
ص تنفيذي وتوصيات 
ّ

 ملخ
 

بلجيكا وفرنسا    في  ،نظمة فلسطينية وإقليمية وأوروبيةم  25مشترك بين    تحالف "ال تساهم في تمويل االحتالل" هو مشروع

 وهولندا والنرويج وإسبانيا واململكة املتحدة.   وإيرلندا

املؤسسات التجارية الضالعة في  وبين   ، املالية األوروبيةاملؤسسات   يهدف التحالف إلى التحقيق وإبراز العالقات املالية بين

   .املشروع االستيطاني اإلسرائيلي غير القانوني في األرض الفلسطينية املحتلة

    .غير قانونية بموجب القانون الدوليوتوسيعها، ممارسات    بنائهاتمثل املستوطنات اإلسرائيلية، وعمليات  
ً
وتشكل أفعاال

لنظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية  طبًقا   كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ، وتصنفجنائية فرديةولية ئمس ذات

على دولة االحتالل النقل القسري الفردي أو    1يحظر القانون الدولي اإلنساني، وفًقا التفاقية جنيف الرابعة، . كما  دوليةال

الس  نقل  وترحيلهم، وكذلك  املحميين  إلى ذلك، يحظر  الجماعي لألشخاص  باإلضافة  ها. 
ّ
تحتل التي  لألراض ي  املدنيين  كان 

واملمتلكات   األراض ي  على  االستيالء  ينتهك  ثم،  ومن  املحتلة.  األراض ي  في  املستوطنات  توسيع  أو  لبناء  األراض ي  مصادرة 

اتفاقية الهاي ل بينها  اإلنساني؛ من  الدولي  القانون  أحكام  ، واتفاقية 1907عام  وتدميرها لصالح املستوطنات عدًدا من 

 2جنيف الرابعة، والقانون الدولي اإلنساني العرفي.

كأشخاص محميين    بحق الفلسطينيين  عدد ال يحص ى من انتهاكات حقوق اإلنسان   فياملستوطنات اإلسرائيلية    لقد تسببت

ية وعزلها عن القدس، األمر  وأدى التوسع في إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية إلى تفتيت الضفة الغرب  وفق القانون الدولي، 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة في األرض الفلسطينية املحتلة وجعلها مستحيلة.  أعاق  الذي 

لنظام   رئيسًيا  مكوًنا  املستوطنات  تعّد  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  القانونيين  الخبراء  تقارير  من  يتضح  الفصل  وكما 

اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ حيث تدير إسرائيل املنطقة تحت نظامين قانونيين مختلفين، ومجموعات    العنصري 

إدارة مدنية للمجتمعات اإلسرائيلية اليهودية املقيمة في مستوطنات غير شرعية من جهة،    :من املؤسسات املنفصلة تماًما

ين املقيمي
ّ
 ن في البلدات والقرى الفلسطينية من جهة أخرى. وإدارة عسكرية للسكان الفلسطينيين املحتل

وفي هذا السياق، تمارس الشركات التجارية اإلسرائيلية واألوروبية والدولية العاملة مع املستوطنات اإلسرائيلية أو مقدمة  

في   حاسًما  دوًرا  لها،  القانونيةالخدمات  غير  اإلسرائيلية  املستوطنات  ونمو  بناء  شرعتسهيل  لعدم  ونظًرا  هذه  .  ية 

على حقوق السكان الفلسطينيين  خطيرة  املستوطنات، بموجب القانون الدولي اإلنساني، وما يترتب عليها من آثار سلبية  

  التورط تّحمل مسئولية ضمان عدم  ت  من القطاع الخاص أنوعرقلة تنمية االقتصاد الفلسطيني، يجدر بالجهات الفاعلة  

أي آثار ضارة بحقوق اإلنسان    معالجة ب  ، كما تلتزمالتواطؤ في الجرائم الدولية  عدم   في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك

أنشطته  ترتبت رغم  اقاتهوعال  اعن  األنشطة  ذلك،    التجارية.  في  املليارات  استثمار  األوروبية  املالية  املؤسسات  تواصل 

 املرتبطة باملشروع االستيطاني اإلسرائيلي. 

