 863, September 2006.  
  )١٧(  www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0882.pdf, p. 26.  
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وال ميكن أن يسعى موظفـو األعمـال التجاريـة إىل التـهّرب مـن العقـاب علـى اجلـرائم                       - ٣٤
فمـستخدمو الـشركات ميكـن      . الدولية بدعوى أهنم يعملون ببساطة باسم مـشروع جتـاري مـا           

إلنــسان املرتكَبــة بــصرف النظــر عــن أن يواجهــوا التحقيــق واملقاضــاة علــى انتــهاكات حقــوق ا
ومن مث فالدول تتحّمـل التزامـاً باختـاذ اإلجـراءات املالئمـة      . مكان ارتكاب االنتهاك ذي الصلة  

 األعمـال التجاريـة   علـى مؤسـسات  ”: وحتذّر جلنة الصليب األمحر الدولية بأنـه  . يف هذا الصدد  
ــة أن ال تتجاهــل  ــه مــن    ببــساطة أل،اإلجــراءات القــضائيةاختــاذ إمكاني ن البلــد الــذي تعمــل في

إن خمـاطر مـسؤولية الـشركات    . املستبعد أن جيري حتقيقات جنائية أو أنه عاجز عن هذا األمـر    
واألفراد بالنسبة إىل اجلرائم املرتكَبة يف سياق نزاع مسلّح متثّل بالتايل عنصراً متزايـد األمهيـة يف        

  .)١٨(“ بأنشطتها خالل نزاع مسلّحإطار قيام مؤسسة جتارية بتقييم مدى املخاطر املرتبطة
ــهاكات       - ٣٥ ــدة كوســيلة للكــشف عــن انت ــة بــصورة متزاي ــستخَدم املــسؤولية املدني كمــا ُت

حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل الـيت ترتكبـها الـشركات وكـسبيل لتزويـد الـضحايا                   
ا القـوات املـسلحة     وأحياناً تعمل الشركات مع فعاليـات الـدول مبـا فيهـ           . بسُبل فعَّالة لإلنصاف  

  .“العمل املشَترك”أو استخراج املوارد الطبيعية مبا يفضي إىل ما يوَصف بأنه /على تأمني و
 منوذجـاً مت مـن خاللـه اختـاذ إجـراءات مدنيـة              ضد شركة يونوكال  املواطن  وُتعّد قضية     - ٣٦

 والـسخرة   فيما يتعلّق بانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ومن ذلك مثالً التعذيب واالغتـصاب           
 نظرية للتواطـؤ    )٢٠(ويف الواليات املتحدة طّبقت حمكمة استئناف للدائرة التاسعة       . )١٩(والتشريد

مستقاة من القانون اجلنائي ومؤّداها املساعدة على ارتكاب الفعل أو التحريض علـى ارتكابـه،               
اكات ومن مث قضت بأنه عندما يرتبط الفعل حبقيقة أن شركة يونوكال كانت على علـم بانتـه             

حقوق اإلنسان قبل أن تصبح طرفاً يف املشروع ذي الصلة، فبالتايل تتوافر أدلة كافيـة لتحميـل                 
 ضد شركة غرين بـارك انترناشـيونال        )٢١(كما ُتَعّد قضية جملس قرية بلعني     . يونوكال املسؤولية 

ون بـأن   وقـد دفـع املـّدع     . الكندية مبثابة قضية مسؤولية مدنية ُرفعت أمام نظام احملاكم الكنـدي          
وتقّبلـت  . غرين بارك الدولية شاركت يف بنـاء وتعزيـز مـستوطنة مبنيـة علـى أرض أهـل بلعـني                   

احملاكم الكندية حقيقة أن الشركات تتحّمل التزاماً بتجنُّـب املـشاركة، حـىت ولـو بـصورة غـري                   

__________ 
  .املرجع نفسه  )١٨(  
  )١٩(  www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_863_mongelard.pdf, p. 15.  
حمكمــة االســتئناف للــدائرة التاســعة بالواليــات املتحــدة، املــواطن دو ضــد شــركة يونوكــال، احلكــم املــؤرخ     )٢٠(  

  .Doe v. Unocal Corp., judgement of 18 September 2002. ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١٨
  .عني الفلسطينيةجملس قرية بلعني هو السلطة البلدية اليت حتكم قرية بل  )٢١(  
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مباشـــرة، يف انتـــهاك ُتقـــِدم عليـــه إســـرائيل اللتزاماهتـــا مبوجـــب اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وأن    
ومع ذلـك فقـد     . لتزامات الواردة يف االتفاقية املذكورة ال تقتصر على الدول األطراف فقط          اال

أحجمت احملكمة العليا عن متابعة نظر القضية علـى أسـاس أن احملـاكم اإلسـرائيلية متثّـل موقعـاً                    
وفيمــا يتــصل هبــذه القــضية بالــذات، يالحــظ املقــرر  . )٢٢()مبــدأ عــدم موافقــة احملكمــة(أنــَسب 
ــّدعني        اخلــاص  ــا ضــد امل ــصدر قراراهت ــيت ت ــل لنظــام احملــاكم اإلســرائيلية ال ــسار الطوي ســجل امل

الفلسطينيني مما ينجم عنه ما يكاد يشكّل هتّرباً كامالً من العقاب عن اإلجراءات الـيت تتخـذها    
إسرائيل واإلجراءات املتخذة من جانب املستوطنني اإلسرائيليني يف الـضفة الغربيـة مبـا يف ذلـك      

ويف هــذا الــسياق ال يــسع املقــرر اخلــاص ســوى التــساؤل بــشأن صــحة هــذا   .  الــشرقيةالقــدس
  .القرار على وجه اخلصوص

  
  احلاالت اإلفرادية  -خامساً  

يالِحــظ املقــرر اخلــاص أن املؤســسات التجاريــة الــيت مت تــسليط األضــواء عليهــا يف هــذا     - ٣٧
ــة  التقريــر تــشكّل جــزءاً صــغرياً مــن نطــاق واســع مــن الــشركات الــ     يت ربطــت عملياهتــا التجاري

وقــد تلقّــى املقــرر اخلــاص قــدراً كــبرياً مــن   . مبــستوطنات إســرائيل يف األرض الفلــسطينية احملتلــة 
املعلومات من األطراف صاحبة املصلحة، فيمـا يتـصل مبمارسـات األعمـال التجاريـة للـشركات                 

 فيمـا إذا كانـت هـذه        ولسوف جتـري املزيـد مـن التحقيقـات للبـتّ          . املتعلقة مبستوطنات إسرائيل  
. االّدعاءات تقوم علـى أسـاس، وقـد تفـضي إىل إيالئهـا مزيـداً مـن االهتمـام يف تقـارير املـستقبل                       

وهذه األعمال التجارية تـضم أطرافـاً شـىت منـها جتـار التجزئـة وسالسـل أسـواق الـسوبرماركت            
منتجــات ” بأهنـا  ومـوّردو الوجبـات الـسريعة وُمنتجـو اخلمـور، واملنتجـات الـيت كـثرياً مـا توَسـم          

وهــذه . ولكنــها يف واقــع األمــر ُمنَتجــة أو مــستخَرجة مــن األرض الفلــسطينية احملتلــة   “ إســرائيل
األطراف تشمل شركات إسرائيلية صغرية ومتوسطة احلجم وكبرية مملوكـة إلسـرائيليني، إضـافة              

رة حيـث   ويقصر املقرر اخلاص التغطية على حـاالت ممثلـة وخمتـا          . إىل شركات متعددة اجلنسيات   
ثبت أن من الضروري استبعاد كّم كبري من املعلومات املوثوقـة عنـد هـذه املرحلـة ويرجـع ذلـك              

  .بالذات إىل حجم الصياغة املفروض من جانب األمم املتحدة على هذا التقرير

__________ 
  )٢٢(  www.eilfe.com/online-courses/doc.../282-yassin-v-greenpark.html.  
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  كاتر بيلر املتحدة  -  ١  
.  والتعـدين   هي واحدة من كبار املصّنعني العامليني ملعـدات التـشييد          )٢٣(شركة كاتربيلر   - ٣٨

وهــي أكــرب صــانع ملعــدات التــشييد والتعــدين وآالت الــديزل والغــاز الطبيعــي وعنفــات الغــاز    
 )٢٤(“بـسبيل دفـع عجلـة التغـيري اإلجيـايب واملـستدام يف كـل قـارة                ”الصناعي، وقد ذكـرت أهنـا       

 يف هنايـة الربـع الثـاين مـن          ١٣٢ ٨٢٥وبلغ حجم التشغيل يف هذه الشركة على مستوى العامل          
 أعلنت كاتربيلر رحبـاً قياسـياً ربـع سـنوي فـاق مجيـع               ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٥ويف  . ٢٠١٢عام  

ــسهم الواحــد     ــسبة لل ــغ بالن ــات وبل ــرادات بلغــت   .  دوالر٢,٥٤األوق كمــا أن املبيعــات واإلي
 ١,٦٩٩وكـان الـربح هـو    .  مليار دوالر وهو بـدوره مبلـغ قياسـي علـى مـدى الـزمن         ١٧,٣٧

كمـا أن دوغ أوبـرهلمن وهـو رئـيس الـشركة وكـبري              . )٢٥(ذكورمليار دوالر يف ربع الـسنة املـ       
أشـعر بكـثري مـن الغبطـة إزاء أداء كـاتربيلر الـذي جـاء          ”نـّوه بـذلك قـائالً       . مديريها التنفيـذيني  

 ومعــروف أن موظفينــا واملتعــاملني معنــا واملــورِّدين لنــا عــرب .قياســياً بكــل معــىن يف الربــع الثــاين
  .“من أجل تنفيذ استراتيجيتناالعامل يقومون بأداء عمل فائق 

وقد ُوّجه انتقاد ُمعلَن إىل كـاتربيلر مـن جانـب فعاليـات خمتلفـة مبـا يف ذلـك منظمـات             - ٣٩
دينية ومنظمات غري حكومية وآليات األمم املتحدة علـى أهنـا تـزّود حكومـة إسـرائيل مبعـدات                   

لــسطينيني ومدارســهم مــن قبيــل اجلّرافــات وأجهــزة التــشييد الــيت ُتــستخَدم يف هــدم منــازل الف  
وأفــادت منظمــة العفــو الدوليــة يف عــام . وبـساتينهم وحقــول الزيتــون واحملاصــيل الــيت ميتلكوهنــا 

، والحظت أن منتجـات كـاتربيلر تـستخَدم يف تـشييد اجلـدار      )٢٦( عن هذه االنتهاكات ٢٠٠٤
الذي صدر بشأنه حكم على أساس أنه يتناقض مع القانون الـدويل مـن جانـب حمكمـة العـدل                    

كمـا دأبـت منظمـة هيومـان رايـتس ووتـش املعنيـة حبقـوق اإلنـسان علـى أن تفيـد                       . )٢٧(الدولية
بصورة دورية بشأن استخدام منتجات كاتربيلر يف انتهاكات حلقوق اإلنسان، بينما أصـدرت             
منظمة التحرر من الفاقة، وهي منظمة غري حكومية، تقريراً ركّز فقط على معامالت الـشركة               

كذلك فقد َعمد مؤشر املسؤولية االجتماعية العـاملي التـابع          . )٢٨(مة إسرائيل املذكورة مع حكو  
لدوليـــة مورغـــان ســـتانلي لـــرأس املـــال إىل حـــذف شـــركة كـــاتربيلر يف الفتـــرة األخـــرية مـــن  

__________ 
  )٢٣(  www.caterpillar.com/home.  
  )٢٤(  www.caterpillar.com/cda/layout?x=7&m=390122.  
  )٢٥(  www.caterpillar.com/cda/files/3801914/7/Final%20%20Q2%202012%20Cat%20Inc% 20Release%20V2.pdf, p. 1.  
  )٢٦(  www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/033/2004/en/24cc1bb1-d5f6-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/mde150332004en.html.  
  )٢٧(  www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca.  
  )٢٨(  www.waronwant.org/campaigns/justice-for-palestine/hide/inform/17109-caterpillar-the-alternative-report.  
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أن كــاتربيلر مت حــذفها مــن عــدد كــبري مــن فهــارس املؤســسة املــذكورة  ”وذكــر . )٢٩(فهارســه
وقـد ُحـذفت الـشركة      . حلوكمة البيئية واالجتماعيـة   خفض تصنيفها فيما يتصل با    أعاله بسبب   

أيضاً من مؤشر املؤسسة املذكورة للحوكمـة البيئيـة واالجتماعيـة ومـن مؤشـر املؤسـسة لـنفس               
 يف ٢٠١٢مــارس / آذر١األمــر يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومؤشــر مورغــان ســتانلي يف   

أن كــاتربيلر : مــة املــذكورةوالحظــت املنظ. )٣٠(فربايــر/أعقــاب اســتعراض ملؤشــر شــهر شــباط 
ضالعة يف أمر ال يزال حمل خالف طويل فيما يتصل باستخدام جّرافاهتا بواسطة جـيش الـدفاع                

عمـدت إىل تقيـيم     املذكورةكمـا أن حبـوث املنظمـة        “ اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة    
يـات التـصنيف منـذ       األمـر يف عمل    أُدرِج وقد   ٢٠٠٤هذا التناقض مع حقوق اإلنسان منذ عام        

كمــا ذكــر . “٢٠١٢فربايــر /ذلــك احلــني ومــن مث فلــم يــنجم عنــه ختفــيض الترتيــب يف شــباط  
املؤشــر أن التنــاقض وارد ضــمن التــصنيف احمللــي واجملتمعــي وهــو يــشمل تقييمــاً ألداء الــشركة 

 يف املائـة مـن ترتيـب الـشركة فيمـا يتـصل باحلوكمـة                ١٠فيما يتصل حبقوق اإلنـسان ويـشكّل        
  .ية واالجتماعيةالبيئ
 كتب املقرر اخلاص املعين وقتها باحلق يف الغذاء إىل شـركة            ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٨ويف    - ٤٠

كــاتربيلر مــسلّطاً الــضوء علــى مالحظاتــه املــستقاة مــن بعثــة كــان قــد قــام هبــا إىل األرض            
انـشغال  وقد عرض املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء ملـا سـاوره مـن                  . )٣١(الفلسطينية احملتلة 

إزاء اســتعمال اجلّرافــات املدّرعــة الــيت قدمتــها شــركة كــاتربيلر لتــدمري املــزارع والــصوبات         
وبــساتني الزيتــون القدميــة واحلقــول املزروعــة حماصــيل، إضــافة إىل هــدم العديــد مــن مــساكن      

والحـظ املقـرر اخلـاص أيـضاً أن الزيـادة يف            . الفلسطينيني بل واغتيال البـشر يف بعـض األحيـان         
 التشريد وفقدان ُسبل املعيشة بني صفوف الشعب الفلسطيين أمور من شأهنا تقييد فـرص               حالة

 مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية ١١حــصوهلم علــى الغــذاء الــيت تكفلــها املــادة 
 عاماً، وهـي مـن   ٢٣واالجتماعية والثقافية، كما جاء مصرع راشيل كوري، البالغة من العمر      

 وقـد أذيعـت وفاهتـا       ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٦ الواليات املتحدة األمريكية يف      نشطاء السالم من  
على نطاق واسع، ليسلّط الضوء على اسـتعمال منتجـات كـاتربيلر ويـسترعي انتبـاه العـامل إىل                   

وكانت السيدة كـوري تتـصّدى باالحتجـاج للحيلولـة دون هـدم             . هدم املمتلكات الفلسطينية  
ــزة   ــسطيين يف غ ــا . بيــت فل ــرغم أهن ــع وشــديد     وب ــايل الم ــون برتق ــاً ذات ل ــة ثياب  كانــت مرتدي

__________ 
  )٢٩(  www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/06/201262711732387905.html.  
  )٣٠(  www.msci.com/resources/pdfs/ESG_Indices_General_QA_July_2012.pdf.  
  )٣١(  http://unispal.un.org/unispal.nsf/e4f689b77065914485256c530073aa6b/bcffff2cc84 

ae9bc85256e2b00685371?OpenDocument.  
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الوضوح فقد قُتلت عندما اجتاحتها جّرافة شركة كاتربيلر فـأّدت إىل كـسر ذراعيهـا وسـاقيها         
  .)٣٢(ومججمتها

وبرغم العديد من التقارير والبيانات وُسبل الدعوة املتصلة بـشركة كـاتربيلر فمازالـت                - ٤١
ــار النامجــة    ــشركة تتجاهــل اآلث ــسبة حلقــوق    ال ــة بالن ــسطينية احملتل ــشطتها يف األرض الفل عــن أن

ــسان ــة       . اإلن ــة االســتثمار التابع ــة مــن خــالل جلن ــسنوات األخــرية حــاول مــسؤولو البعث ويف ال
ــذكورة     ــشركة امل ــع ال ــشيخية، التواصــل م ــسة امل ــوا . )٣٣(للكني ــشركة  ”والحظ ــسؤويل ال أن م

هتــا حــىت بواســطة املتعــاملني معهــا   منتجااســتخدامأوضــحوا أهنــا ال تتحّمــل أي مــسؤولية عــن  
 للرصد أو لـضمان االمتثـال       ُيستخَدم إجراء   ال يوجد حيث  ) الطرف الوحيد الذي ُيَعد عميالً    (

ــاملتوقّع صــراحة مــن جانــب    ــة منــط موثّــق تــارخيي   املتعلِّــق ب الســتخدام  كــاتربيلر حــىت يف حال
 إجـراء مـن هـذا        وضـع  من شـأهنا  معدات يف انتهاكات حقوق اإلنسان، فضالً عن غياب رغبة          

أن الـشركة بـرغم كوهنـا شـركة عامليـة متـارس املـشاريع               أوضـحوا   فقد   وأكثر من ذلك     .القبيل
حيظره قانون الواليات املتحدة، فلـيس مـن اختـصاصها           يف ما يكاد يكون كل بلد، باستثناء ما       

نــساين تقيــيم مــا إذا كانــت إجــراءات بعينــها تــتم وفــق اتفاقيــات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإل 
  .)٣٤(“الدويل
العـامل  ”، حيـث تـذكر الـشركة أن    )٣٥(ولدى كاتربيلر مدّونة مـسهبة لقواعـد الـسلوك       - ٤٢

وهو التزامنـا   قط  وكذلك حال أعمالنا، ولكن هناك شيئاً لن يتغيُّر         يف حال من التغيُّر املتواصل      
ا يتحمـل   باحلفاظ على أعلى معايري األخالق، فسمعتنا هي واحد من أعظم أرصـدتنا وكـل منـ               

كــذلك فــإن بيــان مهمــات كــاتربيلر يــّدعي أيــضاً بأنــه  .)٣٦(“املــسؤولية عــن محايتــها كــل يــوم 
 التعريــف بنــا وبقراراتنــاعنــدما نواَجــه بالتحــديات فــإن أســلوب اســتجابتنا إزاءهــا يــؤّدي إىل ”

  .“إجراءاتنا يف هناية املطاف تشهد للعامل بشأن من حنن يف كاتربيلرفومن مث 

__________ 
  )٣٢(  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12470&LangID=E.  
  )٣٣(  www.pcusa.org/media/uploads/mrti/pdfs/2012-mrti-report-9-9-11.pdf.  
  )٣٤(  www.pcusa.org/media/uploads/mrti/pdfs/2012-mrti-report-9-9-11.pdf.  
  )٣٥(  www.caterpillar.com/company/strategy/code-of-conduct.  
  )٣٦(  www.uk.cat.com/cda/files/89709/7/English_OVIA_v05.pdf.  
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  لبيئةفيوليا ل  -  ٢  

فيوليــا للبيئــة شــركة فرنــسية متعــددة اجلنــسيات تعمــل يف جمــال امليــاه وإدارة النفايــات    - ٤٣
 كــانون ١٤والــشركة مت إنــشاؤها بوصــفها شــركة عامــة للميــاه يف   . وقطــاعْي الطاقــة والنقــل 

 ٢٠١١ويف تقريرهـا الـسنوي اخلـاص باالسـتدامة الـصادر يف عـام               . )٣٧(١٨٥٣ديسمرب  /األول
 مليــار ٢٩,٦ يف املائــة ممــا رفــع دخلــها إىل ٣,١ عــن زيــادة يف إيراداهتــا بنــسبة أفــادت الــشركة

ــورو ــشركة  . ي ــستخدم ال ــوظفني ع ٣٣١ ٢٦٦وت ــن امل ــه وتعمــل يف     م ــامل كل ــستوى الع ــى م ل
  .)٣٨(بلداً ٧٧
 يف املائــة مــن األســهم يف جمموعــة ســييت بــاس مــن خــالل فرعهــا        ٥ومتتلــك فيوليــا    - ٤٤

معـه إسـرائيل لتـشغيل مـشروع اخلـط احلديـدي اخلفيــف يف       كـونكس إسـرائيل الـذي تعاقـدت     
ومتتلـك  . وهذا اخلط مصمم ليصل مدينة القدس مع مستوطنات إسرائيل غري الشرعية          . القدس

وفـضالً  . )٣٩( يف املائة من كونكس القدس وهي الشركة اليت تشّغل القطارات          ٨٠الشركة حنو   
 متتلــك الــشركة )٤٠(ا اإلســرائيليةعــن ذلــك، فمــن خــالل شــركتها التابعــة وهــي جمموعــة فيوليــ  

وُيـستخَدم مقلـب تـوفالن    . وتشّغل مقلب توفالن يف وادي األردن بـاألرض الفلـسطينية احملتلـة         
كمـا  . يف إلقاء النفايات اإلسـرائيلية سـواء مـن داخـل إسـرائيل أو مـن املـستوطنات اإلسـرائيلية                   

 وختـدم هبـذا     ٤٤٣ق  تعمل الـشركة علـى تـشغيل حـافالت تـربط مـوْدعني والقـدس عـرب الطريـ                  
  .املستوطنات اإلسرائيلية يف جيفات زيف وميفو هورون

“ املـسؤولية االجتماعيـة للـشركة     ” أصدرت الشركة وثيقتها املعنونـة       ٢٠١١ويف عام     - ٤٥
 فـإن أنـشطة     ،أّياً كان السياق اجلغرايف   ”أو خالصة األداء، وهي وثيقة توضِّح فيها الشركة أنه          

توصـيات املنظمـات الدوليـة مثـل        أيـضاً ل  نفيذها امتثاالً للمعايري الوطنية و     للبيئة ال بد من ت     وليافي
منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وخباصــة فيمــا يتــصل    

  .)٤١(جملال للتنّوع الثقايف ومحاية البيئةاباحترام احلقوق األساسية وهتيئة 

__________ 
  )٣٧(  www.veolia.com/en/group/history/.  
  )٣٨(  www.veolia.com/veolia/ressources/documents/2/11886,RA_VEOLIA_2011_UK_72dpi.pdf.  
  ).www.whoprofits.org/company/veolia-environnement(كشف صناعات االحتالل اإلسرائيلية : من الرابح  )٣٩(  
  )٤٠(  www.veolia-es.co.il/he/.  
  )٤١(  .www.veolia.com/veolia/ressources/documents/2/11983,2011-CSR-Performance-Digest.pdf, p. 7  
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ي وهي تـسلّط األضـواء علـى املبـادئ العـشرة املـذكورة              وفيوليا عضو يف االتفاق العامل      - ٤٦
أعــاله يف خالصــتها بــشأن أداء املــسؤولية االجتماعيــة للــشركات مبــا يف ذلــك مبــدأي حقــوق   

  .اإلنسان ذوي الصلة
  

   لألمن٤اجملموعة   -  ٣  
ــة   - ٤٧ ــن،      ٤اجملموعـ ــدمات األمـ ــّدم خـ ــسيات تقـ ــددة اجلنـ ــة متعـ ــركة بريطانيـ ــن شـ  لألمـ

ــن والــسالمة       وتتخــصص يف عمليــات  ــد خمــاطر األم ــة حيــث ُتع ــسريات األعمــال التجاري  وتي
وهي تتباهى خبربهتا يف تقييم وإدارة خماطر األمن والسالمة بالنسبة إىل املباين واهلياكـل              . مرتفعة

ومتثّـل أكـرب مـستخِدم يف بورصـة لنـدن لـألوراق املاليـة،               . األساسية وللمواد والنفـائس والبـشر     
ويف عـام  .  موظـف  ٦٥٧ ٠٠٠ بلـداً ولـديها أكثـر مـن          ١٢٥أكثـر مـن     فيما تنفّـذ عمليـات يف       

 يف املائـة جـاء مـن        ٣٠ مليار جنيه اسـترليين منـها        ٧,٥ أفادت الشركة عن أرباح مببلغ       ٢٠١١
  .أسواق نامية

وتقـّدم  .  لألمـن  ٤فـرع إسـرائيل مـن اجملموعـة         ) هـامشريا ( يف إسرائيل    ٤وُتَعّد اجملموعة     - ٤٨
ات لنقاط التفتيش اإلسرائيلية كما تقـدِّم خـدمات األمـن إىل املؤسـسات              الشركة املوارد واملعد  

التجارية يف املستوطنات مبا يف ذلك معـدات وأفـراد األمـن إىل احملـال وأسـواق الـسوبرماركت                   
يف مستوطنات الضفة الغربية يف مودعني عيليت ومعايل أدومـيم وهـارأدار ومـستوطنات جـوار      

 ذلـك فبعـد أن اشـترت الـشركة أمينـوت موكـد ارتـزي، وهـي                  وباإلضافة إىل . القدس الشرقية 
شركة أمن إسرائيلية خاصة، فقد تولّت مجيع عملياهتا التجارية وتشمل تقـدمي خـدمات األمـن                 

  .)٤٢(إىل املشاريع التجارية يف منطقة باركان الصناعية الواقعة قرب مستوطنة أرييل
قتــــها كــــبري املــــديرين  ذكــــر الرس نــــوريب جوهانــــسن، وكــــان و٢٠٠٢ويف عــــام   - ٤٩

يف بعـض احلـاالت     أنـه   ”وذكـر   : ، أن الشركة سوف تنسحب من الضفة الغربيـة        )٤٣(التنفيذيني
 ولتجنُّــب أي شــكوك حــول مــا إذا كانــت . معــايري أخــرى علينــا أن نــضعها بنظــر االعتبــارمثــة

“ ة الـضفة الغربيـ  نغـادر  فقـد قررنـا أن    )٤٤(الشركة حتتـرم االتفاقيـات الدوليـة وحقـوق اإلنـسان          
ومع ذلك فإن أنشطة األمـن مـا زالـت مـستمرة عـن طريـق إنـشاء هـامشريا شـركة أخـرى هـي                          

__________ 
  )٤٢(  www.whoprofits.org/company/g4s-israel-hashmira.  
  . جاء نيك باكلز خلفاً لراس نوريب جوهانسن كبريا للمديرين التنفيذيني٢٠٠٥يف عام   )٤٣(  
 ٤ فالــك ألعمــال األمــن وشــكّلتا اجملموعــة   ٤ انــدجمت ســيكوريكور مــع شــركة اجملموعــة   ٢٠٠٤يف عــام   )٤٤(  

  .سيكوريكور وبدأتا التعامل يف بورصيت لندن وكوبنهاغن لألوراق املالية
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لن تقبل عقوداً أمنية جديـدة يف الـضفة         فالك   ٤الشراكة بني هشمريا واجملموعة     و”. شلهيفيت
املـسامهني اإلسـرائيليني    مشريا ال بـد أن نعتـرف بـأن          االغربية، ومـع ذلـك فبوصـفنا شـركاء يف هـ           

يشعرون بعمق بأهنم يتحملون مسؤولية إزاء املواطنني اإلسرائيليني الذين تـرتبط الـشركة بعقـد               
  .)٤٥(من أجل محايتهم

ــاً يتــصل بعملياهتــا يف املــستوطنات  ٤ أصــدرت اجملموعــة ٢٠١١مــارس /ويف آذار  - ٥٠  بيان
إىل أنـه لـضمان أن تظـل ممارسـاتنا          لقـد خلـصنا كـذلك       : ومشـل البيـان مـا يلـي       . )٤٦(اإلسرائيلية

التجارية متسقة مع سياستنا يف جمال أخالقيات العمل فلـسوف نـسعى للخـروج مـن عـدد مـن           
ــسجون         ــة ويف ال ــيش احلدودي ــى صــيانة معــدات األمــن يف نقــاط التفت ــيت تنطــوي عل ــود ال العق

دنـا مـع    أن عـدداً مـن عقو     ”وخلـصت الـشركة أيـضاً إىل        . )٤٧(ومراكز الشرطة بالـضفة الغربيـة     
ــست        ــذاري لي ــدي وخــدمات الرصــد اإلن ــن التقلي ــة ألغــراض األم ــشاريع اخلاصــة يف املنطق امل
متييزية، وال حمل خالف، بل إهنا تساعد يف الواقع علـى هتيئـة الـسالمة واألمـن للجمهـور العـام                     

ومـــن مث فلـــن تنتـــهي مجيـــع العمليـــات يف  . )٤٨(“بـــصرف النظـــر عـــن خلفيـــة هـــذا اجلمهـــور 
  .ائيليةاملستوطنات اإلسر

ويف ذلـك احلـني ذكـر رئيـسها         .  إىل جمموعـة االتفـاق العـاملي       ٤وقد انضمت اجملموعة      - ٥١
بالفعــل بوضــوح يف سياســاتنا   راســخةأن املبــادئ الــواردة يف االتفــاق  ”التنفيــذي نيــك بكلــز  

وعلى ذلك فنحن نتـصور أن الوقـت قـد حـان إلصـدار التـزام علـين هبـذه املبـادرة                      . املعمول هبا 
أننــا بــذلك إمنــا نــضفي قــوة دفــع أخــرى لتأكيــد احتــرام حقــوق ”: كمــا ذكــر أيــضاً“ ةاملمتــاز

اإلنسان والبيئة والسلوك األخالقي باعتبارها أجزاء من كل شـيء نـصنعه علـى مـستوى العـامل                 
   )٤٩(“كله

  
  جمموعة دكسيا  -  ٤  

عمـل   بتنفيذ أنشطة يف ميادين ال     ٢٠١١دكسيا جمموعة مصرفية أوروبية قامت يف عام          - ٥٢
املصريف على مستوى التجزئة واملستوى التجاري واملستوى العام ومستوى اجلملـة، إضـافة إىل            

__________ 
  )٤٥(  http://politiken.dk/erhverv/ECE54474/falck-forlader-vestbredden/ (in Danish).  
  )٤٦(  http://corporateoccupation.files.wordpress.com/2011/03/g4s-israel-statement-march-11-1-1.pdf.  
  .املرجع السابق  )٤٧(  
  .املرجع السابق  )٤٨(  
  )٤٩(  www.g4s.com/en/Media%20Centre/News/2011/02/23/G4S%20joins%20the%20UN%20Global% 

20Compact%20for%20responsible%20business/.  



A/67/379  
 

12-51584 23 
 

 فهـي   “أِلف. دكسيا اس ”وأّما شركتها األم وهي     . إدارة األصول وتقدمي خدمات املستثمرين    
شركة حمدودة تعمل مبوجب القانون البلجيكي وأسهمها مسّجلة لدى يورينكـست بروكـسل             

  .)٥٠( إىل بورصة األوراق املالية يف لكسمبورغوباريس، إضافة
وُيَعــّد مــصرف دكــسيا إســرائيل احملــدود شــركة عامــة ومــسّجلة يف بورصــة تــل أبيــب    - ٥٣

 يف املائـة  ٦٥لألوراق املالية، كما أن جمموعة دكسيا هي مالكة أغلـب األسـهم حيـث خيـصها               
ل أبيـب وقـد دأب علـى        ويتخذ مصرف دكسيا إسـرائيل احملـدود مقـره يف تـ           . من هذه األسهم  

وقـد عَمـد ديفيـد    . )٥١(تقدمي السلفيات إىل اإلسـرائيليني املقـيمني يف املـستوطنات غـري الـشرعية             
كابــاح، وهــو كــبري املــديرين التنفيــذيني ملــصرف دكــسيا إســرائيل، إىل تــسليط األضــواء علــى   

نــّشه والكانــا ألفــي م: املــستوطنات القائمــة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة الــيت تلقّــت ســلفيات  
وبيت إل وبيت أريـا وجيفـاتزيف وكيـدوميم الواقعـة يف منطقـة وادي األردن ومنطقـة اخلليـل                    

ومــن خــالل . وقامــت الــشركة بتزويــد عــدد مــن املــستوطنات برهنيــات ماديــة  . )٥٢(والــسامرة
تعامالهتــا مــع اليانــصيب الــوطين اإلســرائيلي قــّدمت دكــسيا إســرائيل أمــواالً إلنــشاء وتطــوير     

  .)٥٣(طناتاملستو
ــذ شــباط       - ٥٤ ــر /ومــا برحــت جمموعــة دكــسيا عــضواً يف جمموعــة االتفــاق العــاملي من فرباي

وطبقــاً للموقــع الــشبكي للمجموعــة العامليــة الــسابقة الــذكر فقــد طُلــب إىل جمموعــة   . ٢٠٠٣
 عـن التقـدم الـذي أحرزتـه الـشركة يف تنفيـذ        ٢٠١٢دكسيا اإلبـالغ يف وقـت مبكّـر مـن عـام             

ة بواســطة جمموعــة االتفــاق العــاملي إالّ أن هــذا اإلبــالغ بــشأن التقــدُّم ال يــزال املعــايري املطروحــ
  .)٥٤(متأخراً عن موعده بعدة شهور

  
  أهافا  -  ٥  

ــا   - ٥٥ ــصنيع منتجــات مــستكملة      )٥٥(أهاف ــل إســرائيلية تقــوم بت شــركة مستحــضرات جتمي
كة مت إنـشاؤها يف عـام       والـشر . للعناية بالبشرة من املوارد الطبيعية املستخرجة من البحـر امليـت          

__________ 
  )٥٠(  www.dexia.com/EN/the_group/profile/Pages/default.aspx.  
  )٥١(   www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01630.pdf ( in Hebrew).  
  )٥٢(  www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksafim/2007-06-19-02.rtf ( in Hebrew).  
  )٥٣(  www.whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-IsraeliBanks2010.pdf.  
  )٥٤(  www.unglobalcompact.org/participant/2887-Dexia-Group.  
  )٥٥(  www.ahava.co.il/ and http://www.ahava.com/.  
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 مليــون دوالر، ومتلــك مــستوطنة كيبــوتس ١٤٢، ويقــال إهنــا حتقّــق إيــراداً ســنوياً يبلــغ ١٩٨٨
 يف املائـة متتلكهـا شـركة مهاشـبري     ٣٧ يف املائـة مـن أسـهم الـشركة، كمـا أن        ٣٧متسييب شـامل    

يف املائـة   ٧,٥ إىل جانـب  )٥٧( يف املائـة شـركة شـامروك القابـضة     ١٨,٥ فيما متلـك     )٥٦(القابضة
ويقع مصنع أهافا ومركز الـزوار يف كيبـوتس متـسيب شـاليم،             . مملوكة ملستوطنة كيبوتس كاليا   

 بلــداً وإىل إحـــدى  ٣٢وهــي مـــستوطنة يف وادي األردن كمــا تـــصّدر الــشركة منتجاهتـــا إىل    
  .)٥٨(املناطق اإلدارية اخلاصة

مـات غـري حكوميـة      وجاء االنتقاد املوّجه إىل الشركة من جانب حكومـات ومـن منظ             - ٥٦
ومنظمات للمجتمع املدين على أساس االدعـاء بـأن جمتمعـات املـستوطنني الـيت متتلـك الـشركة                

ن أرباحهـا مـن هـذه األنـشطة التجاريـة هـي الـيت               أإمنا تستغل املوارد الطبيعية الفلسطينية، كما       
فـة وتـضليل    كما اّتهمت الشركة بنـشر إعالنـات زائ       . متّول املستوطنات وتؤّدي إىل استمرارها    

ولكنـها يف واقـع   “ منتجـات إسـرائيل  ”عمالئها ألهنا تضع عالمات تسم هبا منتجاهتا على أهنـا        
ــة    وقــد بــدأ العديــد مــن البلــدان األوروبيــة باختــاذ       . األمــر منتجــات األرض الفلــسطينية احملتل

 أجـرت حتقيقـات   )٦٠( واململكـة املتحـدة  )٥٩(إجراءات ضـد الـشركة، كمـا أن حكـوميت هولنـدا          
العالمات املضللة اليت تسم هبا الشركة منتجاهتا، فضالً عـن أن ناشـطي حقـوق اإلنـسان                 بشأن  

  . ألهنا توّزع منتجات أهافا)٦١(اختذوا إجراءات قانونية ضد شركة سيفورا الفرنسية
 الصادر عن ائتالف النساء مـن أجـل الـسالم بعنـوان             ٢٠١٢أبريل  /وجاء تقرير نيسان    - ٥٧
ــ تقــّصيأهافــا، ”  ليــسلّط األضــواء علــى سلــسلة  )٦٢(“نتجــات املــستوطناتمل جــاريالتسار امل

__________ 
  )٥٦(  www.whoprofits.org/company/hamashbir-holdings.  
  ./www.shamrock.comشركة استثمار مقرها الواليات املتحدة حبجم عدة ماليني من الدوالرات   )٥٧(  
ــا، إيطاليــا، بلجيكــا، اجلمهوريــة            )٥٨(   ــتونيا، ألبانيــا، أملانيــا، أوكراني ــاد الروســي، أذربيجــان، أســتراليا، إس االحت

ــربص،          ــدا، ق ــبني، فنلن ــسا، الفل ــسرا، فرن ــنغافورة، سوي ــلوفينيا، س ــا، س ــا، جورجي ــوب أفريقي ــشيكية، جن الت
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، موريــشيوس، قريغيزســتان، كرواتيــا، كنــدا، ليتوانيــا، اململكــة املتحــدة 

النرويج، النمـسا، هنغاريـان هولنـدا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان، اليونـان إضـافة إىل منطقـة هونـغ              
  .كونغ اإلدارية اخلاصة، الصني

  )٥٩(  www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3806790,00.html.  
  )٦٠(  www.westendextra.com/news/2010/aug/pro-palestinian-protesters-claim-covent-garden-storeahava-are-

mislabelling-products.  
  )٦١(  www.sephora.com/.  
  )٦٢(  www.whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf.  
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اإلمداد من منتجات الشركة وحيلّل كيفية اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية لـصاحل حتقيـق                  
  .مكاسب حلساب املستوطنني اإلسرائيليني

  
  جمموعة فولفو  -  ٦  

لـشاحنات واحلــافالت  واحــداً مـن أكــرب املـصّنعني يف العــامل ل  )٦٣(تـشمل جمموعــة فولفـو    - ٥٨
ومعــدات البنــاء ونظــم القيــادة الالزمــة مــن أجــل االســتخدامات البحريــة والــصناعية ومعــدات  

ــديها حنــو      . الفــضاء اخلــارجي  ــل وغريهــا مــن اخلــدمات ول ــّدم فولفــو خــدمات التموي كمــا تق
.  سـوقاً  ١٩٠ بلداً ومبيعات يف أكثر مـن        ٢٠ موظف إضافة إىل مرافق لإلنتاج يف        ١٠٠ ٠٠٠
ــ  مليـــون ٣١٠ ٣٦٧ يف املائـــة لتـــصل إىل ١٧ زادت مبيعـــات فولفـــو بواقـــع ٢٠١١ام ويف عـ

  .٢٠١٠ مليون كرونه سويدية يف عام ٢٦٤ ٧٤٩كرونه سويدية باملقارنة مع 
وتستخَدم معـدات ومنتجـات فولفـو يف تـدمري البيـوت الفلـسطينية ويف تـشييد اجلـدار                     - ٥٩

 يف املائــة مــن األســهم يف شــركة  ٢٧متتلــك وإنــشاء املــستوطنات اإلســرائيلية، كمــا أن فولفــو  
ــة تنــتج احلــافالت املــستخدمة يف نقــل املــساجني    )٦٤(مركــافم اإلســرائيلية  وهــي مؤســسة جتاري

وأّمــا األســهم . الــسياسيني الفلــسطينيني مــن األرض الفلــسطينية احملتلــة إىل ســجون يف إســرائيل 
ا شــركة مـــاير للـــسيارات   يف املائـــة فتمتلكهـــ٧٣األخــرى الـــيت متتلكهــا مركـــا فـــم ونــسبتها    

  .والشاحنات وهي شركة إسرائيلية ُتعّد املمثل الوحيد لفولفو يف إسرائيل
، رّد مـارتن ويكفـورث نائـب رئـيس شـركة فولفـو للعالقـات                ٢٠٠٧يوليـه   /ويف متوز   - ٦٠

 علــى االنتقــاد املتــصل بتــدمري مــرتل لفلــسطيين يف بيــت حنينــا بالقــدس  )٦٥(اإلعالميــة واألخبــار
أن من املؤسف واحملزن طبعاً إذا ما كانت منتجاتنـا قـد      ”وذكر السيد ويكفورث    . )٦٦(الشرقية

أي ســيطرة نـا ال منلــك   ولكن،نحن ال نــسمح هبـذه اإلجــراءات فــخدمت ألغــراض تدمرييـة  اسـتُ 
مدّونــة لقواعــد الــسلوك علــى علــى اســتعمال منتجاتنــا خبــالف أن نؤكّــد يف أنــشطتنا التجاريــة 

ومـع ذلـك ففيمـا ميكـن اسـتخدام عجلـة حتميـل لتمهيـد األرض           . يتنّدد بالسلوك غري األخالقـ    
 سـبيل أمـام فولفـو     ال”ومـضى قـائالً     . “)٦٧(لبناء مرتل جديد ميكن اسـتخدامها يف هـدم املـرتل          

__________ 
  )٦٣(  www.whoprofits.org/sites/default/files/ahava_report_final.pdf.  
  )٦٤(  www.volvogroup.com/group/global/en-gb/Pages/group_home.aspx.  
  )٦٥(  www.business-humanrights.org/Links/Repository/553890.  
  )٦٦(  http://electronicintifada.net/content/volvo-symbol-safety-or-human-rights-abuses/7040.  
  )٦٧(  www.reports-and-materials.org/Volvo-response-to-Israel-OT-article-6-Jul-2007.doc (full statement).  
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والقيود الوحيدة اليت تنطبـق هـي عنـدما         ... لكي تسيطر بشكل كامل على استخدام منتجاهتا        
ة منطبقة تكون قد قررهتـا منظمـات حكوميـة دوليـة     يكون املشتري بلداً خاضعاً جلزاءات جتاري   