 

 

 

 
 (.  1949من اتفاقية جينيف الرابعة ) 49املادة  1
 . 1907من لوائح الهاي لعام  55، 53، 52، 46على سبيل املثال، املواد  2



 النتائج الرئيسية

  2018وأوروبية أنه في الفترة بين يناير    وإقليمية  فلسطينية  منظمة  23إقليمي يضم  أظهر بحث أجراه تحالف    ●

عالقات مالية  في    البنوك األوروبية وصناديق التقاعد وشركات التأمينمن    بنك  672شارك  ،  2021ومايو  

 .ةاإلسرائيليتعمل مع املستوطنات  شركة 50مع 

اعتباًرا  و   .لهذه الشركات  قروض واكتتاباتفي شكل    مليار دوالر أمريكي  114تم تقديم  ،  نفسها  الفترة  خالل  ●

 لهذه الشركات. األسهم والسنداتمن   مليار دوالر 141املستثمرون األوروبيون  يمتلك، 2021من مايو 

 ؛ أوروبيين، هيملالية مع مستثمرين  عالقاتها ا تقرير من هذا ال  تحققالتي   50 الـالشركات  ●

ACS Group, Airbnb, Alstom, Altice Europe, Ashtrom Group, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, 

Bezeq Group, Booking Holdings, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Caterpillar, Cellcom 

Israel, Cemex, CETCO Mineral Technology Group, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, Delta 

Galil Industries, DXC Technology, eDreams ODIGEO, Elbit Systems, Electra Group, Energix Renewable 

Energies, Expedia Group, First International Bank of Israel (FIBI), General Mills, HeidelbergCement, 

Hewlett Packard Enterprise (HPE), Israel Discount Bank, Magal Security Systems, MAN Group, Manitou 

Group, Matrix IT, Mivne Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Partner Communications 

Company, Paz Oil Company, Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006, RE/MAX Holdings, 

Shapir Engineering and Industry, Shikun & Binui, Shufersal, Siemens, Solvay, Terex Corporation, 

Tripadvisor, Volvo Group, and WSP   Global . 

في   ● الشركات  كافة  املدرجة« تشارك  »األنشطة  من  أكثر  أو  ا    3واحد 
ً
مخاوف تثير  بارتكاب  معينة  التي  متعلقة 

اإلنسان لحقوق  و انتهاكات  تم  .  الخاصة  ا در إقد  املتحدة  األمم  بيانات  قاعدة  في  الشركات  هذه  من  عدد  ج 

؛ 2020بالشركات املنخرطة في أنشطة تجارية في املستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية، واملنشورة في فبراير  

 شطة املدرجة« املذكورة. بسبب مشاركتها في »األن

، في شركات تجارية منخرطة  قروض وضمانات، على هيئة  مليار دوالر أمريكي  77.81  دائنين  10كبر  استثمر أ  ●

 ة، وهم؛ املستوطنات اإلسرائيلي  معجارية في أنشطة ت

 
( توفير معدات املراقبة وتحديد الهوية للمستوطنات والجدار 2(  توفير املعّدات واملواد التي تسّهل بناء وتوسيع املستوطنات والجدار والبنى التحتية املرتبطة بهما،  1  3

( 4املزارع والصوبات الزراعية وبساتين الزيتون واملحاصيل،  ( توفير املعدات الالزمة لهدم املساكن واملمتلكات وتدمير  3ونقاط التفتيش املرتبطة مباشرة باملستوطنات،  

( العمليات  6( تقديم الخدمات واملرافق الداعمة لصيانة وإنشاء املستوطنات بما في ذلك النقل،  5توفير الخدمات واملعدات واملواد األمنية للشركات العاملة في املستوطنات،  

أو على تطوير  التي تساعد  واملالية  التجارية،    املصرفية  وتنمية األعمال  في ذلك قروض اإلسكان  بما  وأنشطتها  على املستوطنات  الحفاظ  أو  املوارد  7توسيع  ( استخدام 