ومثل الشركات األخـرى املتعـددة اجلنـسيات فـنحن نعتمـد علـى       . وتنفَّذ مبوجب قانون إلزامي  
   .“احلكومات وعلى بعض املنظمات احلكومية الدولية للبّت يف هذه األمور

ــة وتــصدر فولفــو تقــارير عــن املــسؤولية يــتم فيهــا تقيــيم املــسؤولية اال     - ٦١ قتــصادية والبيئي
واالجتماعية ألنشطتها التجارية، ولديها أيضاً مدّونة لقواعد السلوك حتّدد ثالثة جمـاالت تلتـزم      
ــة          ــة البيئي ــة والرعاي ــضايا االجتماعي ــسان والق ــوق اإلن ــرام حق ــك احت ــا يف ذل ــا، مب ــو إزاءه فولف

املي منــذ عــام ومــا برحــت فولفــو عــضواً يف جمموعــة الوفــاق العــ. وأخالقيــات العمــل التجــاري
أن فولفـو تتعّهـد بتحقيـق وإدراج املبـادئ العـشرة املتـصلة              بـ ” وقد نّوَهـت مـن جانبـها         ٢٠١٠

 وســوف تــشارك فولفــو أيــضاً يف نــشر  ،حبقــوق اإلنــسان وظــروف العمــل والبيئــة يف عملياهتــا 
  .)٦٨(“على دعم االتفاق العاملياملبادئ يف حماولة من جانبها لتشجيع الشركات األخرى 

  موعة ريوال القابضةجم  -  ٧  
 وتتخـــذ مقرهـــا يف هولنـــدا وهـــي ١٩٦٨جمموعـــة ريـــوال القابـــضة أنـــشئت يف عـــام   - ٦٢

وتـــستخِدم ريـــوال . عمـــال اجلويـــةمتخصـــصة علـــى املـــستوى الـــدويل يف تـــأجري منـــّصات األ 
 بلــداً وهـــي واحــدة مــن الـــشركات القائــدة يف أوروبـــا،     ١٦فــرد وتنفّــذ عمليـــات يف    ٨٠٠

ــأجري   ــزة     واملتخصــصة يف ت ــّصية وأجه ــات املق ــصلية والرافع ــسكوب املف ــزة التلي ــات أجه ومبيع
االتصال عـن ُبعـد ومنـّصات األعمـال اجلويـة وغـري ذلـك مـن معـدات التواصـل وهلـا عمليـات                         

  .ومشاريع مشتركة يف أوروبا وأمريكا اجلنوبية والشرق األوسط ووسط آسيا
وهـي منظمـة غـري حكوميـة         قّدمت جمموعة احلـق الفلـسطينية        ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   - ٦٣

 شكوى جنائية إىل السلطات اهلولنديـة تـّدعي أن ريـوال مـشارِكة يف               )٦٩(معنية حبقوق اإلنسان  
ارتكاب جرائم حـرب وجـرائم ضـد اإلنـسانية نظـراً السـتخدام معـداهتا للتـشييد وعملياهتـا يف                     

متحـدون مـن   وقـد قامـت منظمـة مـدنيون     . )٧٠(بناء اجلدار ويف تشييد املـستوطنات اإلسـرائيلية   
 وهي منظمة غري حكومية، بالتحقيق يف أنشطة ريـوال، وحثّـت الـشركة علـى                )٧١(أجل السالم 

ــة   ــسطينية احملتلـ ــشطتها يف األرض الفلـ ــشرين األول. وقـــف أنـ ــوبر /ويف تـ  دامهـــت ٢٠١٠أكتـ
__________ 

  )٦٨(  www.volvogroup.com/group/global/en-gb/responsibility/Pages/responsibility.aspx.  
  )٦٩(  www.alhaq.org/.  
  )٧٠(  www.alhaq.org/images/stories/PDF/accoutability-files/Complaint%20-%20English.pdf.  
  )٧١(  www.unitedcivilians.nl/.  
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ــشكاوى       ــة ملكافحــة اجلرميــة يف أعقــاب تقــدمي هــذه ال ــة اهلولندي ــة الوطني ــوال الفرق مكاتــب ري
لربملـان اهلولنـدي وكـان أبرزهـا        وقد ُوّجه االنتقـاد إىل ريـوال مـن جانـب أعـضاء ا             . )٧٢(اجلنائية

وجهه وزير اخلارجية يف ذلك الوقت حيـث الحـظ أن مـشاركة شـركة هولنديـة يف تـشييد                     ما
  .)٧٣(اجلدار العازل أمر جمانب للصواب

  
  ُنظُم إلبِيت  -  ٨  

وتعمل يف جمال الفضاء اخلـارجي       شركة إسرائيلية إللكترونيات الدفاع      )٧٤(ُنظم إلبيت   - ٦٤
ويف الـُنظم الربيـة والبحريــة إىل جانـب جمـاالت الــسيطرة واالنـضباط واالتـصاالت واحلاســبات       
ــار     اإللكترونيــة واالســتطالع واالستكــشاف يف جمــال االســتخبارات ونظــم الطــائرات بغــري طّي

إلنـذار احملمولـة جـواً       بـصرية ونظـم ا     -والبصريات اإللكترونية املتقدمة ونظم الفضاء اإللكترو       
ــة وروابــط البيانــات ونظــم االتــصاالت العــسكرية ونظــم      وإشــارات االســتخبارات اإللكتروني

 ١٢ ٣١٧ بلغ العـدد اإلمجـايل ملـستخدميها حـول العـامل             ٢٠١٠ويف عام   . اإلرسال الالسلكي 
  .)٧٥( مليون دوالر٢ ٦٧٠فيما بلغت إيراداهتا السنوية 

 )٧٦(ة إسرائيل بالطائرات بغـري طّيـار وغريهـا مـن األسـلحة            وباإلضافة إىل تزويد حكوم     - ٦٥
فقد ُوجِّه االنتقاد إىل شركة إلبيت بسبب أجهزة اسـتطالعها اإللكترونيـة املطـّورة لالسـتخدام                

، وكـــذلك علـــى معـــدات االســـتطالع املـــستخدمة يف املـــستوطنات  )٧٧(علـــى اجلـــدار العـــازل
 الـشركة مـن صـندوق       )٧٩(دفاع النروجييـة   اسـتبعدت وزارة الـ     ٢٠٠٩ويف عـام    . )٧٨(اإلسرائيلية

__________ 
  )٧٢(  http://electronicintifada.net/content/dutch-company-raided-over-involvement-occupation/9076.  
  )٧٣(  www.haaretz.com/news/dutch-gov-t-warns-company-to-stop-work-on-w-bank-fence-1.225134.  
  )٧٤(  www.elbitsystems.com/elbitmain/pages/FullReport.asp.  
  )٧٥(  www.elbitsystems.com/elbitmain/default.asp.  
  )٧٦(  www.grassrootsonline.org/; www.bdsmovement.net/; www.amnesty.org.uk/news_details.asp? 

NewsID=18004.  
  )٧٧(  www.bdsmovement.net/files/2011/08/STW-research-green-paper-consultation.pdf.  
  )٧٨(  www.globalexchange.org/economicactivism/elbit/why;  http://wedivest.org/learn-more/elbit/; 

www.bdsmovement.net/files/2011/08/STW-research-green-paper-consultation.pdf; 

http://stopthewall.org/divest-elbit.  
  )٧٩(  www.regjeringen.no/en/dep/fin/press-center/Press-releases/2009/supplier-of-surveillance-equipment-for-

t.html?id=575444.  



A/67/379
 

28 12-51584 
 

 )٨٠(املعاشات التقاعدية يف النرويج بنـاًء علـى توصـية جملـس األخالقيـات يف احلكومـة النروجييـة                
ــدل الدو      ــة الع ــوى حمكم ــى أســاس فت ــذه التوصــية قامــت عل ــازل،   وه ــصلة باجلــدار الع ــة املت لي

ب يف متويــل شــركات أننــا ال نرغــ”ذكــرت وزيــرة املاليــة النروجييــة كرســتني هلفورســن   كمــا
 قـام   ٢٠١٠ويف عـام    . “تسهم على هذا النحو املباشر يف انتـهاكات القـانون اإلنـساين الـدويل             

ــتش وصــناديق   ــسويديةAPبنــك دوي ــع أســهمهما يف نظــم إلبِيــت   )٨١( ال  أســوة )٨٢( كــذلك ببي
  .)٨٣(بنموذج وزارة الدفاع النروجيية

ــش      - ٦٦ ــة لل ــسؤولية االجتماعي ــل للم ــر الكام ــذكر التقري ــت   وي ــذكورة أن نظــم إلبي ركة امل
  .)٨٤(“وداعية للمسؤولية االجتماعية والبيئيةمبثابة مواطن صاحل شركة الملتزمة بأن تكون ”

  
  هيولت باكارد  -  ٩  

أكرب موّرد يف العامل للهياكل األساسية لتكنولوجيـا املعلومـات           )٨٥(ُتَعّد هيولت باكارد    - ٦٧
ركة لتكنولوجيا املعلومات بالواليـات املتحـدة       وهي ش . )٨٦(وللرباجميات واخلدمات ذات الصلة   

 صـــايف الـــدخل اإلمجـــايل للـــشركة  بلـــغ٢٠١١ويف عـــام . )٨٧(وتتخـــذ مقرهـــا يف كاليفورنيـــا
 شـــخص يف مجيـــع أحنـــاء ٣٤٩ ٦٠٠ مليـــون دوالر وهـــي تـــستخِدم مـــا يقـــارب ١٢٧ ٢٤٥
 ٢٠١٢ عـام  ويف.  بلـداً خمتلفـاً  ١٧٠ولدى هيولت باكارد أكثر من بليون عميل يف  . )٨٨(العامل

  .)٨٩( يف جدول فورتشن للخمسمائة شركة١٠كان ترتيبها 
وهذه الشركة ترتبط بعقود مع وزارة الدفاع اإلسرائيلية ووزارة الداخليـة يف إسـرائيل                - ٦٨

ونظـام بطاقـات    “ نظـام بـازل البيـومتري     ” وهـو    )٩٠(للتزويد بنظـام لالسـتطالع وحتديـد اهلوّيـة        
__________ 

  )٨٠(  www.regjeringen.no/pages/2236685/Elbit_engelsk.pdf.  
  )٨١(  http://stopthewall.org/divest-elbit.  
  )٨٢(  www.reuters.com/article/2010/05/30/us-deutsche-elbit-idUSTRE64T10W20100530.  
  )٨٣(  www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/137762#.UC0BVlaTspo.  
  )٨٤(  www.elbitsystems.com/elbitmain/pages/FullReport.asp.  
  )٨٥(  www8.hp.com/us/en/home.html.  
  .http://h30261.www3.hp.com/phoenix.zhtml?c=71087&p=irol-reportsAnnual ٢، ص ٢٠١١التقرير السنوي لعام   )٨٦(  
  )٨٧(  www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/headquarters.html.  
  .٢٣، ص ٢٠١١التقرير السنوي لعام   )٨٨(  
  )٨٩(  www8.hp.com/us/en/hp-information/facts.html.  
  )٩٠(  www.whoprofits.org/sites/default/files/hp_report-_final_for_web.pdf.  
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يف ) ة البيومترية وينفّذ بواسطة قانون قواعد البيانات البيومتريـة        بطاقات اهلوي (اهلوية اإلسرائيلي   
ــيش   ــاط التفت ــستوطنات ونق ــات إىل اجلــيش      . )٩١(امل ــدمي اخلــدمات والتكنولوجي ــن أجــل تق وم

  .)٩٢(ونظام بازل هو نظام للسيطرة من أجل اإلتاحة التلقائية البيومترية. اإلسرائيلي
لــيت تقــّدمها الــشركة املــذكورة أعــاله أّدت إىل   وقــد اُّدعــي بــأن الــنظم التكنولوجيــة ا    - ٦٩

كمـا أن املنتجـات الـيت       . انتهاكات حلقوق اإلنسان ومن ذلك تقييد حرية حركـة الفلـسطينيني          
تقــّدمها الــشركة إىل احلكومــة اإلســرائيلية، فــضالً عــن اســتخدامها يف االنتــهاكات، مت توثيقهــا 

 وكــذلك مت توثيــق األثــر )٩٣(لــرابحبواســطة منظمــات غــري حكوميــة ومنــها مــثالً منظمــة مــن ا  
وتلقّــت الــشركة . )٩٤(اإلنــساين النــاجم عــن اجلــدار بواســطة مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية

  .أيضاً انتقاداً ألهنا قّدمت خدمات أمنية وتكنولوجية للمستوطنات يف ُموديعني عيليت وأرييل
حـدة مـن أكثـر     جاءت تسمية هيوليت باكارد بوصـفها وا    ٢٠١٠ومع ذلك ففي عام       - ٧٠

الـــشركات التزامـــاً باألخالقيـــات يف جمـــال معـــدات احلاســـوب اإللكتـــروين، بواســـطة معهـــد   
 “الترتيب األخـضر  ” على   ٢ويف السنة نفسها كانت الشركة هي رقم        . )٩٥(أخالقيات الفضاء 

 ســواء يف إطــار شــركات الواليــات املتحــدة اخلمــسمائة أو قــوائم  ٢٠١٠جمللــة نيوزويــك لعــام 
 ظلت الـشركة مـشاركاً فّعـاالً يف         ٢٠٠٢ومنذ عام   . )٩٦( املائة خضرة يف العامل    أكثر الشركات 
  .)٩٧(االتفاق العاملي

ــة       - ٧١ ــذكر شــركة هيوليــت باكــارد يف سياســتها املتعلقــة مبــسؤولية الــشركات، املعنون وت
طائفـة معيَّنـة مـن احلقـوق واحلريـات األساسـية       لكـل فـرد احلـق يف    ” أن  )٩٨(“املواطَنة العامليـة  ”
وهـذا االحتـرام حلقـوق اإلنـسان هـو جـوهر الِقـيم املـشتركة هليوليـت باكـارد             . عايري املعاملة وم

سياسـة حقـوق    ” ومـن خـالل      .)٩٩(“كما يشكِّل جزءاً من األسلوب الـذي منـارس بـه أعمالنـا            
__________ 

  )٩١(  http://abna.ir/data.asp?lang=3&Id=331748.  
  )٩٢(  www.whoprofits.org/company/hewlett-packard-hp.  
  )٩٣(  www.whoprofits.org/sites/default/files/hp_report-_final_for_web.pdf.  
  )٩٤(  www.ochaopt.org/documents/Pages1-23_Jerusalem_30July2007.pdf.  
  )٩٥(  http://ethisphere.com/past-wme-honorees/wme2010/.  
  )٩٦(  www.hp.com/hpinfo/newsroom/hp360_ww.pdf.  
  )٩٧(  www.unglobalcompact.org/participant/4833-Hewlett-Packard-Company.  
  )٩٨(  www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/.  
  )٩٩(  www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/ethics.html.  
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 فالشركة ملتزمة بـإدراج احتـرام حقـوق اإلنـسان ضـمن أعماهلـا، فـضالً                 )١٠٠(“اإلنسان العاملية 
  .“قوانني والقواعد أو املعايري الدوليةاالمتثال لل”عن 

  
  ميهادرين  -  ١٠  

ميهــادرين واحــدة مــن أكــرب الــشركات الزراعيــة يف إســرائيل، وهــي تقــوم بزراعــة           - ٧٢
 ١٠ ٣٤١ومتتلــك ميهــادرين . وتــصدير احلمــضيات والفواكــه واخلُــضر إىل مجيــع أحنــاء العــامل 

. )١٠١(تني اململوكـة لعمـالء خـارجيني       هكتاراً من البـسا    ٢٩ ٤٥٢فداناً من البساتني وتستخدم     
 يف املائــة مــن شــركة الــصادرات الزراعيــة احملــدودة الــيت تقــوم بتــصدير   ٥٠ومتتلــك ميهــادرين 

وكانـت أغركـسو، وهـي      .  يف املائة من شركة مريان شوهان الـيت تـصّدر املـاجنو            ٥٠اخلضر و   
ــا قــد اشــترهتا ميهــادرين أيــض     ــزراعيني الرئيــسيني ألوروب اً، كمــا أن جملموعــة  مــن املــصّدرين ال

  .ميهادرين فروعاً يف فرنسا وهولندا والسويد واململكة املتحدة
وتنشأ معظم منتجات ميهادرين من املستوطنات القائمـة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة                - ٧٣

ولكن يتم توسيمها على أهنا منتجـات مـن إسـرائيل، وفـضالً عـن ذلـك، تـشارك ميهـادرين يف                     
يل التمييزيــة يف جمــال امليــاه حيــث تــزّود املــزارعني اإلســرائيليني مباليــني   تنفيــذ سياســات إســرائ

  .)١٠٢(األمتار املكّعبة من املياه بينما ُيحرم الفلسطينيون من املياه الكافية
ــة  ”وتــذكر ميهــادرين أن مفهومهــا عــن اجلــودة إمنــا يــضم      - ٧٤ املمارســات الــصديقة للبيئ

 والـوعي االجتمـاعي ومواصـلة التحـسني مـن خـالل             ،ضمان اجلودة الالزمة ل والتدابري الصارمة   
ــار  ــا      ” وأن )١٠٣(“البحــث واالبتك ــا أن معارفن ــادرين كم ــية يف ميه ــة أساس ــي قيم ــشفافية ه ال

  .)١٠٤(“بصورة علنية وبياناتنا يشارك فيها زبائننا

__________ 
)١٠٠( www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/humanrights.html.  
)١٠١( www.whoprofits.org/content/mehadrin-group-update.  
)١٠٢( www.blueplanetproject.net/documents/RTW/RTW-Palestine-1.pdf.  
)١٠٣( www.mehadrin.co.il/docs/P124/.  
)١٠٤( www.mehadrin.co.il/docs/P200/.  



A/67/379  
 

12-51584 31 
 

  موتوروال سليوشن  -  ١١  
اليـات  موتوروال سليوشن هي شركة تكنولوجيا معلومات متعـددة اجلنـسيات مـن الو              - ٧٥

 بلــد وقــد بلــغ ١٠٠ بلــداً ومبيعــات يف ٦٥ مــستخدم يف ٢٣ ٠٠٠املتحــدة ولــديها أكثــر مــن 
  .)١٠٥(٢٠١٢ مليار دوالر يف الربع الثاين من عام ٢,١جمموع إيراداهتا 

وكانــت موتــورال سليوشــن يف إســرائيل هــي الفــرع األول لــشركة موتــوروال خــارج     - ٧٦
.  من ماليـني الـدوالرات  ٥٠٥ادات بلغ إمجاليها  إير٢٠١٠الواليات املتحدة وحققت يف عام      

 ونظم االتصاالت للقوات العـسكرية واألمنيـة        ُسبل احللّ تسويق وبيع   ”وتتخصص الشركة يف    
وقــوى الطــوارئ والـــسالمة العامــة واحلكومــة واملؤســـسات احلكوميــة والكيانــات التجاريـــة       

  .)١٠٦(“واخلاصة
الع إىل املـــستوطنات ونقـــاط التفتـــيش أمـــا موتـــوروال إســـرائيل فتقـــدِّم نظـــم االســـتط  - ٧٧

 أفيـد بـأن موتـوروال سليوشـن احملـدودة قـّدمت          )١٠٧(٢٠٠٥ويف عـام    . اإلسرائيلية علـى اجلـدار    
ويقـال إن الـشركة   . كاشفات الرادار إىل املستوطنات اإلسرائيلية يف اخلليل وكرم تزور وبراشا  

 إىل نظــام اتــصال ، إضــافة“موتوإيغــل لالســتطالع”قــدمت جهــاز كــشف الــرادار حتــت اســم 
وفضالً عن دعم بقـاء املـستوطنات فـإن     . إىل املستوطنات اإلسرائيلية  “ وردة اجلبل ”نقّال وهو   

  .هذه النظم األمنية تؤّدي للمزيد من تقييد حرية تنقّل الفلسطينيني ضمن أرضهم
ــا يتعلّـــق مبـــسؤولية       - ٧٨ ــة تقـــضي باتـــساع النطـــاق فيمـ وتتبـــع الـــشركة املـــذكورة سياسـ

وقد أوردت فرعاً خمصَّصاً حلقوق اإلنسان يف تقريرهـا الـسنوي عـن مـسؤولية               . )١٠٨(الشركات
أن سياسـة الـشركة يف جمـال حقـوق اإلنـسان قائمـة           ”:  حيث الحظت  ٢٠١١الشركات لعام   

علــى أســاس معتقــداتنا األساســية الدائمــة الــيت ال تقبــل التنــازل عــن الرتاهــة واالحتــرام الــدائم    
ات اجلوهريـة لالتفاقيـات األساسـية ملنظمـة العمـل الدوليـة ومـع                وهي تتسق مع املنطلقـ     ،للبشر

كمـــا ُتـــسلّط الـــشركة األضـــواء علـــى . )١٠٩(إعـــالن األمـــم املتحـــدة العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسان
طرفـــاً رئيــسياً صـــاحب  ”اســتعدادها العمــل مـــع جمتمــع املنظمـــات غــري احلكوميـــة بوصــفها      

  .جبة يف هذا اخلصوصوعلى أن لديها سياسة تقضي بتوخي اليقظة الوا“ مصلحة
__________ 

)١٠٥( http://investing.businessweek.com/research/stocks/earnings/earnings.asp?ticker=99186.  
)١٠٦( http://duns100.dundb.co.il/ts.cgi?tsscript=comp_eng&duns=600020978.  
)١٠٧( www.whoprofits.org/company/motorola-solutions-israel.  
)١٠٨( http://responsibility.motorolasolutions.com/.  
  .١١. املرجع نفسه، ص )١٠٩(
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  آسا أبلوي/ لوك-  ت - مول   -  ١٢  
 ٢٠٠٠ويف عـام  . )١١٠(١٩٧٣ لـوك شـركة إسـرائيلية تأسـست يف عـام       - ت   -مول    - ٧٩

 -وتـصف مـول     . اشترت الشركة آسا أبلوي، وهي شركة سويدية وعضو يف االتفاق العـاملي           
 التــصنيع والتــسويق قائــد علــى املـستوى العــاملي يف جمــال تطـوير  ” لـوك نفــسها علــى أهنـا   -ت 

للحلـــول الرفيعـــة يف جمـــال األمـــن مـــن أجـــل االســـتخدامات املؤســـسية والتجاريـــة   والتوزيـــع 
  .“والصناعية والسكنية واستخدامات لسيارات

وتعمل الشركة على تصنيع األقفال ومنتجات األمن، ولديها موقع للتصنيع يف منطقـة               - ٨٠
  .)١١١(سرائيليةبركان الصناعية الواقعة يف مستوطنة أرييل اإل

ــا وســويد ووتــش غــري       - ٨١ ــا دياكوني ويف تقريــر مــشترك ســلّطت كنيــسة الــسويد ومنظمت
احلكــومتني األضــواء علــى بعــض أنــشطة شــركة آســا أبلــوي، وادعــت أن الــشركة متواطئــة يف 
إعاقة عملية السالم ألهنا استثمرت بكثافـة يف موقـع التـصنيع التـابع هلـا وهـو مـبّين علـى أراضٍ                       

  . متت مصادرهتافلسطينية
ينـاير  /وقامت آسا أبلوي باستعراض مدونة قواعد السلوك اخلاصة هبا يف كانون الثـاين              - ٨٢

 لتغطية قـضايا مـن قبيـل حريـة التجمُّـع والتمييـز واملمارسـات البيئيـة وجوانـب الـصحة              ٢٠٠٧
حـدة ذات  وهي تستند إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان وإىل اتفاقيـات األمـم املت             . والسالمة

الصلة واإلعـالن الثالثـي للمبـادئ الـصادر عـن منظمـة العمـل الدوليـة فيمـا يتعلـق بالـشركات                       
املتعددة اجلنسيات وبالسياسة االجتماعية واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان            

 للمنظمـة   ١٤٠٠١االقتصادي من أجل الشركات املتعددة اجلنسيات واالتفاق العاملي واملعيار          
ــاييس   ــد املق ــة لتوحي ــوي سياســة يف   . الدولي ــا أبل ــع آس ــام    وتتب ــذ ع ــسلوك من ــد ال  ٢٠٠٤ قواع

  .٢٠٠٨مايو /أصبحت عضواً يف االتفاق العاملي يف أيار كما
وتالحظ آسا أبلوي أن الظروف ميكـن أن تنـشأ مبـا يقتـضي اتبـاع منظـورات حلقـوق                      - ٨٣

ــد      ــة قواع ــذكورة يف مدون ــك امل ــسان خبــالف تل ــسلوكاإلن ــذه    ”: ال ــل ه حــىت إذا مل تكــن مث
فــإن آســا أبلــوي علــى بّينــة مــن األثــر احملتمــل علــى حقــوق اإلنــسان وهــي    ســائدة، الظــروف 

 وإذا مل ُيـَتح وجـود مبـادئ توجيـه     .تتصّرف طبقاً للقانون الدويل أو القـانون احمللـي ذي الـصلة    

__________ 
)١١٠( www.mul-t-lock.com/87.html.  
)١١١( www.diakonia.se/documents/public/IN_FOCUS/Israel_Palestine/Report_Illegal_Ground/ 

Report_Mul-T-lock_081021.pdf.  
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هلـا اختيـار أفـضل     رمسية فلسوف تسعى الشركة إىل التماس مصادر أخـرى مـن أجـل أن يتـاح                 
  .)١١٢(“هنج يف ظل الظروف احملّددة

  
  سيمكس  -  ١٣  

 شركة مكسيكية وتعد من قيـادات العـامل يف بنـاء مـواد الـصناعة حيـث                  )١١٣(سيمكس  - ٨٤
تقــوم بإنتــاج وتوزيــع وبيــع األمسنــت وخلطــة اخلرســانة اجلــاهزة وجمّمعــات مــواد البنــاء واملــواد  

 مليـار مـن دوالرات      ١٥,١ملبيعاهتا السنوية فيـصل إىل      أما املبلغ اإلمجايل    . األخرى ذات الصلة  
  .)١١٤( من العمال يف مجيع أحناء العامل٤٤ ١٠٤الواليات املتحدة وتستخدم الشركة 

ومتتلك سيمكس شركة صناعات ردي ميكس، وهي شركة إسـرائيلية هلـا مـصانع يف                 - ٨٥
وقـدَّمت عناصـر    . )١١٥()يماملناطق الصناعية ميفوهورون وأتارود وميـشور أدومـ       (الضفة الغربية   

وهذه الـشركة تقـوم كـذلك بتقـدمي اخلرسـانة إلنـشاء جـدار           . )١١٦(من أجل إنشاء املستوطنات   
  .إسرائيل ونقاط التفتيش العسكرية يف الضفة الغربية

 يف املائـة مـن   ٥٠ومن خـالل شـركة صـناعات ريـدي مـيكس متتلـك سـيمكس أيـضاً              - ٨٦
فيهـا اسـتخراج املـوارد الطبيعيـة الفلـسطينية مـن أجـل              حمجر ياتري وهو مستوطنة إسـرائيلية يـتم         

ــاء اإلســرائيلية   ــشدين غــري   ٢٠٠٩ويف عــام . اســتغالهلا بواســطة صــناعة البن ــدَّمت منظمــة يي  ق
اســتغالل ”احلكوميــة التماســاً لــدى احملكمــة العليــا اإلســرائيلية تــصف فيــه هــذه األنــشطة بأهنــا  

. ة العـدل اإلسـرائيلية العليـا التـدخُّل        وطلبـت إىل حمكمـ    “ عملية هنـب  ”و  “  لألرض استعماري
 عــدم وقــف هــذه األنــشطة  ٢٠١١ديــسمرب /وقــد قــررت احملكمــة املــذكورة يف كــانون األول 

ومـع ذلـك أوصـت احملكمـة بـأن ال تفـتح إسـرائيل أي حمـاجر           . باعتبار أهنا تستخدم فلسطينيني   
  .)١١٧(جديدة يف الضفة الغربية

__________ 
 /www.diakonia.se/documents/public/IN_FOCUS/Israel_Palestine/Report_Illegal_Groundآسا أبلوي )١١٢(

Report_Mul-T-lock_081021.pdf.  
  .املرجع نفسه )١١٣(
  .املرجع نفسه )١١٤(
)١١٥( www.whoprofits.org/sites/default/files/cemex_corporate_watch_may_2011.pdf.  
)١١٦( www.whoprofits.org/company/cemex.  
)١١٧( www.whoprofits.org/content/israeli-high-court-justice-legalizes-exploitation-natural-resources-opt.  
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أن حتـاول تعزيـز مسعتـها بوصـفها       ” أن عليهـا     )١١٨(وتذكر سيمكس يف مدّونة أخالقياهتا      - ٨٧
ساعد علـى اجتـذاب املــوظفني والعمـالء واملـورِّدين واملــستثمرين     ممــا يـ  راسـخة شـركة مـسؤولة و  

  .“واالحتفاظ هبم، فضالً على احلفاظ على عالقات طيبة يف اجملتمعات اليت تعمل على صعيدها
  
  اخلالصة  -سادساً  

 ســنة إىل خلــق مــسؤولية دوليــة مــضافة تقــضي   ٤٥بعــد يــؤدي عــدم إهنــاء االحــتالل    - ٨٨
مبساندة حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين الذي بات على صعيد املمارسـة يعـيش بغـري محايـة                 

ويف هــذا الــسياق يعمــد املقــرر اخلــاص إىل التــذكري بقــرار اجلمعيــة . تكفلــها لــه ســيادة القــانون
ل األعــضاء إىل تطبيــق اجلــزاءات  ليــدعو الــدو)١١٩(١٩٨٢العامــة الــصادر يف وقــت مبكّــر هــو  

  .االقتصادية على دولة إسرائيل بسبب أنشطتها غري املشروعة يف جمال االستيطان
وتقتــضي املبــادئ التوجيهيــة املتــصلة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنــسان مــن مجيــع     - ٨٩

ّدي علــى قــام األول جتنُّــب التعــاملؤســسات التجاريــة أن حتتــرم حقــوق اإلنــسان مبــا يعــين يف امل 
ويـدعو  . لآلخرين من حقوق اإلنسان والتصّدي ملا يلحـق حقـوق اإلنـسان مـن آثـار سـلبية               ما

ــال        ــذ الكامــل والفّع ــة إىل أن تكفــل التنفي ــدول وكــذلك املؤســسات التجاري ــرر اخلــاص ال املق
ــة املتــصلة باملــستوطنات اإلســرائيلية يف األرض     ــة يف ســياق عملياهتــا التجاري للمبــادئ التوجيهي

  .طينية احملتلةالفلس
ويكرِّر املقرر اخلاص القول بأن املؤسسات التجارية اليت مت تـسليط األضـواء عليهـا يف                  - ٩٠

هذا التقرير إمنا تشكّل نسبة صـغرية مـن الـشركات الكـثرية الـيت تباشـر عملياهتـا جلـين األربـاح             
خلـاص ملتـزم بالتمـاس      واملقرر ا . فيما يتصل باملستوطنات اإلسرائيلية باألرض الفلسطينية احملتلة      

. التوضيحات من الـشركات الـيت ُسـلِّطَت عليهـا األضـواء يف هـذا التقريـر وملتابعـة األمـر معهـا               
ويف الوقــت نفــسه قــد يواصــل املقــرر اخلــاص مجــع املعلومــات وتقــدمي التقــارير بــشأن ضــلوع    

  .الشركات يف أنشطة االستيطان يف إسرائيل
 مجيـــع الـــشركات الـــيت تعمـــل يف املـــستوطنات وخيلـــص املقـــرر اخلـــاص أيـــضاً إىل أن  - ٩١

اإلسرائيلية، أو لديها معامالت معها، ال بد من مقاطعتها ريثما تعمل هذه الـشركات علـى أن          
. يصبح ما تباشره من عمليات متسقاً بالكامل مـع معـايري وممارسـات حقـوق اإلنـسان الدوليـة                  

يذ املبادئ التوجيهية إمنا ترسـي مـساحة   ويف هذا املضمار فإن جهود اجملتمع املدين يف متابعة تنف        
__________ 

)١١٨( www.cemex.com/AboutUs/files/HighlightsCoE.pdf.  
  ).١٩٨٣ديسمرب / كانون األول١٩( ألف ٣٨/١٨٠، انظر أيضاً القرار )١٩٨٢فرباير / شباط٥ (٩/١إ -القرار د )١١٩(



A/67/379  
 

12-51584 35 
 

مميزة لتفـصل بـني اإلجـراءات الطوعيـة واإلجـراءات اإللزاميـة يف إطـار النـضال حلمايـة حقـوق                      
  .األشخاص املعّرضني إىل انتهاكات حقوق اإلنسان

  
  التوصيات  -سابعاً   

األرض يهيــب املقــرر اخلــاص حبكومــة إســرائيل أن تكــّف عــن تــوطني ســكاهنا يف       - ٩٢
وإعــادة مواطنيهــا إىل أراضــيهم لفلــسطينية احملتلــة، وأن تبــدأ عمليــة تفكيــك مــستوطناهتا  ا
وهي اجلانب اإلسرائيلي من اخلط األخضر طبقاً للقانون الدويل وللعديـد مـن قـرارات                أال

  .جملس األمن واجلمعية العامة وفتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اجلدار
سرائيل إىل أن تبادر عالنية بإبالغ مجيع املؤسـسات         ويدعو املقرر اخلاص حكومة إ      - ٩٣

ــستوطنات،         ــا صــلة بتلــك امل ــستوطناهتا، أو يكــون هل ــات يف م ــيت تباشــر عملي ــة ال التجاري
بالعواقب القانونيـة الدوليـة النامجـة عـن تلـك العمليـات مبـا يف ذلـك مـا يتـصل باملـسؤولية                        

  .املدنية يف بلدان ثالثة
 إســرائيل إىل أن تبــادر فــوراً إىل تقــدمي التعويــضات  يــدعو املقــرر اخلــاص حكومــة   - ٩٤

األراضــي أو التعويــضات النقديــة    ســواء مــن خــالل تعويــضات    -للــشعب الفلــسطيين  
 يف إطار من التشاور الكامل والشفّاف مع الفلـسطينيني املتـضررين مـن جـراء                -غريها   أو

لـة إعـادة األرض     ، مـع كفا   ١٩٦٧مجيع األنشطة املتعلقـة مبـشروعها لالسـتيطان منـذ عـام             
  .اليت تستخدمها األعمال التجارية إىل احلالة السابقة اليت كانت عليها ما مل يتم حتسينها

يــدعو املقــرر اخلــاص املؤســسات التجاريــة الــيت مت تــسليط الــضوء عليهــا يف هــذا      - ٩٥
ــال         ــضي باالمتث ــفّافة تق ــاذ إجــراءات ش ــتعجال إىل اخت ــبيل االس ــى س ــادر عل ــر أن تب التقري

ئ التوجيهيــة املتــصلة باألعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنــسان، واالتفــاق العــاملي،        للمبــاد
والقــوانني واملعــايري الدوليــة ذات الــصلة فيمــا يتعلــق بأنــشطتها املتــصلة حبكومــة إســرائيل    

وهــذا . ومــستوطناهتا وباجلــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة مبــا يف ذلــك القــدس الــشرقية
وة أوىل، املبادرة علـى الفـور إىل وقـف مجيـع العمليـات ذات               األمر ينبغي أن يشمل، كخط    

الصلة مبا يف ذلك تقدمي املنتجات واخلدمات اليت تعـني علـى إنـشاء أو إدامـة املـستوطنات                   
  .اإلسرائيلية

يــدعو املقــرر اخلــاص املؤســسات التجاريــة الــيت ُســلِّطَت عليهــا األضــواء يف هــذا       - ٩٦
عـت بالفعـل علـى االتفـاق العـاملي، إىل أن تكـون علـى        التقرير وال سيما الشركات اليت وقّ    
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بّينـة تامــة مـن تــدابري الرتاهــة ذات الـصلة وخاصــة يف حالــة االّدعـاءات بوقــوع انتــهاكات     
وعلى الشركات اليت ختطّط ملغادرة األرض الفلسطينية احملتلـة أن          . )١٢٠(منهجية أو جسيمة  

ن تـنجم عـن خروجهـا وعـن أنـشطتها           حتّدد وتعاِلج أي نتائج سلبية بالنسبة حلقوق اإلنـسا        
  .التجارية املاضية

يــدعو املقــرر اخلــاص املؤســسات التجاريــة الــيت ُســلِّطَت عليهــا األضــواء يف هــذا       - ٩٧
التقريــر، وأيــضاً فيمــا يتــصل بــأي شــركة ال تــزال متــارس عملياهتــا يف األرض الفلــسطينية   

ن اليقظـة طبقـاً للمبـادئ       احملتلة، إىل أن تتصّرف على أساس توّخي أقـصى درجـة واجبـة مـ              
ــدويل   ــساين ال ــانون اإلن ــة والق ــشركات ينبغــي أن يكــون بوســعها    . التوجيهي ــل هــذه ال ومث

التدليل على جهودها املبذولة لتخفيف أي أثر سليب ولالستعداد للقبول بأيـة نتـائج سـواء              
  .ما يتعلق بالسمعة أو اجلوانب املالية أو القانونية النامجة عن مواصلة عملياهتا

يــدعو املقــرر اخلــاص اجملتمــع املــدين إىل أن يعمــل علــى كفالــة ُســبل اإلنــصاف مــن   - ٩٨
النواحي القانونية والسياسية ضد املؤسسات التجاريـة البعيـدة عـن االمتثـال حيثمـا يكـون          
ذلك ضرورياً يف أُطرها الوطنية القانونية والسياسة وخاصة عندما ميكـن دعـم االّدعـاءات            

  .ئم ضد اإلنسانية بقرائن تتصل بأنشطة االستيطانبوقوع جرائم حرب وجرا
يدعو املقرر اخلاص اجملتمع املدين إىل أن يواصل بفعالية اختاذ املبادرات الراميـة إىل                - ٩٩

ــيت        ــة ال ــسبة للمؤســسات التجاري ــرض اجلــزاءات بالن ــة وحجــب االســتثمارات وف املقاطع
الوطنيـة إىل أن حيـني الوقـت الـذي          ُسلِّطَت عليها األضواء يف هذا التقرير، ضـمن سـياقاهتا           

ميكـن فيـه هلـذه الـسياسات واملمارسـات أن تـصبح متـسقة مـع القـوانني واملعـايري الدوليـة،            
  .فضالً عن االتفاق العاملي

اجملتمع املدين إىل تقاسم املوارد واملعلومات مبا يف ذلك مـا يـتم             يدعو املقرر اخلاص      -١٠٠
يـة وغريهـا مـن املبـادرات كـسبيل لتعزيـز الـشافية              من خالل الشبكات التعاونية عرب الوطن     

ــستوطنات        ــال املـ ــدول أعمـ ــضالعة يف جـ ــة الـ ــال التجاريـ ــصل باألعمـ ــا يتـ ــساءلة فيمـ واملـ
  .اإلسرائيلي

يهيب املقرر اخلاص اجملتمـع الـدويل بـأن يقـوم بـصورة شـفّافة بـالتحقيق يف أنـشطة                      -١٠١
لدان ذات الـصلة، وخاصـة تلـك        األعمال اليت تباشرها  الشركات املسّجلة يف كل من الب         

الـــيت ُســـلِّطَت عليهـــا األضـــواء يف هـــذا التقريـــر، فيمـــا جتـــين األربـــاح مـــن املـــستوطنات   
__________ 

)١٢٠( www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/IntegrityMeasures/index.html.  
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اإلسرائيلية، مع اختاذ اإلجراءات املالئمة إلهناء هذه املمارسات وضمان تقدمي التعويضات 
  .املناسبة للفلسطينيني املتضررين

إىل النظـر يف طلـب فتـوى مـن حمكمـة العـدل              يدعو املقـرر اخلـاص اجملتمـع الـدويل            -١٠٢
 فيمــــا يتــــصل باألنــــشطة االقتــــصادية املؤســــسات التجاريــــةالدوليــــة تتعلّــــق مبــــسؤولية 

  . من اتفاقية جنيف الرابعة٤٩للمستوطنات اليت مت إنشاؤها يف انتهاك للمادة 
ة تـربط  يدعو املقرر اخلاص اجملتمع الدويل إىل حثّ اجلمعية العامة على إعداد وثيق             -١٠٣

بــني االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة لالتفــاق العــاملي وبــني القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان   
الدويل يف حاالت االحتالل احلريب، مـع إيـالء االهتمـام لاللتزامـات األخالقيـة والـسياسية                 

  .والقانونية املرتبطة بالعمليات التجارية اليت تتم يف األرض الفلسطينية احملتلة
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  ألولاملرفق ا
  ٢٠١٢يناير /األرض املخصصة للمستوطنات اإلسرائيلية، كانون الثاين    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: املصدر
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 املستوطنات اإلسرائيلية

 وأرض مزروعةخمفورةمناطق مسيَّجة أو 
حدود بلدية
جملس إقليمي

 حاجز
خمططحتت التشييد/مشّيد
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  لثايناملرفق ا
  ٢٠١٢يناير /األثر اإلنساين لسياسات االستيطان اإلسرائيلية، كانون الثاين

  حقائق سريعة
ــام    • ــذ ع ــشأت إســرائيل حنــ  ١٩٦٧من ــستوطنة ١٥٠و  أن ــا ( م يف ) ســكنية وغريه

ــشرقية باإلضــافة إىل حنــو      ــة مبــا فيهــا القــدس ال ــضفة الغربي  املواقــع” مــن ١٠٠ال
  .اليت أنشأها املستوطنون بغري إذن رمسي“ املتقّدمةاالستيطانية 

 نسمة، ومعدل النمـو خـالل العقـد      ٥٠٠ ٠٠٠يقدَّر السكان املستوطنون بنحو       •
) باسـتثناء القـدس الـشرقية   ( يف املائـة  ٥,٣ الـسنوي    املاضي ثبت عند ما متوسـطه     