 ( احتكار األسواق املالية واالقتصادية الف9( التلوث وإلقاء النفايات أو نقلها إلى القرى الفلسطينية،  8الطبيعية، ال سيما املياه واألراض ي ألغراض تجارية،  
ً

لسطينية، فضال

والقانونية،   اإلدارية  والقيود  الحركة  على  املفروضة  القيود  ذلك  في  بما  الفلسطينية  باملؤسسات  تضر  التي  املمارسات  االستثمار  10عن  وإعادة  الفوائد  استخدام   )

، »تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقص ي الحقائق  A / HRC    /22/63للمؤسسات اململوكة كلًيا أو جزئًيا للمستوطنين لتطوير املستوطنات وتوسيعها وصيانتها. انظر  

جميع أنحاء األرض الفلسطينية    للتحقيق في آثار بناء املستوطنات اإلسرائيلية على الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في

 ، متاح على:96(، الفقرة 2013فبراير  7املحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية« )

63_ar.pdf-22-HRC-https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A 

(، متاح  2020فبراير    12السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة تصدر تقريًرا عن األنشطة التجارية املتعلقة باملستوطنات في األرض الفلسطينية املحتلة« )و»املفوضية  

  //:www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=Ahttps على:

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_ar.pdf
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25542&LangID=A


1. BNP Paribas  )؛مليار دوالر، استثمر في 17.3:  )فرنسا 

 ACS Group, Airbnb, Alstom, Altice Europe, Atlas Copco, Bank Leumi, Booking Holdings, Caterpillar, 

Cemex, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC Technology, Elbit Systems, Expedia Group, 

General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, 

Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo Group, and WSP Global.  

2. Deutsche Bank )؛مليار دوالر، استثمر في 12.03:  )أملانيا 

ACS Group, Airbnb, Alstom, Altice Europe, Atlas Copco, Booking Holdings, Caterpillar, Cisco Systems, 

CNH Industrial, Delek Group, eDreams ODIGEO, General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, 

Motorola Solutions, Siemens, Terex, and Volvo Group.  

3. HSBC )؛مليار دوالر، استثمر في  8.72:  )اململكة املتحدة 

 ACS Group, Alstom, Bank Leumi, Booking Holdings, Caterpillar, Cemex, Cisco Systems, Delek Group, 

Expedia Group, General Mills, HPE, Motorola Solutions, Siemens, Solvay, Terex, Volvo Group, and WSP 

Global. 

4. Barclays )؛مليار دوالر، استثمر في 8.69:  )اململكة املتحدة 

 Airbnb, Altice Europe, Caterpillar, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC 

Technology, eDreams ODIGEO, General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, Siemens, Terex, 

and Tripadvisor.   

5. Société Générale  : )؛مليار دوالر، استثمر في 8.2)فرنسا 

 ACS Group, Alstom, Altice Europe, Caterpillar, Cemex, CNH Industrial, eDreams ODIGEO, General 

Mills, HPE, MAN Group, Manitou Group, Siemens, and Volvo Group.    

6. Crédit Agricole  :)؛مليار دوالر، استثمر في 5.55)فرنسا 

ACS Group, Alstom, Altice Europe, Cemex, CNH Industrial, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, 

Manitou, Siemens, Solvay, Terex, and Volvo Group.   

7. Santander  : )؛مليار دوالر، استثمر في 4.75)إسبانيا 

 ACS Group, Alstom, Cemex, CNH Industrial, eDreams ODIGEO, HPE, MAN Group, Motorola Solutions, 

Siemens, Terex, and Volvo Group.   

8. ING Group  : )؛مليار دوالر، استثمر في 4.6)هولندا 

 ACS Group, Altice Europe, Caterpillar, Cemex, CNH Industrial, Delek Group, DXC Technology, 

HeidelbergCement, HPE, Siemens, Solvay, and Volvo Group. 