  . يف املائة بني السكان اإلسرائيليني ككل١,٨باملقارنة مع 
فيما تغطّي املناطق املسيَّجة أو املخفورة من املستوطنات ثالثة يف املائة مـن الـضفة                 •

 يف املائــة مــن الــضفة الغربيــة حمظــور اســتخدامها علــى       ٤٣الغربيــة فــإن نــسبة   
  .سطينيني حبكم ختصيصها جملالس االستيطان احمللية واإلقليميةالفل

“ أرض الدولـة  ”مجيع األرض اليت تتعامـل معهـا إسـرائيل علـى أهنـا أرض عامـة أو                    •
مت ختصيـصها للمـستوطنات بـدالً مـن أن تـصبح      )  يف املائة من الضفة الغربية   ٢٧(

  ).بتسليم(موجَّهة ملنفعة السكان احملليني 
ض الواقعــة ضــمن احلــدود اخلارجيــة للمــستوطنات مملوكــة ملكيــة  حنــو ثلــث األر  •

  ).السالم اآلن(خاصة للفلسطينيني طبقاً لسجالت األراضي اإلسرائيلية الرمسية 
 يف املائــة مــن اهلياكــل اململوكــة للفلــسطينيني ومت تــدمريها يف عــام   ٦٠أكثــر مــن   •

ت  بـــسبب االفتقـــار إىل التـــصاريح كانــــت واقعـــة يف منـــاطق خصــــص     ٢٠١١
  .للمستوطنات

 ١ ٠٠٠وُجـرِح أكثـر مـن       ) منهم طفـالن  ( قُِتل مخسة فلسطينيني     ٢٠١١يف عام     •
علـى يـد املـستوطنني اإلسـرائيليني أو قـوات         ) كان حنو ُخمسهم أطفاالً   (فلسطيين  

األمــن يف حــوادث تتــصل مباشــرة، أو بــصورة غــري مباشــرة، باملــستوطنات مبــا يف 
  .ذلك التظاهرات

ائــة مــن حتقيقــات الــشرطة اإلســرائيلية يف حــوادث عنــف        يف امل٩٠أكثــر مــن    •
مت إغالقهـا دون  ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(املستوطنني خالل الـسنوات الـست املاضـية        

  ).يشدين(توجيه أي اهتام 



A/67/379
 

40 12-51584 
 

 مــن نقــاط التفتــيش الداخليــة وحــواجز الطــرق وغــري ذلــك مــن  ٥٠٠أكثــر مــن   •
 مبـا يف ذلـك ُسـبل     العوائق املادية تعوق حركة الفلـسطينيني داخـل الـضفة الغربيـة           

ــسري       ــستوطنني وتي ــة امل ــدارس، وهــي قائمــة أساســاً حلماي ــال إىل امل وصــول األطف
  .حركتهم مبا يف ذلك إىل إسرائيل ومنها

موقع املستوطنات كان يشكّل االعتبار الرئيسي وراء حتويل طريق احلـاجز بعيـداً               •
ــإن حنــو   . عــن اخلــط األخــضر  ــه ف ــتم اكتمال ــا أن ي ــة مــن  ٨٠وم ــسكان  يف املائ ال

ــريب     ــى اجلانــــب الغــ ــة علــ ــستوطنات واقعــ ــشون يف مــ ــستوطنني ســــوف يعيــ املــ
  .من احلاجز) “اإلسرائيلي”(
  .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: املصدر
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	6 - في ضوء الطلبات المتكررة وغير الناجحة، المقدّمة من جانب المقرر الخاص، إلى حكومة إسرائيل من أجل السماح له بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن هذا التقرير يستند إلى المعلومات المطلوبة والواردة من فعاليات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والشركات والمؤسسات والكيانات من غير الدولة والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة، ولا سيما ممن يمتلكون الخبرة فيما يتصل بمشاركة مؤسسات الأعمال التجارية في إنشاء وصيانة المستوطنات الإسرائيلية. ويُسَلِّط المقرِّر الخاص الأضواء على عددٍ مختارٍ من فرادى الشركات التي تعمل وتمارس نشاطها التجاري، أو تحقّق أرباحاً من المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويطرح المقرر الخاص توصيات سعياً لضمان أن تتخذ الأعمال التجارية التي تمارس نشاطها فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية إجراءات فورية بما يكفل لأنشطتها التوافق مع القانون الدولي ذي الصلة ومع القواعد والمعايير المتعلقة بهذه القضية بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويلاحِظ المقرر الخاص أنه منذ إعداد هذا التقرير فقد استرعى لمضمونه اهتمام الأعمال التجارية الوارد مناقشتها في سياقه، كما أن المقرر الخاص يطلب توضيحاً ومزيداً من المعلومات فيما يتصل بالادّعاءات التي يحتويها هذا التقرير وخاصة بغية متابعة التنفيذ الفوري لتوصياته.
	ثالثاً - الحالة العامة للمستوطنات
	7 - من عام 1967 إلى عام 2010 أنشأت إسرائيل ما يقدَّر بــ 150 مستوطَنة في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك فهناك ما يقدّر بأنه 100 ”من المواقع الاستيطانية المتقدّمة“ وهي مستوطنات تم بناؤها بغير إذن إسرائيلي رسمي ولكنها تتمتّع بالحماية ودعم المرافق الأساسية والمساعدة المالية من جانب حكومة إسرائيل. وهذه ”المواقع الاستيطانية المتقدّمة“ أصبحت مؤخراً مجالاً للعمليات التي تقوم بها حكومة إسرائيل وللمناقشات المتصلة باحتمال إضفاء المشروعية عليها في ظل القانون الإسرائيلي. وهذا يمثّل تصعيداً خطيراً لجدول أعمال الاستيطان الذي لا يتسق مع الشعارات السياسية الإسرائيلية المرفوعة دعماً للمفاوضات الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتسقة الرقعة وذات سيادة.
	8 - وهناك كذلك 12 مستوطنة في القدس تم إنشاؤها بتمويل ومساعدة من جانب الحكومة، على أرض قامت إسرائيل بضمها بصورة غير مشروعة ثم جعلتها جزءاً من المدينة. وتسيطر المستوطنات على أكثر من 40 في المائة من الضفة الغربية بما في ذلك الموارد الزراعية والمائية الأساسية. وكثير من المستوطنات تم تطويرها على نطاق واسع فباتت تضم مجتمعات كبيرة ومسيَّجة أو مدناً صغيرة. ولا تسمح إسرائيل للفلسطينيين بدخول هذه الأراضي أو استخدامها باستثناء أولئك الذين يحملون تصاريح للعمل.
	9 - ويتراوح عدد السكان من المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة بين 000 500 نسمة و 000 650 نسمة. ويعيش ما يقرب من 000 200 نسمة من هؤلاء المستوطنين في القدس الشرقية. وتدل الإحصاءات على أن السكان المستوطنين (باستثناء من هم في القدس الشرقية) زاد عددهم على مدار العقد الماضي بمعدل بلغ متوسطه سنوياً 5.3 في المائة في مقابل 1.8 في المائة بين صفوف السكان الإسرائيليين ككل. وفي الأشهر الإثني عشر الأخيرة زاد هؤلاء السكان بواقع 579 15 فرداً. وتقدّم الحكومة الإسرائيلية مزايا وحوافز للمستوطنين تتصل بعمليات التشييد والإسكان والتعليم والصناعة والزراعة والسياحة والطرق المقصورة عليهم، فضلاً عن ميزة الدخول إلى إسرائيل. وقد أدّى الجهد الذي بذلته إسرائيل في مشروع الاستيطان - سواء من الناحية المالية أو القانونية أو البيروقراطية - إلى تحويل المستوطنات لتصبح بمثابة جيوب موسرة لصالح المواطنين الإسرائيليين ضمن منطقة يعيش فيها الفلسطينيون تحت نير الحكم العسكري وفي ظروف من تفشّي الفقر على نطاق واسع.
	10 - هذه المساعدة المالية والقانونية والبيروقراطية في مناطق المستوطنات تزوِّد المستوطنين بمزايا ما كانوا ينعمون بها بوصفهم مواطنين إسرائيليين يعيشون في الأرض الإسرائيلية. فيما تشكِّل هذه المزايا تناقضاً سافراً مع الاحتجاجات الكبيرة التي حدثت في تل أبيب والقدس وحيفا في عام 2011 وشملت مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تجمّعوا بحرّية مطالبين بالعدالة الاجتماعية وبتكاليف أقل للمعيشة وحكومة تستجيب إزاء المصاعب الاقتصادية التي تعانيها الطبقات الإسرائيلية الوسطى.
	11 - ويشكِّل إنشاء المستوطنات انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي على نحو ما تقضي به اتفاقية جنيف المتصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) والقواعد المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907. وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على السلطة القائمة بالاحتلال نقل مواطنين من أراضيها إلى الأرض المحتلة. كما تحظر قواعد لاهاي على السلطة القائمة بالاحتلال أن تُجري تغييرات دائمة في المنطقة المحتلة اللهم إلاّ إذا كانت مبرّرة بالاحتياجات العسكرية بالمعني الضيق للمصطَلَح أو إذا كان الاضطلاع بها يتم لصالح السكان المحليين.
	12 - أمّا إسرائيل، ففي غمار بناء المستوطنات والهياكل الأساسية المتصلة بها، فهي إنما تمعن في انتهاك القانون الدولي من خلال الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية بغير مبرر من الضرورات العسكرية فضلاً عن فرض قيود قاسية على تنقّل الفلسطينيين. وهذه القيود تنتهك حقوق الإنسان التي تتوقف على حرّية الحركة بما في ذلك الحقوق في الصحة والتعليم والحياة الأسرية والعمل والعبادة. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو حجم مشروع الاستيطان الإسرائيلي وكثافة حجم الاستثمارات المالية الموظّفة على صعيده، تبدو وكأنهما يؤكدان عزم إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة على تلك المناطق ومن ثم فهي تنتهك مبداً أساسياً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهو المادة 2 (4) التي تحظر حيازة الأراضي سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها. وفضلاً عن ذلك، فالمستوطنات تؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية إلى وحدات جغرافية معزولة وبما يقيِّد بصورة قاسية إمكانية قيام رقعة متواصلة من الأرض والقدرة على التصرّف الحر في الموارد الطبيعية وكلا الأمرين مطلوبان من أجل الممارسة الإيجابية للحق الأساسي وغير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
	13 - وقد استحدثت إسرائيل نظاماً للفصل والتمييز على أساس نظامين منفصلين للقانون في الأرض الفلسطينية: نظام ينطبق على المستوطنين ويعامِل المستوطنات على أنها امتدادات بحكم الأمر الواقع لإسرائيل، ويمنح المستوطنين حقوق المواطنين مشفوعة بأوجه الحماية من جانب دولة شبه ديمقراطية. وعلى النقيض، فإن الفلسطينيين خاضعون لنظام من الإدارة العسكرية بما يحرمهم من الحماية القانونية ومن الحق في المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بالأرض التي يعيشون عليها. وهذان النظامان المنفصلان يعزّزان نظاماً للحكم تعتمد فيه الحقوق على الهوية الوطنية وعلى الجنسية. وثمة نظام مزدوج للطرق بين طريق للمستوطنين وطريق آخر للفلسطينيين مما يعزّز الفصل التمييزي بين المجتمعين.
	14 - ويمثّل الجدار الفاصل في الضفة الغربية أبرز ملامح مشروع الاستيطان. حيث يقع جزء كبير للغاية من طريق هذا الجدار داخل الضفة الغربية حيث يراعي الإمعان في التصميمات التوسّعية لمجتمعات المستوطنين. أمّا القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الأرض الزراعية في جوار المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على الجانب الشرقي من الجدار فهي واسعة النطاق. وفيما تمثِّل المناطق المقيَّدة الوصول في بعض الحالات مناطق تم إنشاؤها وتحصينها من جانب واحد بواسطة المستوطنين، ففي الحالات الأخرى تقوم العسكرية الإسرائيلية بتشييد الأسوار حول المستوطنات لتعلن المنطقة المعنية ”منطقة أمنية خاصة“. وفي فتواها التي كادت تكون إجماعية (14 إلى 1) وصدرت في عام 2004 أعلنت محكمة العدل الدولية بصورة قاطعة أن الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وينبغي تفكيكه مع تعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي لحقت بهم.
	15 - وفي المنطقة جيم التي تشكّل 60 في المائة من الضفة الغربية، أدّى نظام تخطيط المناطق الذي طبّقته إسرائيل إلى المزيد من إنشاء ونمو المستوطنات فيما أدّى إلى الحرمان من تنمية المجتمعات الفلسطينية، باعتبار أن نظام تخطيط المناطق يحظر بصورة فعّالة أي عمليات بناء فلسطينية فيما يصل إلى نحو 70 في المائة من المنطقة جيم، أو ما يقرب من 44 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المساحة المتبقية، وقوامها 30 في المائة، ثمة نطاق من القيود يجعل من المستحيل عملياً على الفلسطينيين أن يحصلوا على تصريح بالبناء. وعلى صعيد الممارسة تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالتشييد ولكن فقط ضمن حدود خطة معتمدة من جانب إسرائيل وتغطي أقل من 1 في المائة من المنطقة جيم. وأدّى ذلك إلى ترْك الفلسطينيين دون أي خيار أمامهم اللهم إلاّ البناء ”بصورة غير مشروعة“ مما يفضي إلى ردود فعل إسرائيلية غير إنسانية تنطوي على إجراءات الهدم والتشريد.
	16 - ولأن القدس الشرقية تم ضمها قصداً بواسطة إسرائيل فقد عمدت حكومة إسرائيل إلى خلق الظروف الديمغرافية والجغرافية الرامية إلى إحباط مقترحات السلام التي تحدّد القدس بوصفها عاصمة فلسطين. لقد سعت إسرائيل إلى زيادة عدد السكان الإسرائيليين وتقليل عدد الفلسطينيين في المدينة. واستخدَمت إسرائيل الطرائق التالية: العزل الفعلي للقدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية. ويتم ذلك جزئياً من خلال بناء الجدار؛ وممارسة التمييز في مصادرة الأراضي والتخطيط والبناء وهدم المنازل وإلغاء الإقامة وسحب المزايا الاجتماعية من الفلسطينيين، وإنفاق الميزانية البلدية بصورة غير منصفة بين جزأيْ المدينة. كما أن الطرد القسري للفلسطينيين من بيوتهم، على يد المستوطنين الذين تساندهم الحكومة، أسهَمَ بدوره في تغيير ديمغرافية المدينة؛ فقد فقد الفلسطينيون منازلهم وما زال هناك المزيد منهم يواجهون خطراً دائماً بالطرد القسري وبالتجريد من الممتلكات والتشريد. وتدعم الحكومة الإجراءات التي يتخذها المستوطنون باتخاذها إجراءات شتّى منها نشر حُرّاس أمن خاص وإيفاد قوات الأمن لمصاحبة الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتمويل المشاريع الإنمائية الإسرائيلية في مستوطنات القدس.
	رابعاً - الإطار القانوني
	ألف - عام: قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
	17 - إسرائيل دولة طرف في معظم الاتفاقيات الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وهي تقدِّم بانتظام تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة(). على أن قيام حالة من النزاع المسلّح أو الاحتلال لا يعفي الدولة من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وينصبّ التأكيد باستمرار من جانب محكمة العدل الدولية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، إلى جانب مفوّضي الأمم المتحدة العديدين المعنيين بحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمفوضية حقوق الإنسان، وخليفتها وهو مجلس حقوق الإنسان، على أن قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي ينطبقان في وقت واحد في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
	18 - وإسرائيل ملتزمة بموجب القانون الإنساني الدولي الوارد في متن المعاهدات التي صدّقت عليها بقدر وروده في القانون الإنساني العرفي. ومن الواضح بجلاء أن إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة مُلتزمة بأحكام القانون الدولي فيما يتصل تحديداً بالأراضي المحتلة، وبما يوجب تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالاحتلال العسكري وخاصة في اتفاقية جنيف المتصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)()، والقواعد المرفقة باتفاقية لاهاي باحترام قوانين وأعراف الحرب في البر لعام 1907() على إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وبرغم أن إسرائيل قد دفعت ضد التطبيق الرسمي لاتفاقية جنيف ولم توافق إلاّ على تطبيق الأحكام ”الإنسانية“ على نحو ما تقرره هي ذاتها، فإن الحالة تظل حالة احتلال عسكري محارب على نحو ما يعترف به مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وتعترف به بصورة قاطعة محكمة العدل الدولية في فتواها لعام 2004 بشأن الجدار. وبالإضافة إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق كذلك قواعد لاهاي المقبولة بوصفها من القانون الإنساني العرفي().
	19 - ويتوجب على حكومة إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمّل الواجب احترام وتنفيذ التزامات قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما يترتب على إسرائيل الالتزام بكفالة أن تصبح المشاريع التجارية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة موضعاً للمساءلة عن أي أنشطة ينجم عنها أثر سلبي على ما للشعب الفلسطيني من حقوق الإنسان.
	باء - التزامات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمبادئ المتصلة بالشركات الخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة
	1 - المبادئ التوجيهية المتصلة بالمؤسسات التجارية وحقوق الإنسان

	20 - في 16 حزيران/يونيه 2011 أيّد مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4 بالإجماع المبادئ التوجيهية المتصلة بالمؤسسات التجارية وحقوق الإنسان () من أجل تنفيذ إطار الأمم المتحدة ”الحماية والاحترام والإنصاف“ التي تنصّ للمرة الأولى على معيار عالمي لتعزيز حقوق الإنسان فيما يتصل بالنشاط التجاري. وقد تم إعداد المبادئ التوجيهية بواسطة البروفيسور جون روغي، الممثل الخاص السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية والأعمال التجارية الأخرى. وهي تطرح توجيهاً معيارياً ومرجعياً يوضّح أدوار ومسؤوليات المؤسسات التجارية فيما يتصل بحقوق الإنسان والتدابير القانونية والسياساتية الواجب أن تتخذها الدول نابعة من التزاماتها القائمة إزاء حقوق الإنسان وبما يكفل احترام حقوق الإنسان. وهذه هي الوثيقة المعيارية الأولى التي تتعلّق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تلقى تأييداً من جانب هيئة حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان.
	21 - وتسلّط المبادئ التوجيهية الأضواء على الخطوات الواجب أن تتخذها الدول لضمان احترام حقوق الإنسان من جانب المؤسسات التجارية وهي تطرح إطاراً ينبغي في حدوده أن تدلّل الشركات على أنها تحترم حقوق الإنسان وتقلل من خطر انتهاكها، كما أنها تشكِّل مجموعة من المعايير التي تتيح تقييم احترام المؤسسات التجارية لحقوق الإنسان. ويتم تنظيم المبادئ التوجيهية على أساس الدعائم الثلاث للإطار المذكور وهي:
	(أ) واجب الدولة بكفالة الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب أطراف ثالثة بما في ذلك المؤسسات التجارية ومن خلال السياسات واللوائح والإجراءات القضائية؛
	(ب) مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان مما يعني أن تتصرَّف المؤسسات التجارية على أساس المراعاة الواجبة التي تتجنّب الافتئات على حقوق الآخرين مع التصدّي للآثار السلبية التي تنجم عن ذلك؛
	(ج) الحاجة إلى توسيع سُبل إتاحة الإنصاف لضحايا الانتهاكات المتصلة بالشركات التجارية سواء كان إنصافاً قضائياً أو غير قضائي.
	22 - وتطرح المبادئ التوجيهية توصيات عملية وملموسة من أجل تنفيذ الإطار المذكور أعلاه. وهي لا تنشئ التزامات جديدة إزاء القانون الدولي وإن كانت تشكّل توضيحاً وتفصيلاً للآثار المترتبة على المعايير القائمة، بما في ذلك ما يتم ضمن إطار قانون حقوق الإنسان الدولي وممارساته، سواء للدول أو للمؤسسات التجارية بحيث تحقّق التكامل بينها ضمن إطار متجانس(). وبالإضافة إلى أنها تشكّل جزءاً من الالتزامات التي ما برحت تتحملها الدول إزاء حقوق الإنسان على المستوى الدولي، فثمة عناصر مهمة من المبادئ التوجيهية تنعكس بصورة متزايدة في القوانين الوطنية، وكذلك في معايير ومبادرات القوانين الناعمة المتصلة تحديداً بالصناعة على المستوى العالمي والإقليمي، فضلاً عن الالتزامات التعاقدية.
	23 - ويمكن للشركات أن يكون لها أثرها على حقوق الإنسان وهذا يتوقف على حالة وسياق أنشطتها. ومن ثم يتعيَّن عليها أن تباشر عملية فعّالة من المراعاة الواجبة والمتواصلة لحقوق الإنسان بما يكفل تقييم المخاطر وقياس الأثر المحتمل والأثر الفعلي الناجم عن أنشطتها إزاء حقوق الإنسان، ثم إدماج نتائج هذه التقييمات، والعمل على أساسها وتقصّي فعالية استجاباتها وتواصلها سواء على أساس التقييمات أو الاستجابة المذكورة أعلاه. ويتم هذا بالإضافة إلى ما تعبِّر عنه المشاريع التجارية من التزام واضح ومُعلَن بالنهوض بمسؤوليتها باحترام حقوق الإنسان وتهيئة السبيل التي تكفل التعاون على معالجة أية آثار سلبية تكون قد تسببت فيها أو أسهمت في حدوثها.
	24 - ويمكن أن تتعرّض حقوق الإنسان إلى مخاطر أصعب ومن ثم ينبغي أن تحظى بمزيد من الاهتمام في صناعات وسياقات بعينها بما في ذلك الأوضاع الإنسانية، ولكن ينبغي حث الدوائر التجارية في جميع الحالات على أن تُجري استعراضاً دورياً لتقييم سائر حقوق الإنسان التي تتأثر بما تبذله من نشاط. كما أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان() والاتفاقيات الأساسية الثمان لمنظمة العمل الدولية، على نحو ما يرد في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، تشكّل في مجموعها قائمة مرجعية لا بد على أساسها من تقييم الآثار التي تنجم عن مشاريع الأعمال التجارية بالنسبة لحقوق الإنسان. كما ينبغي لتقييمات الأثر أن تنظر في أمر معايير إضافية، حسب الظروف القائمة، ومن ذلك مثلاً ما يتصل بحقوق شعوب السكان الأصليين، وحقوق المرأة والأقليات الوطنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقات والعمال المهاجرين وأسرهم حسب الملائم. كما ينبغي لمؤسسات الأعمال التجارية أن تحترم معايير القانون الإنساني الدولي عندما تعمل في حالة نزاع مسلّح فيما ينبغي أن تمارس الدول رقابة أوسع نطاقاً فيما يتصل بشركات الأعمال التجارية التي تمتلكها أو تسيطر عليها.
	25 - وتفضي المبادئ التوجيهية إلى التواؤم بين المعايير والمبادرات العالمية المتصلة بالأعمال التجارية وبين حقوق الإنسان على نحو ما تشهد به تقارير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وشركات الأعمال التجارية الأخرى والممثل الخاص السابق للأمين العام(). و تشمل أمثلة المبادرات الإقليمية: (أ) أدرجت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس فصلاً عن حقوق الإنسان في توجيهها بشأن مسؤولية الشركات وهو ما يتماشى مع إطار الأمم المتحدة ”الحماية والاحترام والإنصاف“ الذي تقوم على أساسه المبادئ التوجيهية؛ (ب) أصدرت المفوضية الأوروبية رسالة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات معربة عن توقّعها بأن تعمل جميع الشركات على النهوض بمسؤوليتها إزاء حقوق الإنسان على النحو الوارد تعريفه في المبادئ التوجيهية(). كما أوردت نيتها على نشر تقارير مرحلية دورياً بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، ودعت الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية مع نهاية عام 2012()؛ (ج) أعلنت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان) أن الدراسة المواضيعية الأولى التي تقوم بها اللجنة الحكومية الدولية الأولى المعنية بحقوق الإنسان سوف تركّز على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بطريقة تمتثل تماماً للمبادئ التوجيهية()؛ و (د) تم في عام 2011 استكمال المبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسيات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي فأصبحت الآن متوائمة تماماً مع مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية.
	2 - الاتفاق العالمي

	26 - الاتفاق العالمي() هو المبادرة الطوعية العالمية الرئيسية المتصلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وهي تعالِج أيضاً مسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد تم إطلاقه بمبادرة الأمين العام في عام 2000 بغية إقناع قادة الأعمال التجارية بأن يقوموا طواعيةً بتعزيز وتطبيق 10 مبادئ تتصل بحقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد ضمن مجالات الشركات التي يقودونها. وتعمل سبع من هيئات الأمم المتحدة ضمن شراكة متواصلة مع مكتب الأمين العام المعني بالاتفاق العالمي، وهي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وقد ذكر الاتفاق العالمي أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان تطرح مضمون المبدأ الأول من مبادئ الاتفاق العالمي، ومن ثم فهي تشكّل الالتزام الذي يضطلع به نحو 700 8 من الشركات المشاركة في الاتفاق العالمي() من أكثر من 130 بلداً.
	27 - وبشكل شامل فإن الاتفاق العالمي يتوخّى هدفين متكاملين:
	(أ) تعميم المبادئ العشرة ضمن المسار الرئيسي للأنشطة التجارية حول العالم؛
	(ب) تزويد الإجراءات الداعمة لأهداف الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً بعوامل حافزة بما في ذلك الغايات الإنمائية للألفية. كما أن المبادئ العشرة المقبولة عالمياً تعالِج القضايا المتصلة بحقوق الإنسان وبالعمل والبيئة ومكافحة الفساد. ويتعلّق اثنان من المبادئ باحترام حقوق الإنسان ومن ثم يتسمان بأهمية خاصة وهما:
	المبدأ 1: ينبغي للأعمال التجارية أن تدعم وتحترم حماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً؛
	المبدأ 2: أن تكفل عدم مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان.
	28 - وينطوي الاتفاق العالمي على سياسة تتعلّق بالشفافية والمساءلة وهي تُعرَف بأنها التواصل بشأن التقدُّم. ويمثل الإعلان السنوي لأي رسائل تتعلّق بالتقدُّم إفصاحاً مهماً عن التزام الطرف المشارِك في الاتفاق العالمي ومبادئه. ويُطلَب من الشركات المشاركة أن تتبع هذه السياسة بوصفها التزاماً إزاء الشفافية والإفصاح باعتبار ذلك أمراً جوهرياً لنجاح المبادرة. أما الفشل في اتباع هذا المبدأ التوجيهي فيمكن أن يؤدّي إلى تنزيل رتبة الطرف المشارِك بل واحتمال استبعاده تماماً.
	29 - وفي أعقاب تأييد المبادئ التوجيهية بواسطة مجلس حقوق الإنسان فقد أرسَل الاتفاق العالمي إلى أعضائه ما يفيد بأن الالتزام الذي تتحمله الشركات المشاركة فيما يتصل بالمبدأ 1 إنما يتلاءم مع الشروط الواردة ضمن إطار مسؤولية الشركات باحترام المبادئ التوجيهية. والاتفاق العالمي ملتزم بكفالة أن تكون جميع أدواته ومواده التوجيهية بالنسبة للشركات المشاركة والمتعلقة بحقوق الإنسان متوائمة مع المبادئ التوجيهية.
	3 - المشاريع التجارية العاملة في حالات النزاع المسلّح والاحتلال

	30 - في النزاع المسلّح، تنطبق معايير القانون الإنساني الدولي على المؤسسات التجارية، فضلاً عن الأطراف الأخرى(). ويسبغ القانون الإنساني الدولي الحماية على العاملين بالشركة التجارية شريطة ألاّ يشاركوا مباشرة في الأعمال المسلّحة، فضلاً عن الأصول والاستثمارات الرأسمالية للشركات. كما يفرض التزامات تقضي بأن لا يخالِف الموظفون القانون الإنساني الدولي بما يعرّضهم - فضلاً عن المشاريع التجارية ذاتها - للمسؤولية الجنائية أو المدنية في حالة إقدامهم على ذلك. وقد وضعت لجنة الصليب الأحمر الدولية توجيهاً بشأن حقوق والتزامات المؤسسات التجارية بموجب القانون الإنساني الدولي().
	31 - وكثيراً ما تحدث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تكون الأعمال التجارية ضالعة فيها في غمار النزاع للسيطرة على الأرض أو الموارد أو الحكم حيث لا تكون آليات تلبية وإنفاذ حقوق الإنسان قائمة بدورها على النحو المنشود. أمّا المؤسسات التجارية التي تسعى إلى تجنُّب المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان فهي تلتمس التوجيه بصورة متزايدة من جانب الدول التي تعمل على صعيدها.
	32 - على أن مخاطر إدارة عمل تجاري في منطقة متأثرة بنزاع ما يمكن أن تكون جسيمة مما ينبغي معه للدول أن تحذّر المنظمات إزاء ما يُحتَمل وقوعه من انتهاكات لحقوق الإنسان نتيجة لأنشطة العمل التجاري. كما ينبغي للدول أن تستعرض ما إذا كانت سياساتها وتشريعاتها وأنظمتها وتدابير الإنفاذ فيها تتصدّى بصورة فعّالة إزاء تصاعد هذه المخاطر، بما في ذلك تشجيع الأعمال التجارية على توخّي اليقظة الواجبة لتقييم أحوالها. ويجب أيضاً اتخاذ الخطوات الملائمة بما يكفل التصدّي للثغرات التي يتم تحديدها، وقد يشمل ذلك استكشاف المسؤولية المدنية أو الإدارية أو الجنائية للمشاريع القائمة أو العاملة في أرضها و/أو الخاضعة لولايتها القضائية، التي ترتكب أو تسهم في ارتكاب مخالفات أو انتهاكات للقانون الدولي.
	33 - وتُعَدّ التكاليف التي تتحملها الشركات والأعمال التجارية إزاء عدم احترام القانون الإنساني الدولي تكاليف لا يستهان بها بما في ذلك الإضرار بالصورة العامة للشركة وأثر ذلك على قرارات المساهمين وعلى أسعار الأسهم مما يمكن أن يفضي إلى أن يصبح المستخدمون مسؤولين جنائياً عن انتهاكات الحقوق. وطبقاً للجنة الصليب الأحمر الدولية ”فإن القانون الإنساني الدولي لا يقضي فقط بأن الأمر يقتصر على الجناة ولكن ينسحب أيضاً على رؤسائهم وشركائهم ممن يمكن أن يتحمّلوا جنائياً مسؤولية ارتكاب جرائم الحرب. ومن أشكال هذا الفعل الجنائي يرجَّح أن يكون التواطؤ هو الأهم بالنسبة للمؤسسات التجارية().
	34 - ولا يمكن أن يسعى موظفو الأعمال التجارية إلى التهرّب من العقاب على الجرائم الدولية بدعوى أنهم يعملون ببساطة باسم مشروع تجاري ما. فمستخدمو الشركات يمكن أن يواجهوا التحقيق والمقاضاة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة بصرف النظر عن مكان ارتكاب الانتهاك ذي الصلة. ومن ثم فالدول تتحمّل التزاماً باتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا الصدد. وتحذّر لجنة الصليب الأحمر الدولية بأنه: ”على مؤسسات الأعمال التجارية أن لا تتجاهل إمكانية اتخاذ الإجراءات القضائية، ببساطة لأن البلد الذي تعمل فيه من المستبعد أن يجري تحقيقات جنائية أو أنه عاجز عن هذا الأمر. إن مخاطر مسؤولية الشركات والأفراد بالنسبة إلى الجرائم المرتكَبة في سياق نزاع مسلّح تمثّل بالتالي عنصراً متزايد الأهمية في إطار قيام مؤسسة تجارية بتقييم مدى المخاطر المرتبطة بأنشطتها خلال نزاع مسلّح“().
	35 - كما تُستخدَم المسؤولية المدنية بصورة متزايدة كوسيلة للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الشركات وكسبيل لتزويد الضحايا بسبُل فعَّالة للإنصاف. وأحياناً تعمل الشركات مع فعاليات الدول بما فيها القوات المسلحة على تأمين و/أو استخراج الموارد الطبيعية بما يفضي إلى ما يوصَف بأنه ”العمل المشتَرك“.
	36 - وتُعدّ قضية المواطن ضد شركة يونوكال نموذجاً تم من خلاله اتخاذ إجراءات مدنية فيما يتعلّق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومن ذلك مثلاً التعذيب والاغتصاب والسخرة والتشريد(). وفي الولايات المتحدة طبّقت محكمة استئناف للدائرة التاسعة() نظرية للتواطؤ مستقاة من القانون الجنائي ومؤدّاها المساعدة على ارتكاب الفعل أو التحريض على ارتكابه، ومن ثم قضت بأنه عندما يرتبط الفعل بحقيقة أن شركة يونوكال كانت على علم بانتهاكات حقوق الإنسان قبل أن تصبح طرفاً في المشروع ذي الصلة، فبالتالي تتوافر أدلة كافية لتحميل يونوكال المسؤولية. كما تُعَدّ قضية مجلس قرية بلعين() ضد شركة غرين بارك انترناشيونال الكندية بمثابة قضية مسؤولية مدنية رُفعت أمام نظام المحاكم الكندي. وقد دفع المدّعون بأن غرين بارك الدولية شاركت في بناء وتعزيز مستوطنة مبنية على أرض أهل بلعين. وتقبّلت المحاكم الكندية حقيقة أن الشركات تتحمّل التزاماً بتجنُّب المشاركة، حتى ولو بصورة غير مباشرة، في انتهاك تُقدِم عليه إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأن الالتزامات الواردة في الاتفاقية المذكورة لا تقتصر على الدول الأطراف فقط. ومع ذلك فقد أحجمت المحكمة العليا عن متابعة نظر القضية على أساس أن المحاكم الإسرائيلية تمثّل موقعاً أنسَب (مبدأ عدم موافقة المحكمة)(). وفيما يتصل بهذه القضية بالذات، يلاحظ المقرر الخاص سجل المسار الطويل لنظام المحاكم الإسرائيلية التي تصدر قراراتها ضد المدّعين الفلسطينيين مما ينجم عنه ما يكاد يشكّل تهرّباً كاملاً من العقاب عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والإجراءات المتخذة من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي هذا السياق لا يسع المقرر الخاص سوى التساؤل بشأن صحة هذا القرار على وجه الخصوص.
	خامساً - الحالات الإفرادية
	37 - يلاحِظ المقرر الخاص أن المؤسسات التجارية التي تم تسليط الأضواء عليها في هذا التقرير تشكّل جزءاً صغيراً من نطاق واسع من الشركات التي ربطت عملياتها التجارية بمستوطنات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد تلقّى المقرر الخاص قدراً كبيراً من المعلومات من الأطراف صاحبة المصلحة، فيما يتصل بممارسات الأعمال التجارية للشركات المتعلقة بمستوطنات إسرائيل. ولسوف تجري المزيد من التحقيقات للبتّ فيما إذا كانت هذه الادّعاءات تقوم على أساس، وقد تفضي إلى إيلائها مزيداً من الاهتمام في تقارير المستقبل. وهذه الأعمال التجارية تضم أطرافاً شتى منها تجار التجزئة وسلاسل أسواق السوبرماركت ومورّدو الوجبات السريعة ومُنتجو الخمور، والمنتجات التي كثيراً ما توسَم بأنها ”منتجات إسرائيل“ ولكنها في واقع الأمر مُنتَجة أو مستخرَجة من الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذه الأطراف تشمل شركات إسرائيلية صغيرة ومتوسطة الحجم وكبيرة مملوكة لإسرائيليين، إضافة إلى شركات متعددة الجنسيات. ويقصر المقرر الخاص التغطية على حالات ممثلة ومختارة حيث ثبت أن من الضروري استبعاد كمّ كبير من المعلومات الموثوقة عند هذه المرحلة ويرجع ذلك بالذات إلى حجم الصياغة المفروض من جانب الأمم المتحدة على هذا التقرير.
	1 - كاتر بيلر المتحدة

	38 - شركة كاتربيلر() هي واحدة من كبار المصنّعين العالميين لمعدات التشييد والتعدين. وهي أكبر صانع لمعدات التشييد والتعدين وآلات الديزل والغاز الطبيعي وعنفات الغاز الصناعي، وقد ذكرت أنها ”بسبيل دفع عجلة التغيير الإيجابي والمستدام في كل قارة“() وبلغ حجم التشغيل في هذه الشركة على مستوى العالم 825 132 في نهاية الربع الثاني من عام 2012. وفي 25 تموز/يوليه 2012 أعلنت كاتربيلر ربحاً قياسياً ربع سنوي فاق جميع الأوقات وبلغ بالنسبة للسهم الواحد 2.54 دولار. كما أن المبيعات والإيرادات بلغت 17.37 مليار دولار وهو بدوره مبلغ قياسي على مدى الزمن. وكان الربح هو 1.699 مليار دولار في ربع السنة المذكور(). كما أن دوغ أوبرهلمن وهو رئيس الشركة وكبير مديريها التنفيذيين. نوّه بذلك قائلاً ”أشعر بكثير من الغبطة إزاء أداء كاتربيلر الذي جاء قياسياً بكل معنى في الربع الثاني. ومعروف أن موظفينا والمتعاملين معنا والمورِّدين لنا عبر العالم يقومون بأداء عمل فائق من أجل تنفيذ استراتيجيتنا“.
	39 - وقد وُجّه انتقاد مُعلَن إلى كاتربيلر من جانب فعاليات مختلفة بما في ذلك منظمات دينية ومنظمات غير حكومية وآليات الأمم المتحدة على أنها تزوّد حكومة إسرائيل بمعدات من قبيل الجرّافات وأجهزة التشييد التي تُستخدَم في هدم منازل الفلسطينيين ومدارسهم وبساتينهم وحقول الزيتون والمحاصيل التي يمتلكونها. وأفادت منظمة العفو الدولية في عام 2004 عن هذه الانتهاكات()، ولاحظت أن منتجات كاتربيلر تستخدَم في تشييد الجدار الذي صدر بشأنه حكم على أساس أنه يتناقض مع القانون الدولي من جانب محكمة العدل الدولية(). كما دأبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان على أن تفيد بصورة دورية بشأن استخدام منتجات كاتربيلر في انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما أصدرت منظمة التحرر من الفاقة، وهي منظمة غير حكومية، تقريراً ركّز فقط على معاملات الشركة المذكورة مع حكومة إسرائيل(). كذلك فقد عَمد مؤشر المسؤولية الاجتماعية العالمي التابع لدولية مورغان ستانلي لرأس المال إلى حذف شركة كاتربيلر في الفترة الأخيرة من فهارسه(). وذكر ”أن كاتربيلر تم حذفها من عدد كبير من فهارس المؤسسة المذكورة أعلاه بسبب خفض تصنيفها فيما يتصل بالحوكمة البيئية والاجتماعية. وقد حُذفت الشركة أيضاً من مؤشر المؤسسة المذكورة للحوكمة البيئية والاجتماعية ومن مؤشر المؤسسة لنفس الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤشر مورغان ستانلي في 1 آذر/مارس 2012 في أعقاب استعراض لمؤشر شهر شباط/فبراير(). ولاحظت المنظمة المذكورة: أن كاتربيلر ضالعة في أمر لا يزال محل خلاف طويل فيما يتصل باستخدام جرّافاتها بواسطة جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“ كما أن بحوث المنظمة المذكورةعمدت إلى تقييم هذا التناقض مع حقوق الإنسان منذ عام 2004 وقد أُدرِج الأمر في عمليات التصنيف منذ ذلك الحين ومن ثم فلم ينجم عنه تخفيض الترتيب في شباط/فبراير 2012“. كما ذكر المؤشر أن التناقض وارد ضمن التصنيف المحلي والمجتمعي وهو يشمل تقييماً لأداء الشركة فيما يتصل بحقوق الإنسان ويشكّل 10 في المائة من ترتيب الشركة فيما يتصل بالحوكمة البيئية والاجتماعية.
	40 - وفي 28 أيار/مايو 2004 كتب المقرر الخاص المعني وقتها بالحق في الغذاء إلى شركة كاتربيلر مسلّطاً الضوء على ملاحظاته المستقاة من بعثة كان قد قام بها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة(). وقد عرض المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء لما ساوره من انشغال إزاء استعمال الجرّافات المدرّعة التي قدمتها شركة كاتربيلر لتدمير المزارع والصوبات وبساتين الزيتون القديمة والحقول المزروعة محاصيل، إضافة إلى هدم العديد من مساكن الفلسطينيين بل واغتيال البشر في بعض الأحيان. ولاحظ المقرر الخاص أيضاً أن الزيادة في حالة التشريد وفقدان سُبل المعيشة بين صفوف الشعب الفلسطيني أمور من شأنها تقييد فرص حصولهم على الغذاء التي تكفلها المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما جاء مصرع راشيل كوري، البالغة من العمر 23 عاماً، وهي من نشطاء السلام من الولايات المتحدة الأمريكية في 16 آذار/مارس 2003 وقد أذيعت وفاتها على نطاق واسع، ليسلّط الضوء على استعمال منتجات كاتربيلر ويسترعي انتباه العالم إلى هدم الممتلكات الفلسطينية. وكانت السيدة كوري تتصدّى بالاحتجاج للحيلولة دون هدم بيت فلسطيني في غزة. وبرغم أنها كانت مرتدية ثياباً ذات لون برتقالي لامع وشديد الوضوح فقد قُتلت عندما اجتاحتها جرّافة شركة كاتربيلر فأدّت إلى كسر ذراعيها وساقيها وجمجمتها().
	41 - وبرغم العديد من التقارير والبيانات وسُبل الدعوة المتصلة بشركة كاتربيلر فمازالت الشركة تتجاهل الآثار الناجمة عن أنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالنسبة لحقوق الإنسان. وفي السنوات الأخيرة حاول مسؤولو البعثة من خلال لجنة الاستثمار التابعة للكنيسة المشيخية، التواصل مع الشركة المذكورة(). ولاحظوا ”أن مسؤولي الشركة أوضحوا أنها لا تتحمّل أي مسؤولية عن استخدام منتجاتها حتى بواسطة المتعاملين معها (الطرف الوحيد الذي يُعَد عميلاً) حيث لا يوجد إجراء يُستخدَم للرصد أو لضمان الامتثال المتعلِّق بالمتوقّع صراحة من جانب  كاتربيلر حتى في حالة نمط موثّق تاريخي لاستخدام معدات في انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن غياب رغبة من شأنها وضع إجراء من هذا القبيل. وأكثر من ذلك فقد أوضحوا أن الشركة برغم كونها شركة عالمية تمارس المشاريع في ما يكاد يكون كل بلد، باستثناء ما يحظره قانون الولايات المتحدة، فليس من اختصاصها تقييم ما إذا كانت إجراءات بعينها تتم وفق اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي“().
	42 - ولدى كاتربيلر مدوّنة مسهبة لقواعد السلوك()، حيث تذكر الشركة أن ”العالم في حال من التغيُّر المتواصل وكذلك حال أعمالنا، ولكن هناك شيئاً لن يتغيُّر قط وهو التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الأخلاق، فسمعتنا هي واحد من أعظم أرصدتنا وكل منا يتحمل المسؤولية عن حمايتها كل يوم“().كذلك فإن بيان مهمات كاتربيلر يدّعي أيضاً بأنه ”عندما نواجَه بالتحديات فإن أسلوب استجابتنا إزاءها يؤدّي إلى التعريف بنا وبقراراتنا ومن ثم فإجراءاتنا في نهاية المطاف تشهد للعالم بشأن من نحن في كاتربيلر“.
	2 - فيوليا للبيئة