9. Commerzbank  : )؛مليار دوالر، استثمر في 4.37)أملانيا 



ACS Group, Alstom, Caterpillar, CNH Industrial, DXC Technology, HeidelbergCement, MAN Group, 

Siemens, Solvay, and Terex. 

10. Unicredit  : )؛مليار دوالر، استثمر في 3.58)إيطاليا 

 ACS Group, Alstom, CNH Industrial, MAN Group, Motorola Solutions, and Siemens.  

على هيئة سندات وأسهم في شركات تجارية منخرطة    مليار دوالر أمريكي67.22 مستثمرين   10كبر  استثمر أ ●

 ، وهم؛ املستوطنات اإلسرائيلية معبالعمل 

1. Government Pension Fund Global )؛هم شركة  41 استثمرت فيمليار دوالر،  11.52:  )النرويج 

ACS Group, Airbnb, Alstom, Ashtrom Group, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq 

Group, Booking Holdings, CAF, Caterpillar, Cellcom, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek 

Group, Delta Galil Industries, DXC Technology, Electra Group, Energix, Expedia Group, FIBI, 

General Mills, HeidelbergCement, HPE, Israel Discount Bank, MAN Group, Manitou Group, Matrix 

IT, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Partner Communications Company, Paz Oil 

Company, Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006, Shufersal, Siemens, Solvay, Terex, 

Tripadvisor, Volvo Group, and WSP Global.  

2. Investor AB  : )مليار دوالر، استثمرت في  10.59)السويدAtlas Copco . 

3. BPCE Group )هم؛ شركة 26 مليار دوالر، استثمرت في 8.98:  )فرنسا ، 

ACS Group, Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bank Leumi, Booking Holdings, CAF, Caterpillar, Cemex, 

CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC Technology, Expedia Group, General 

Mills, HeidelbergCement, HPE, Manitou Group, Motorola Solutions, RE/MAX Holdings, Siemens, 

Solvay, Terex, Tripadvisor, and Volvo Group.     

4. Crédit Agricole )؛شركة  30 مليار دوالر، استثمرت في 7.18:  )فرنسا 

ACS Group, Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking Holdings, CAF, 

Caterpillar, Cemex, Cisco Systems, CNH Industrial, DXC Technology, Electra Group, Expedia Group, 

General Mills, HeidelbergCement , HPE, Israel Discount Bank, Manitou Group, Mizrahi Tefahot 

Bank, Motorola Solutions, Shapir Engineering and Industry, Shikun & Binui, Siemens, Solvay, 

Terex, Tripadvisor, Volvo Group and WSP Global.   

5. Deutsche Bank )هم؛ ،شركة  39 مليار دوالر، استثمرت في 6.41:  )أملانيا 

ACS Group, Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bezeq Group, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking 

Holdings, CAF, Caterpillar, Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC 

Technology, eDreams ODIGEO, Elbit Systems, Electra Group, Expedia Group, FIBI, General Mills, 

HeidelbergCement, HPE, Israel Discount Bank, Manitou Group, Mivne Group, Mizrahi Tefahot 



Bank, Motorola Solutions, Paz Oil Company, RE/MAX Holdings, Shapir Engineering and Industry, 

Shufersal, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo Group, and WSP Global.   

6. Allianz )هم؛ شركة 30 مليار دوالر، استثمرت في 5.16:  )أملانيا ، 

ACS Group, Airbnb, Alstom, Atlas Copco, Bezeq Group, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking 

Holdings, CAF, Caterpillar, Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC 

Technology, eDreams ODIGEO, Elbit Systems, Electra Group, Expedia Group, FIBI, General Mills, 

HeidelbergCement, HPE, Israel Discount Bank, Manitou Group, Mivne Group, Mizrahi Tefahot 

Bank, Motorola Solutions, Paz Oil Company, RE/MAX Holdings, Shapir Engineering and Industry, 

Shufersal, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, Volvo Group, and WSP Global. 