	43 - فيوليا للبيئة شركة فرنسية متعددة الجنسيات تعمل في مجال المياه وإدارة النفايات وقطاعيْ الطاقة والنقل. والشركة تم إنشاؤها بوصفها شركة عامة للمياه في 14 كانون الأول/ديسمبر 1853(). وفي تقريرها السنوي الخاص بالاستدامة الصادر في عام 2011 أفادت الشركة عن زيادة في إيراداتها بنسبة 3.1 في المائة مما رفع دخلها إلى 29.6 مليار يورو. وتستخدم الشركة 266 331 من الموظفين على مستوى العالم كله وتعمل في 77 بلداً().
	44 - وتمتلك فيوليا 5 في المائة من الأسهم في مجموعة سيتي باس من خلال فرعها كونكس إسرائيل الذي تعاقدت معه إسرائيل لتشغيل مشروع الخط الحديدي الخفيف في القدس. وهذا الخط مصمم ليصل مدينة القدس مع مستوطنات إسرائيل غير الشرعية. وتمتلك الشركة نحو 80 في المائة من كونكس القدس وهي الشركة التي تشغّل القطارات(). وفضلاً عن ذلك، فمن خلال شركتها التابعة وهي مجموعة فيوليا الإسرائيلية() تمتلك الشركة وتشغّل مقلب توفلان في وادي الأردن بالأرض الفلسطينية المحتلة. ويُستخدَم مقلب توفلان في إلقاء النفايات الإسرائيلية سواء من داخل إسرائيل أو من المستوطنات الإسرائيلية. كما تعمل الشركة على تشغيل حافلات تربط مودْعين والقدس عبر الطريق 443 وتخدم بهذا المستوطنات الإسرائيلية في جيفات زيف وميفو هورون.
	45 - وفي عام 2011 أصدرت الشركة وثيقتها المعنونة ”المسؤولية الاجتماعية للشركة“ أو خلاصة الأداء، وهي وثيقة توضِّح فيها الشركة أنه ”أيّاً كان السياق الجغرافي، فإن أنشطة فيوليا للبيئة لا بد من تنفيذها امتثالاً للمعايير الوطنية وأيضاً لتوصيات المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبخاصة فيما يتصل باحترام الحقوق الأساسية وتهيئة المجال للتنوّع الثقافي وحماية البيئة().
	46 - وفيوليا عضو في الاتفاق العالمي وهي تسلّط الأضواء على المبادئ العشرة المذكورة أعلاه في خلاصتها بشأن أداء المسؤولية الاجتماعية للشركات بما في ذلك مبدأي حقوق الإنسان ذوي الصلة.
	3 - المجموعة 4 للأمن

	47 - المجموعة 4 للأمن شركة بريطانية متعددة الجنسيات تقدّم خدمات الأمن، وتتخصص في عمليات وتيسيرات الأعمال التجارية حيث تُعد مخاطر الأمن والسلامة مرتفعة. وهي تتباهى بخبرتها في تقييم وإدارة مخاطر الأمن والسلامة بالنسبة إلى المباني والهياكل الأساسية وللمواد والنفائس والبشر. وتمثّل أكبر مستخدِم في بورصة لندن للأوراق المالية، فيما تنفّذ عمليات في أكثر من 125 بلداً ولديها أكثر من 000 657 موظف. وفي عام 2011 أفادت الشركة عن أرباح بمبلغ 7.5 مليار جنيه استرليني منها 30 في المائة جاء من أسواق نامية.
	48 - وتُعَدّ المجموعة 4 في إسرائيل (هاشميرا) فرع إسرائيل من المجموعة 4 للأمن. وتقدّم الشركة الموارد والمعدات لنقاط التفتيش الإسرائيلية كما تقدِّم خدمات الأمن إلى المؤسسات التجارية في المستوطنات بما في ذلك معدات وأفراد الأمن إلى المحال وأسواق السوبرماركت في مستوطنات الضفة الغربية في مودعين عيليت ومعالي أدوميم وهارأدار ومستوطنات جوار القدس الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك فبعد أن اشترت الشركة أمينوت موكد ارتزي، وهي شركة أمن إسرائيلية خاصة، فقد تولّت جميع عملياتها التجارية وتشمل تقديم خدمات الأمن إلى المشاريع التجارية في منطقة باركان الصناعية الواقعة قرب مستوطنة أرييل().
	49 - وفي عام 2002 ذكر لارس نوربي جوهانسن، وكان وقتها كبير المديرين التنفيذيين()، أن الشركة سوف تنسحب من الضفة الغربية: وذكر ”أنه في بعض الحالات ثمة معايير أخرى علينا أن نضعها بنظر الاعتبار. ولتجنُّب أي شكوك حول ما إذا كانت الشركة تحترم الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان() فقد قررنا أن نغادر الضفة الغربية“ ومع ذلك فإن أنشطة الأمن ما زالت مستمرة عن طريق إنشاء هاشميرا شركة أخرى هي شلهيفيت. ”والشراكة بين هشميرا والمجموعة 4 فالك لن تقبل عقوداً أمنية جديدة في الضفة الغربية، ومع ذلك فبوصفنا شركاء في هاشميرا لا بد أن نعترف بأن المساهمين الإسرائيليين يشعرون بعمق بأنهم يتحملون مسؤولية إزاء المواطنين الإسرائيليين الذين ترتبط الشركة بعقد من أجل حمايتهم().
	50 - وفي آذار/مارس 2011 أصدرت المجموعة 4 بياناً يتصل بعملياتها في المستوطنات الإسرائيلية(). وشمل البيان ما يلي: لقد خلصنا كذلك إلى أنه لضمان أن تظل ممارساتنا التجارية متسقة مع سياستنا في مجال أخلاقيات العمل فلسوف نسعى للخروج من عدد من العقود التي تنطوي على صيانة معدات الأمن في نقاط التفتيش الحدودية وفي السجون ومراكز الشرطة بالضفة الغربية(). وخلصت الشركة أيضاً إلى ”أن عدداً من عقودنا مع المشاريع الخاصة في المنطقة لأغراض الأمن التقليدي وخدمات الرصد الإنذاري ليست تمييزية، ولا محل خلاف، بل إنها تساعد في الواقع على تهيئة السلامة والأمن للجمهور العام بصرف النظر عن خلفية هذا الجمهور“(). ومن ثم فلن تنتهي جميع العمليات في المستوطنات الإسرائيلية.
	51 - وقد انضمت المجموعة 4 إلى مجموعة الاتفاق العالمي. وفي ذلك الحين ذكر رئيسها التنفيذي نيك بكلز ”أن المبادئ الواردة في الاتفاق راسخة بالفعل بوضوح في سياساتنا المعمول بها. وعلى ذلك فنحن نتصور أن الوقت قد حان لإصدار التزام علني بهذه المبادرة الممتازة“ كما ذكر أيضاً: ”أننا بذلك إنما نضفي قوة دفع أخرى لتأكيد احترام حقوق الإنسان والبيئة والسلوك الأخلاقي باعتبارها أجزاء من كل شيء نصنعه على مستوى العالم كله“() 
	4 - مجموعة دكسيا

	52 - دكسيا مجموعة مصرفية أوروبية قامت في عام 2011 بتنفيذ أنشطة في ميادين العمل المصرفي على مستوى التجزئة والمستوى التجاري والمستوى العام ومستوى الجملة، إضافة إلى إدارة الأصول وتقديم خدمات المستثمرين. وأمّا شركتها الأم وهي ”دكسيا اس. ألِف“ فهي شركة محدودة تعمل بموجب القانون البلجيكي وأسهمها مسجّلة لدى يورينكست بروكسل وباريس، إضافة إلى بورصة الأوراق المالية في لكسمبورغ().
	53 - ويُعَدّ مصرف دكسيا إسرائيل المحدود شركة عامة ومسجّلة في بورصة تل أبيب للأوراق المالية، كما أن مجموعة دكسيا هي مالكة أغلب الأسهم حيث يخصها 65 في المائة من هذه الأسهم. ويتخذ مصرف دكسيا إسرائيل المحدود مقره في تل أبيب وقد دأب على تقديم السلفيات إلى الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية(). وقد عمَد ديفيد كاباح، وهو كبير المديرين التنفيذيين لمصرف دكسيا إسرائيل، إلى تسليط الأضواء على المستوطنات القائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تلقّت سلفيات: ألفي منشّه والكانا وبيت إل وبيت أريا وجيفاتزيف وكيدوميم الواقعة في منطقة وادي الأردن ومنطقة الخليل والسامرة(). وقامت الشركة بتزويد عدد من المستوطنات برهنيات مادية. ومن خلال تعاملاتها مع اليانصيب الوطني الإسرائيلي قدّمت دكسيا إسرائيل أموالاً لإنشاء وتطوير المستوطنات().
	54 - وما برحت مجموعة دكسيا عضواً في مجموعة الاتفاق العالمي منذ شباط/فبراير 2003. وطبقاً للموقع الشبكي للمجموعة العالمية السابقة الذكر فقد طُلب إلى مجموعة دكسيا الإبلاغ في وقت مبكّر من عام 2012 عن التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ المعايير المطروحة بواسطة مجموعة الاتفاق العالمي إلاّ أن هذا الإبلاغ بشأن التقدُّم لا يزال متأخراً عن موعده بعدة شهور().
	5 - أهافا

	55 - أهافا () شركة مستحضرات تجميل إسرائيلية تقوم بتصنيع منتجات مستكملة للعناية بالبشرة من الموارد الطبيعية المستخرجة من البحر الميت. والشركة تم إنشاؤها في عام 1988، ويقال إنها تحقّق إيراداً سنوياً يبلغ 142 مليون دولار، وتملك مستوطنة كيبوتس متسيبي شالم 37 في المائة من أسهم الشركة، كما أن 37 في المائة تمتلكها شركة هماشبير القابضة() فيما تملك 18.5 في المائة شركة شامروك القابضة() إلى جانب 7.5 في المائة مملوكة لمستوطنة كيبوتس كاليا. ويقع مصنع أهافا ومركز الزوار في كيبوتس متسبي شاليم، وهي مستوطنة في وادي الأردن كما تصدّر الشركة منتجاتها إلى 32 بلداً وإلى إحدى المناطق الإدارية الخاصة().
	56 - وجاء الانتقاد الموجّه إلى الشركة من جانب حكومات ومن منظمات غير حكومية ومنظمات للمجتمع المدني على أساس الادعاء بأن مجتمعات المستوطنين التي تمتلك الشركة إنما تستغل الموارد الطبيعية الفلسطينية، كما أن أرباحها من هذه الأنشطة التجارية هي التي تموّل المستوطنات وتؤدّي إلى استمرارها. كما اتّهمت الشركة بنشر إعلانات زائفة وتضليل عملائها لأنها تضع علامات تسم بها منتجاتها على أنها ”منتجات إسرائيل“ ولكنها في واقع الأمر منتجات الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد بدأ العديد من البلدان الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد الشركة، كما أن حكومتي هولندا() والمملكة المتحدة() أجرت تحقيقات بشأن العلامات المضللة التي تسم بها الشركة منتجاتها، فضلاً عن أن ناشطي حقوق الإنسان اتخذوا إجراءات قانونية ضد شركة سيفورا الفرنسية() لأنها توزّع منتجات أهافا.
	57 - وجاء تقرير نيسان/أبريل 2012 الصادر عن ائتلاف النساء من أجل السلام بعنوان ”أهافا، تقصّي المسار التجاري لمنتجات المستوطنات“() ليسلّط الأضواء على سلسلة الإمداد من منتجات الشركة ويحلّل كيفية استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح تحقيق مكاسب لحساب المستوطنين الإسرائيليين.
	6 - مجموعة فولفو

	58 - تشمل مجموعة فولفو()واحداً من أكبر المصنّعين في العالم للشاحنات والحافلات ومعدات البناء ونظم القيادة اللازمة من أجل الاستخدامات البحرية والصناعية ومعدات الفضاء الخارجي. كما تقدّم فولفو خدمات التمويل وغيرها من الخدمات ولديها نحو 000 100 موظف إضافة إلى مرافق للإنتاج في 20 بلداً ومبيعات في أكثر من 190 سوقاً. وفي عام 2011 زادت مبيعات فولفو بواقع 17 في المائة لتصل إلى 367 310 مليون كرونه سويدية بالمقارنة مع 749 264 مليون كرونه سويدية في عام 2010.
	59 - وتستخدَم معدات ومنتجات فولفو في تدمير البيوت الفلسطينية وفي تشييد الجدار وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية، كما أن فولفو تمتلك 27 في المائة من الأسهم في شركة مركافم الإسرائيلية() وهي مؤسسة تجارية تنتج الحافلات المستخدمة في نقل المساجين السياسيين الفلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى سجون في إسرائيل. وأمّا الأسهم الأخرى التي تمتلكها مركا فم ونسبتها 73 في المائة فتمتلكها شركة ماير للسيارات والشاحنات وهي شركة إسرائيلية تُعدّ الممثل الوحيد لفولفو في إسرائيل.
	60 - وفي تموز/يوليه 2007، ردّ مارتن ويكفورث نائب رئيس شركة فولفو للعلاقات الإعلامية والأخبار() على الانتقاد المتصل بتدمير منزل لفلسطيني في بيت حنينا بالقدس الشرقية(). وذكر السيد ويكفورث ”أن من المؤسف والمحزن طبعاً إذا ما كانت منتجاتنا قد استُخدمت لأغراض تدميرية فنحن لا نسمح بهذه الإجراءات، ولكننا لا نملك أي سيطرة على استعمال منتجاتنا بخلاف أن نؤكّد في أنشطتنا التجارية على مدوّنة لقواعد السلوك تندّد بالسلوك غير الأخلاقي. ومع ذلك ففيما يمكن استخدام عجلة تحميل لتمهيد الأرض لبناء منزل جديد يمكن استخدامها في هدم المنزل()“. ومضى قائلاً ”لا سبيل أمام فولفو لكي تسيطر بشكل كامل على استخدام منتجاتها ... والقيود الوحيدة التي تنطبق هي عندما يكون المشتري بلداً خاضعاً لجزاءات تجارية منطبقة تكون قد قررتها منظمات حكومية دولية وتنفَّذ بموجب قانون إلزامي. ومثل الشركات الأخرى المتعددة الجنسيات فنحن نعتمد على الحكومات وعلى بعض المنظمات الحكومية الدولية للبتّ في هذه الأمور“. 
	61 - وتصدر فولفو تقارير عن المسؤولية يتم فيها تقييم المسؤولية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأنشطتها التجارية، ولديها أيضاً مدوّنة لقواعد السلوك تحدّد ثلاثة مجالات تلتزم فولفو إزاءها، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والرعاية البيئية وأخلاقيات العمل التجاري. وما برحت فولفو عضواً في مجموعة الوفاق العالمي منذ عام 2010 وقد نوّهَت من جانبها ”بأن فولفو تتعهّد بتحقيق وإدراج المبادئ العشرة المتصلة بحقوق الإنسان وظروف العمل والبيئة في عملياتها، وسوف تشارك فولفو أيضاً في نشر المبادئ في محاولة من جانبها لتشجيع الشركات الأخرى على دعم الاتفاق العالمي“().
	7 - مجموعة ريوال القابضة

	62 - مجموعة ريوال القابضة أنشئت في عام 1968 وتتخذ مقرها في هولندا وهي متخصصة على المستوى الدولي في تأجير منصّات الأعمال الجوية. وتستخدِم ريوال 800 فرد وتنفّذ عمليات في 16 بلداً وهي واحدة من الشركات القائدة في أوروبا، والمتخصصة في تأجير ومبيعات أجهزة التليسكوب المفصلية والرافعات المقصّية وأجهزة الاتصال عن بُعد ومنصّات الأعمال الجوية وغير ذلك من معدات التواصل ولها عمليات ومشاريع مشتركة في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ووسط آسيا.
	63 - وفي آذار/مارس 2010 قدّمت مجموعة الحق الفلسطينية وهي منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان() شكوى جنائية إلى السلطات الهولندية تدّعي أن ريوال مشارِكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نظراً لاستخدام معداتها للتشييد وعملياتها في بناء الجدار وفي تشييد المستوطنات الإسرائيلية(). وقد قامت منظمة مدنيون متحدون من أجل السلام() وهي منظمة غير حكومية، بالتحقيق في أنشطة ريوال، وحثّت الشركة على وقف أنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010 داهمت مكاتب ريوال الفرقة الوطنية الهولندية لمكافحة الجريمة في أعقاب تقديم هذه الشكاوى الجنائية(). وقد وُجّه الانتقاد إلى ريوال من جانب أعضاء البرلمان الهولندي وكان أبرزها ما وجهه وزير الخارجية في ذلك الوقت حيث لاحظ أن مشاركة شركة هولندية في تشييد الجدار العازل أمر مجانب للصواب().
	8 - نُظُم إلبِيت

	64 - نُظم إلبيت() شركة إسرائيلية لإلكترونيات الدفاع وتعمل في مجال الفضاء الخارجي وفي النُظم البرية والبحرية إلى جانب مجالات السيطرة والانضباط والاتصالات والحاسبات الإلكترونية والاستطلاع والاستكشاف في مجال الاستخبارات ونظم الطائرات بغير طيّار والبصريات الإلكترونية المتقدمة ونظم الفضاء الإلكترو - بصرية ونظم الإنذار المحمولة جواً وإشارات الاستخبارات الإلكترونية وروابط البيانات ونظم الاتصالات العسكرية ونظم الإرسال اللاسلكي. وفي عام 2010 بلغ العدد الإجمالي لمستخدميها حول العالم 317 12 فيما بلغت إيراداتها السنوية 670 2 مليون دولار().
	65 - وبالإضافة إلى تزويد حكومة إسرائيل بالطائرات بغير طيّار وغيرها من الأسلحة() فقد وُجِّه الانتقاد إلى شركة إلبيت بسبب أجهزة استطلاعها الإلكترونية المطوّرة للاستخدام على الجدار العازل()، وكذلك على معدات الاستطلاع المستخدمة في المستوطنات الإسرائيلية(). وفي عام 2009 استبعدت وزارة الدفاع النرويجية() الشركة من صندوق المعاشات التقاعدية في النرويج بناءً على توصية مجلس الأخلاقيات في الحكومة النرويجية() وهذه التوصية قامت على أساس فتوى محكمة العدل الدولية المتصلة بالجدار العازل، كما ذكرت وزيرة المالية النرويجية كرستين هلفورسن ”أننا لا نرغب في تمويل شركات تسهم على هذا النحو المباشر في انتهاكات القانون الإنساني الدولي“. وفي عام 2010 قام بنك دويتش وصناديق AP السويدية() كذلك ببيع أسهمهما في نظم إلبِيت() أسوة بنموذج وزارة الدفاع النرويجية().
	66 - ويذكر التقرير الكامل للمسؤولية الاجتماعية للشركة المذكورة أن نظم إلبيت ”ملتزمة بأن تكون الشركة بمثابة مواطن صالح وداعية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية“().
	9 - هيولت باكارد

	67 - تُعَدّ هيولت باكارد() أكبر مورّد في العالم للهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وللبرامجيات والخدمات ذات الصلة(). وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة وتتخذ مقرها في كاليفورنيا(). وفي عام 2011 بلغ صافي الدخل الإجمالي للشركة 245 127 مليون دولار وهي تستخدِم ما يقارب 600 349 شخص في جميع أنحاء العالم(). ولدى هيولت باكارد أكثر من بليون عميل في 170 بلداً مختلفاً. وفي عام 2012 كان ترتيبها 10 في جدول فورتشن للخمسمائة شركة().
	68 - وهذه الشركة ترتبط بعقود مع وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الداخلية في إسرائيل للتزويد بنظام للاستطلاع وتحديد الهويّة() وهو ”نظام بازل البيومتري“ ونظام بطاقات الهوية الإسرائيلي (بطاقات الهوية البيومترية وينفّذ بواسطة قانون قواعد البيانات البيومترية) في المستوطنات ونقاط التفتيش(). ومن أجل تقديم الخدمات والتكنولوجيات إلى الجيش الإسرائيلي. ونظام بازل هو نظام للسيطرة من أجل الإتاحة التلقائية البيومترية().
	69 - وقد اُدّعي بأن النظم التكنولوجية التي تقدّمها الشركة المذكورة أعلاه أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومن ذلك تقييد حرية حركة الفلسطينيين. كما أن المنتجات التي تقدّمها الشركة إلى الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن استخدامها في الانتهاكات، تم توثيقها بواسطة منظمات غير حكومية ومنها مثلاً منظمة من الرابح() وكذلك تم توثيق الأثر الإنساني الناجم عن الجدار بواسطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية(). وتلقّت الشركة أيضاً انتقاداً لأنها قدّمت خدمات أمنية وتكنولوجية للمستوطنات في مُوديعين عيليت وأرييل.
	70 - ومع ذلك ففي عام 2010 جاءت تسمية هيوليت باكارد بوصفها واحدة من أكثر الشركات التزاماً بالأخلاقيات في مجال معدات الحاسوب الإلكتروني، بواسطة معهد أخلاقيات الفضاء(). وفي السنة نفسها كانت الشركة هي رقم 2 على ”الترتيب الأخضر“ لمجلة نيوزويك لعام 2010 سواء في إطار شركات الولايات المتحدة الخمسمائة أو قوائم أكثر الشركات المائة خضرة في العالم(). ومنذ عام 2002 ظلت الشركة مشاركاً فعّالاً في الاتفاق العالمي().
	71 - وتذكر شركة هيوليت باكارد في سياستها المتعلقة بمسؤولية الشركات، المعنونة ”المواطَنة العالمية“() أن ”لكل فرد الحق في طائفة معيَّنة من الحقوق والحريات الأساسية ومعايير المعاملة. وهذا الاحترام لحقوق الإنسان هو جوهر القِيم المشتركة لهيوليت باكارد كما يشكِّل جزءاً من الأسلوب الذي نمارس به أعمالنا“(). ومن خلال ”سياسة حقوق الإنسان العالمية“() فالشركة ملتزمة بإدراج احترام حقوق الإنسان ضمن أعمالها، فضلاً عن ”الامتثال للقوانين والقواعد أو المعايير الدولية“.
	10 - ميهادرين

	72 - ميهادرين واحدة من أكبر الشركات الزراعية في إسرائيل، وهي تقوم بزراعة وتصدير الحمضيات والفواكه والخُضر إلى جميع أنحاء العالم. وتمتلك ميهادرين 341 10 فداناً من البساتين وتستخدم 452 29 هكتاراً من البساتين المملوكة لعملاء خارجيين(). وتمتلك ميهادرين 50 في المائة من شركة الصادرات الزراعية المحدودة التي تقوم بتصدير الخضر و 50 في المائة من شركة مريان شوهان التي تصدّر المانجو. وكانت أغركسو، وهي من المصدّرين الزراعيين الرئيسيين لأوروبا قد اشترتها ميهادرين أيضاً، كما أن لمجموعة ميهادرين فروعاً في فرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.
	73 - وتنشأ معظم منتجات ميهادرين من المستوطنات القائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولكن يتم توسيمها على أنها منتجات من إسرائيل، وفضلاً عن ذلك، تشارك ميهادرين في تنفيذ سياسات إسرائيل التمييزية في مجال المياه حيث تزوّد المزارعين الإسرائيليين بملايين الأمتار المكعّبة من المياه بينما يُحرم الفلسطينيون من المياه الكافية().
	74 - وتذكر ميهادرين أن مفهومها عن الجودة إنما يضم ”الممارسات الصديقة للبيئة والتدابير الصارمة اللازمة لضمان الجودة، والوعي الاجتماعي ومواصلة التحسين من خلال البحث والابتكار“() وأن ”الشفافية هي قيمة أساسية في ميهادرين كما أن معارفنا وبياناتنا يشارك فيها زبائننا بصورة علنية“().
	11 - موتورولا سليوشن

	75 - موتورولا سليوشن هي شركة تكنولوجيا معلومات متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة ولديها أكثر من 000 23 مستخدم في 65 بلداً ومبيعات في 100 بلد وقد بلغ مجموع إيراداتها 2.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2012().
	76 - وكانت موتورلا سليوشن في إسرائيل هي الفرع الأول لشركة موتورولا خارج الولايات المتحدة وحققت في عام 2010 إيرادات بلغ إجماليها 505 من ملايين الدولارات. وتتخصص الشركة في ”تسويق وبيع سُبل الحلّ ونظم الاتصالات للقوات العسكرية والأمنية وقوى الطوارئ والسلامة العامة والحكومة والمؤسسات الحكومية والكيانات التجارية والخاصة“().
	77 - أما موتورولا إسرائيل فتقدِّم نظم الاستطلاع إلى المستوطنات ونقاط التفتيش الإسرائيلية على الجدار. وفي عام 2005() أفيد بأن موتورولا سليوشن المحدودة قدّمت كاشفات الرادار إلى المستوطنات الإسرائيلية في الخليل وكرم تزور وبراشا. ويقال إن الشركة قدمت جهاز كشف الرادار تحت اسم ”موتوإيغل للاستطلاع“، إضافة إلى نظام اتصال نقّال وهو ”وردة الجبل“ إلى المستوطنات الإسرائيلية. وفضلاً عن دعم بقاء المستوطنات فإن هذه النظم الأمنية تؤدّي للمزيد من تقييد حرية تنقّل الفلسطينيين ضمن أرضهم.
	78 - وتتبع الشركة المذكورة سياسة تقضي باتساع النطاق فيما يتعلّق بمسؤولية الشركات(). وقد أوردت فرعاً مخصَّصاً لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن مسؤولية الشركات لعام 2011 حيث لاحظت: ”أن سياسة الشركة في مجال حقوق الإنسان قائمة على أساس معتقداتنا الأساسية الدائمة التي لا تقبل التنازل عن النزاهة والاحترام الدائم للبشر، وهي تتسق مع المنطلقات الجوهرية للاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ومع إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان(). كما تُسلّط الشركة الأضواء على استعدادها العمل مع مجتمع المنظمات غير الحكومية بوصفها ”طرفاً رئيسياً صاحب مصلحة“ وعلى أن لديها سياسة تقضي بتوخي اليقظة الواجبة في هذا الخصوص.
	12 - مول - ت - لوك/آسا أبلوي

	79 - مول - ت - لوك شركة إسرائيلية تأسست في عام 1973(). وفي عام 2000 اشترت الشركة آسا أبلوي، وهي شركة سويدية وعضو في الاتفاق العالمي. وتصف مول - ت - لوك نفسها على أنها ”قائد على المستوى العالمي في مجال تطوير التصنيع والتسويق والتوزيع للحلول الرفيعة في مجال الأمن من أجل الاستخدامات المؤسسية والتجارية والصناعية والسكنية واستخدامات لسيارات“.
	80 - وتعمل الشركة على تصنيع الأقفال ومنتجات الأمن، ولديها موقع للتصنيع في منطقة بركان الصناعية الواقعة في مستوطنة أرييل الإسرائيلية().
	81 - وفي تقرير مشترك سلّطت كنيسة السويد ومنظمتا دياكونيا وسويد ووتش غير الحكومتين الأضواء على بعض أنشطة شركة آسا أبلوي، وادعت أن الشركة متواطئة في إعاقة عملية السلام لأنها استثمرت بكثافة في موقع التصنيع التابع لها وهو مبنيّ على أراضٍ فلسطينية تمت مصادرتها.
	82 - وقامت آسا أبلوي باستعراض مدونة قواعد السلوك الخاصة بها في كانون الثاني/يناير 2007 لتغطية قضايا من قبيل حرية التجمُّع والتمييز والممارسات البيئية وجوانب الصحة والسلامة. وهي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة والإعلان الثلاثي للمبادئ الصادر عن منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالشركات المتعددة الجنسيات وبالسياسة الاجتماعية والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أجل الشركات المتعددة الجنسيات والاتفاق العالمي والمعيار 14001 للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. وتتبع آسا أبلوي سياسة في قواعد السلوك منذ عام 2004 كما أصبحت عضواً في الاتفاق العالمي في أيار/مايو 2008.
	83 - وتلاحظ آسا أبلوي أن الظروف يمكن أن تنشأ بما يقتضي اتباع منظورات لحقوق الإنسان بخلاف تلك المذكورة في مدونة قواعد السلوك: ”حتى إذا لم تكن مثل هذه الظروف سائدة، فإن آسا أبلوي على بيّنة من الأثر المحتمل على حقوق الإنسان وهي تتصرّف طبقاً للقانون الدولي أو القانون المحلي ذي الصلة. وإذا لم يُتَح وجود مبادئ توجيه رسمية فلسوف تسعى الشركة إلى التماس مصادر أخرى من أجل أن يتاح لها اختيار أفضل نهج في ظل الظروف المحدّدة“().
	13 - سيمكس

	84 - سيمكس() شركة مكسيكية وتعد من قيادات العالم في بناء مواد الصناعة حيث تقوم بإنتاج وتوزيع وبيع الأسمنت وخلطة الخرسانة الجاهزة ومجمّعات مواد البناء والمواد الأخرى ذات الصلة. أما المبلغ الإجمالي لمبيعاتها السنوية فيصل إلى 15.1 مليار من دولارات الولايات المتحدة وتستخدم الشركة 104 44 من العمال في جميع أنحاء العالم().
	85 - وتمتلك سيمكس شركة صناعات ردي ميكس، وهي شركة إسرائيلية لها مصانع في الضفة الغربية (المناطق الصناعية ميفوهورون وأتارود وميشور أدوميم)(). وقدَّمت عناصر من أجل إنشاء المستوطنات(). وهذه الشركة تقوم كذلك بتقديم الخرسانة لإنشاء جدار إسرائيل ونقاط التفتيش العسكرية في الضفة الغربية.
	86 - ومن خلال شركة صناعات ريدي ميكس تمتلك سيمكس أيضاً 50 في المائة من محجر ياتير وهو مستوطنة إسرائيلية يتم فيها استخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية من أجل استغلالها بواسطة صناعة البناء الإسرائيلية. وفي عام 2009 قدَّمت منظمة ييشدين غير الحكومية التماساً لدى المحكمة العليا الإسرائيلية تصف فيه هذه الأنشطة بأنها ”استغلال استعماري للأرض“ و ”عملية نهب“ وطلبت إلى محكمة العدل الإسرائيلية العليا التدخُّل. وقد قررت المحكمة المذكورة في كانون الأول/ديسمبر 2011 عدم وقف هذه الأنشطة باعتبار أنها تستخدم فلسطينيين. ومع ذلك أوصت المحكمة بأن لا تفتح إسرائيل أي محاجر جديدة في الضفة الغربية().
	87 - وتذكر سيمكس في مدوّنة أخلاقياتها() أن عليها ”أن تحاول تعزيز سمعتها بوصفها شركة مسؤولة وراسخة مما يساعد على اجتذاب الموظفين والعملاء والمورِّدين والمستثمرين والاحتفاظ بهم، فضلاً على الحفاظ على علاقات طيبة في المجتمعات التي تعمل على صعيدها“.
	سادساً - الخلاصة
	88 - يؤدي عدم إنهاء الاحتلال بعد 45 سنة إلى خلق مسؤولية دولية مضافة تقضي بمساندة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي بات على صعيد الممارسة يعيش بغير حماية تكفلها له سيادة القانون. وفي هذا السياق يعمد المقرر الخاص إلى التذكير بقرار الجمعية العامة الصادر في وقت مبكّر هو 1982() ليدعو الدول الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية على دولة إسرائيل بسبب أنشطتها غير المشروعة في مجال الاستيطان.
	89 - وتقتضي المبادئ التوجيهية المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان من جميع المؤسسات التجارية أن تحترم حقوق الإنسان بما يعني في المقام الأول تجنُّب التعدّي على ما للآخرين من حقوق الإنسان والتصدّي لما يلحق حقوق الإنسان من آثار سلبية. ويدعو المقرر الخاص الدول وكذلك المؤسسات التجارية إلى أن تكفل التنفيذ الكامل والفعّال للمبادئ التوجيهية في سياق عملياتها التجارية المتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
	90 - ويكرِّر المقرر الخاص القول بأن المؤسسات التجارية التي تم تسليط الأضواء عليها في هذا التقرير إنما تشكّل نسبة صغيرة من الشركات الكثيرة التي تباشر عملياتها لجني الأرباح فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة. والمقرر الخاص ملتزم بالتماس التوضيحات من الشركات التي سُلِّطَت عليها الأضواء في هذا التقرير ولمتابعة الأمر معها. وفي الوقت نفسه قد يواصل المقرر الخاص جمع المعلومات وتقديم التقارير بشأن ضلوع الشركات في أنشطة الاستيطان في إسرائيل.
	91 - ويخلص المقرر الخاص أيضاً إلى أن جميع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو لديها معاملات معها، لا بد من مقاطعتها ريثما تعمل هذه الشركات على أن يصبح ما تباشره من عمليات متسقاً بالكامل مع معايير وممارسات حقوق الإنسان الدولية. وفي هذا المضمار فإن جهود المجتمع المدني في متابعة تنفيذ المبادئ التوجيهية إنما ترسي مساحة مميزة لتفصل بين الإجراءات الطوعية والإجراءات الإلزامية في إطار النضال لحماية حقوق الأشخاص المعرّضين إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
	سابعاً - التوصيات
	92 - يهيب المقرر الخاص بحكومة إسرائيل أن تكفّ عن توطين سكانها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تبدأ عملية تفكيك مستوطناتها وإعادة مواطنيها إلى أراضيهم ألا وهي الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر طبقاً للقانون الدولي وللعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.
	93 - ويدعو المقرر الخاص حكومة إسرائيل إلى أن تبادر علانية بإبلاغ جميع المؤسسات التجارية التي تباشر عمليات في مستوطناتها، أو يكون لها صلة بتلك المستوطنات، بالعواقب القانونية الدولية الناجمة عن تلك العمليات بما في ذلك ما يتصل بالمسؤولية المدنية في بلدان ثالثة.
	94 - يدعو المقرر الخاص حكومة إسرائيل إلى أن تبادر فوراً إلى تقديم التعويضات للشعب الفلسطيني - سواء من خلال تعويضات الأراضي أو التعويضات النقدية أو غيرها - في إطار من التشاور الكامل والشفّاف مع الفلسطينيين المتضررين من جراء جميع الأنشطة المتعلقة بمشروعها للاستيطان منذ عام 1967، مع كفالة إعادة الأرض التي تستخدمها الأعمال التجارية إلى الحالة السابقة التي كانت عليها ما لم يتم تحسينها.
	95 - يدعو المقرر الخاص المؤسسات التجارية التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير أن تبادر على سبيل الاستعجال إلى اتخاذ إجراءات شفّافة تقضي بالامتثال للمبادئ التوجيهية المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والاتفاق العالمي، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بأنشطتها المتصلة بحكومة إسرائيل ومستوطناتها وبالجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وهذا الأمر ينبغي أن يشمل، كخطوة أولى، المبادرة على الفور إلى وقف جميع العمليات ذات الصلة بما في ذلك تقديم المنتجات والخدمات التي تعين على إنشاء أو إدامة المستوطنات الإسرائيلية.
	96 - يدعو المقرر الخاص المؤسسات التجارية التي سُلِّطَت عليها الأضواء في هذا التقرير ولا سيما الشركات التي وقّعت بالفعل على الاتفاق العالمي، إلى أن تكون على بيّنة تامة من تدابير النزاهة ذات الصلة وخاصة في حالة الادّعاءات بوقوع انتهاكات منهجية أو جسيمة(). وعلى الشركات التي تخطّط لمغادرة الأرض الفلسطينية المحتلة أن تحدّد وتعالِج أي نتائج سلبية بالنسبة لحقوق الإنسان تنجم عن خروجها وعن أنشطتها التجارية الماضية.
	97 - يدعو المقرر الخاص المؤسسات التجارية التي سُلِّطَت عليها الأضواء في هذا التقرير، وأيضاً فيما يتصل بأي شركة لا تزال تمارس عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى أن تتصرّف على أساس توخّي أقصى درجة واجبة من اليقظة طبقاً للمبادئ التوجيهية والقانون الإنساني الدولي. ومثل هذه الشركات ينبغي أن يكون بوسعها التدليل على جهودها المبذولة لتخفيف أي أثر سلبي وللاستعداد للقبول بأية نتائج سواء ما يتعلق بالسمعة أو الجوانب المالية أو القانونية الناجمة عن مواصلة عملياتها.
	98 - يدعو المقرر الخاص المجتمع المدني إلى أن يعمل على كفالة سُبل الإنصاف من النواحي القانونية والسياسية ضد المؤسسات التجارية البعيدة عن الامتثال حيثما يكون ذلك ضرورياً في أُطرها الوطنية القانونية والسياسة وخاصة عندما يمكن دعم الادّعاءات بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقرائن تتصل بأنشطة الاستيطان.
	99 - يدعو المقرر الخاص المجتمع المدني إلى أن يواصل بفعالية اتخاذ المبادرات الرامية إلى المقاطعة وحجب الاستثمارات وفرض الجزاءات بالنسبة للمؤسسات التجارية التي سُلِّطَت عليها الأضواء في هذا التقرير، ضمن سياقاتها الوطنية إلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه لهذه السياسات والممارسات أن تصبح متسقة مع القوانين والمعايير الدولية، فضلاً عن الاتفاق العالمي.
	100- يدعو المقرر الخاص المجتمع المدني إلى تقاسم الموارد والمعلومات بما في ذلك ما يتم من خلال الشبكات التعاونية عبر الوطنية وغيرها من المبادرات كسبيل لتعزيز الشافية والمساءلة فيما يتصل بالأعمال التجارية الضالعة في جدول أعمال المستوطنات الإسرائيلي.
	101- يهيب المقرر الخاص المجتمع الدولي بأن يقوم بصورة شفّافة بالتحقيق في أنشطة الأعمال التي تباشرها  الشركات المسجّلة في كل من البلدان ذات الصلة، وخاصة تلك التي سُلِّطَت عليها الأضواء في هذا التقرير، فيما تجني الأرباح من المستوطنات الإسرائيلية، مع اتخاذ الإجراءات الملائمة لإنهاء هذه الممارسات وضمان تقديم التعويضات المناسبة للفلسطينيين المتضررين.
	102- يدعو المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى النظر في طلب فتوى من محكمة العدل الدولية تتعلّق بمسؤولية المؤسسات التجارية فيما يتصل بالأنشطة الاقتصادية للمستوطنات التي تم إنشاؤها في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
	103- يدعو المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى حثّ الجمعية العامة على إعداد وثيقة تربط بين الامتثال للمبادئ التوجيهية للاتفاق العالمي وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولي في حالات الاحتلال الحربي، مع إيلاء الاهتمام للالتزامات الأخلاقية والسياسية والقانونية المرتبطة بالعمليات التجارية التي تتم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
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	حقائق سريعة
	• منذ عام 1967 أنشأت إسرائيل نحو 150 مستوطنة (سكنية وغيرها) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى نحو 100 من ”المواقع الاستيطانية المتقدّمة“ التي أنشأها المستوطنون بغير إذن رسمي.
	• يقدَّر السكان المستوطنون بنحو 000 500 نسمة، ومعدل النمو خلال العقد الماضي ثبت عند ما متوسطه السنوي 5.3 في المائة (باستثناء القدس الشرقية) بالمقارنة مع 1.8 في المائة بين السكان الإسرائيليين ككل.
	• فيما تغطّي المناطق المسيَّجة أو المخفورة من المستوطنات ثلاثة في المائة من الضفة الغربية فإن نسبة 43 في المائة من الضفة الغربية محظور استخدامها على الفلسطينيين بحكم تخصيصها لمجالس الاستيطان المحلية والإقليمية.
	• جميع الأرض التي تتعامل معها إسرائيل على أنها أرض عامة أو ”أرض الدولة“ (27 في المائة من الضفة الغربية) تم تخصيصها للمستوطنات بدلاً من أن تصبح موجَّهة لمنفعة السكان المحليين (بتسليم).
	• نحو ثلث الأرض الواقعة ضمن الحدود الخارجية للمستوطنات مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين طبقاً لسجلات الأراضي الإسرائيلية الرسمية (السلام الآن).
	• أكثر من 60 في المائة من الهياكل المملوكة للفلسطينيين وتم تدميرها في عام 2011 بسبب الافتقار إلى التصاريح كانت واقعة في مناطق خصصت للمستوطنات.
	• في عام 2011 قُتِل خمسة فلسطينيين (منهم طفلان) وجُرِح أكثر من 000 1 فلسطيني (كان نحو خُمسهم أطفالاً) على يد المستوطنين الإسرائيليين أو قوات الأمن في حوادث تتصل مباشرة، أو بصورة غير مباشرة، بالمستوطنات بما في ذلك التظاهرات.
	• أكثر من 90 في المائة من تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في حوادث عنف المستوطنين خلال السنوات الست الماضية (2005-2010) تم إغلاقها دون توجيه أي اتهام (يشدين).
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