7. Swedbank)هم؛ شركة  14 مليار دوالر، استثمرت في 4.77:  )السويد ، 

ACS Group, Alstom, Atlas Copco, Booking Holdings, Caterpillar, Cisco Systems, Expedia Group, 

General Mills, HeidelbergCement, HPE, Siemens, Solvay, Volvo Group, and WSP Global.  

8. Legal &General )هم؛  ،شركة 47 مليار دوالر، استثمرت في 4.31:  )اململكة املتحدة 

ACS Group, Airbnb, Alstom, Ashtrom Group, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq 

Group, Booking Holdings, CAF, Caterpillar, Cellcom, Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH 

Industrial, Delek Group, Delta Galil Industries, DXC Technology, eDreams Odigeo, Elbit Systems, 

Electra Group, Energix, Expedia Group, FIBI, General Mills, HeidelbergCement, HPE, Israel Discount 

Bank, Manitou Group, Matrix IT, Mivne Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, Partner 

Communications Company, Paz Oil Company, Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006, 

RE/MAX Holdings, Shapir Engineering and Industry, Shikun & Binui, Shufersal, Siemens, Solvay, 

Terex, Tripadvisor, Volvo Group, and WSP Global.  

9. Alecta )مليار دوالر، استثمرت في  4.24:  )السويدAtlas Copco, Volvo Group . 

10. AB Industrivärden )مليار دوالر، استثمرت في  4.06:   )السويدVolvo Group. 

 

 

  



 دراسات الحالة:   •

 نقدًيا متعمًقا للمؤسسات املالية األوروبية، ومدى ضلوع الشركات    ، تتضمندراسات حالة  3هذا التقرير،    يقدم
ً

تحليال

 4. ستيطان اإلسرائيلي غير القانونيمتعددة الجنسيات في مشروع اال 

 ، ومقره فرنساBNP Paribasبنك  ●

نصيبه  أو    8.97  بلغ  أمريكي  دوالر  إلى14مليار  املمنوحة  القروض  قيمة  إجمالي  من  مشروع    ٪  في  تشارك  التي  الشركات 

اإلسرائيلي نحو  االستيطان  على  مع  ،  بشّدة  بنك  يتعارض  حقوق  اال  BNP Paribasادعاء  ومعايير  مبادئ  باحترام  لتزام 

   اإلنسان.

% على التوالي. ورغم التزام  1% و7.7وتعد الحكومة البلجيكية وحكومة لوكسمبورغ من بين أكبر مساهمي البنك بنسب  

ما في ذلك االتفاق  ، بدولًيا واملتعلقة بحقوق اإلنسان  بمجموعة من املعايير والقواعد املعترف بها   BNP Paribasمجموعة  

التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية ملنظمة  العاملي لألمم املتحدة، واملبادئ  

التعاون االقتصادي والتنمية(  أنها ال  إ  ، التعاون االقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات )إرشادات منظمة 
ّ

ال

تمويل   في  نطاق واسع  تشارك على  في مشر   33تزال  منخرطة  تجارية  اإلسرائيلي على هيئة قروض،  شركة  االستيطان  وع 

 ؛ استثمارات. وتشمل هذه الشركاتو ضمانات، و 

 ACS Group, Airbnb, Alstom, Altice Europe, Atlas Copco, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Booking Holdings, 

CAF, Caterpillar, Cellcom Israel, Cemex, CETCO, Cisco Systems, CNH Industrial, Delek Group, DXC 

Technology, Elbit Systems, Expedia Group, General Mills, HeidelbergCement, HPE, MAN Group, Manitou 

Group, Mizrahi Tefahot Bank, Motorola Solutions, RE/MAX Holdings, Siemens, Solvay, Terex, Tripadvisor, 

Volvo Group, and WSP Global. 

● Booking.com عالمة تجارية مملوكة لشركة   ،األمريكية( لواليات املتحدة )اAmerican Booking Holdings  

 ومسّجلة في هولندا. 

بين    كواحدة  الشركة  درجت 
ُ
العاملة    112أ للشركات  املتحدة  األمم  بيانات  قاعدة  في  تجارية  املستوطنات    معمؤسسة 

خالل   من  املجموعة  وتوّرطت  القانونية،  غير  أراٍض  لإلأماكن  توفير  اإلسرائيلية  على  شرعية  غير  مستوطنات  في  قامة 

 فلسطينية مصادرة. 

لشركة   األوروبيون  وDeutsche Bankوهم    Booking Holdingsالدائنون   ،BNP Paribas S.Aو  ،HSBCو  ،Standard 

Chartered ، مليار دوالر أمريكي   1.6مليون دوالر أمريكي و 590قروًضا قيمتها  2021ومايو  2018الفترة بين يناير في  قدموا

يمتل إلى ذلك،  باإلضافة  اكتتاب.  هيئة خدمات  أكبرعلى  يديرون أسهم وسندات   20 ك  أو  أوروبًيا،   Bookingمستثمًرا 

Holdings    عن تزيد  أمريكي.    12. 19بقيمة  دوالر  هممليار  مستثمرين  أربعة    Janus Hendersonو  BPCE Group  ؛ أكبر 

 . ()النرويج Government Pension Fund Globalو Crédit Agricoleو

 
سيات مقّرهما أنواًعا مختلفة من املشاركة في املشروع االستيطاني اإلسرائيلي: مؤسسة مالية أوروبية واحدة )بي أن بي باريبا( واثنتان متعددتا الجندراسات الحالة    عكست  4

(. تم اختيار دراسات الحالة لتقديم عينة شاملة بناًء على معايير االختيار التالية: نوع ومستوى املشاركة،  HeidelbergCementو  Booking.comاألوروبي )في دول االتحاد  

 الحالة إلى ظاهرة أوسع، وال تعني أنمحميين. وتشير دراسات  كأشخاص    - هم الفردية والجماعية  على حقوق  -ونطاق مشاركتهم املالية، وتأثير أنشطتهم على الفلسطينيين  

 املنخرطة في األنشطة املتعلقة باملستوطنات. فقط املستحقة االهتمام بين الشركاتهذه الشركات التجارية هي 



● HeidelbergCement ،  الرئيس ي في أملانيا ومقرها 

ناحال  "على شركة هانسون إسرائيل ومحجر    2007واحدة من أكبر شركات مواد البناء في العالم. استحوذت في عام  تعد   

التزامها بحقوق اإلنسان والقواعد واملبادئ    HeidelbergCementالواقع في األرض الفلسطينية املحتلة. وبينما تّدعي    "رابا

التوجيهية ذات الصلة، مثل املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية  

لذين  ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فإنها تساهم في الوقت نفسه في االنتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين ا

الذي وثقته   األمر  املعادن،  الطبيعية بسبب عمليات استخراج  أراضيهم ومواردهم  إلى  منهجي من الوصول  ُحرموا بشكل 

 منظمات املجتمع املدني املختلفة. 

 Créditو  BNP Paribas SAو  Danske Bankو  Deutsche Bank، كانت بنوك  2021ومايو    2018وخالل الفترة بين يناير  

Agricole ين الدائنين األوروبيين املهمين لشركة  من بHeidelbergCement  . 

، قدّم  
ً

مليار دوالر    2.7مليار دوالر أمريكي، وخدمات اكتتاب بمبلغ إجمالي قدره    5.7دائًنا للشركة قروًضا بقيمة    16وإجماال

الفترة ذاتها.  بقيمة    HeidelbergCementمستثمًرا أوروبًيا بأسهم وسندات    20، احتفظ أكبر  عالوة على ذلك  أمريكي في 

قدرها   املستثمرين    1.80إجمالية  أكبر  أمريكي.  دوالر   ,Deutsche Bank, Deka Group, Crédit Agricole؛همو مليار 

Bestinver . 

  



 :مسئوليات الشركات التجارية واملؤسسات املالية •

بما في ذلك من خالل التمويل    -في مشروع االستيطان اإلسرائيلي  املنخرطة، بشكل مباشر أو غير مباشر،الشركات التجارية  

  –بناء وتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية غير القانونيةالثابت تورطهم في  ة مع الشركاء واملزودين والفروع  التجار   وأالتأمين    وأ

جدّيا الجسيمة  تخاطر  االنتهاكات  في  و   بالتوّرط  اإلنسان،  و لحقوق  ارتكاب  الربح  في  ضد  حرب  جرائم  املشاركة  وجرائم 

   . اإلنسانية

تعبير مكتب األمم  حسب    لمؤسسات املالية.لاج والتجارة، بل يمتد أيًضا  على عالقات اإلنت  فقط  األمر الذي ال يقتصر وهذا  

السامية )املفوضية  اإلنسان  لحقوق  اإلنسان(،    املتحدة  لحقوق  املتحدة  بأنه:  2018يناير  في  لألمم  وزن "،  إلى  بالنظر 

بي  ، والطبيعة املنهجية واملنتشرة للتأثير السلغير القانونية للمستوطنات نفسها  اإلجماع القانوني الدولي بشأن الطبيعة

شركة في أنشطة في املستوطنات بطريقة  خيل سيناريو يمكن أن تشارك فيه  ، من الصعب تعلى حقوق اإلنسان الناجم عنها

 " .تتفق مع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ومع القانون الدولي

واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،    ،ووفًقا للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعمال التجارية

ا الشركات  تحّمل  فإّن  عليها  يتعين  أنشطتها،  اإلنسان من خالل  انتهاكات حقوق  ارتكاب  في  وتسهل  تساهم  التي  لتجارية 

املسئولية وبذل املزيد من الجهد ملنع أو تخفيف اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان، وبالتالي تجنب التورط أو التواطؤ في  

 إلمدادات والعالقات غير املباشرة.انتهاكات القانون الدولي، واألمر نفسه يتعلق بسالسل ا

ا مباشًرا بالتأثيرات الخطيرة على حقوق اإلنسان،  أو نشاطاتها وُيتوقع من الشركات التي ترتبط منتجاتها أو خدماتها  
ً
ارتباط

على    ع لكافة الشركات أينما تعمل،إنهاء هذه العالقة بشكل مسئول وفوري. األمر الذي يعد معياًرا عاملًيا للسلوك املتوق

 عن قدرة الدول واستعدادها للوفاء بالتزاماتها الخاصة بحقوق اإلنسان.  نحو يعبر 

وبموجب املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ومبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، يتحّمل املستثمرون الدوليون،  

استخدام نفوذهم من خالل مشاركة هادفة ومحددة زمنًيا  يق املعاشات التقاعدية، مسئولية  بما في ذلك البنوك وصناد

لضمان تصرف الشركات املستثمر فيها بمسئولية، وبما يتماش ى مع معايير القانون الدولي، وفك االرتباط مع أولئك الذين  

ون بسلوك مسئول. 
ّ
 ال يتحل

سات املالية مسئوليتها وسحبت استثماراتها من الشركات التجارية املنخرطة  في السنوات األخيرة، تحّملت العديد من املؤس

االنتهاكات. ويعّد املثال األحدث واألكثر أهمية هو شركة  مثل هذه  في املستوطنات اإلسرائيلية؛ بسبب مخاطر التورط في  

KLP  املستوطنات  منخرطة بالعمل في    شركة  16عن    2021، أكبر شركة معاشات تقاعدية في النرويج، والتي تخلت في يوليو

 ة.عمليات العناية الواجب ت الشركة عاتب، 2010اإلسرائيلية. ومنذ عام 

أنها ستستبعد ثالث شركات منخرطة بنشاط في املستوطنات اإلسرائيلية.    2021في سبتمبر    GPFG  مجموعة  أعلنتوباملثل،  

األخرى  كما   والشركات  والبنوك  املؤسسات  من  العديد  املنخرطانسحبت  التجارية  الشركات  بعض  مشروع  من  في  ة 

 ؛مثل، االستيطان اإلسرائيلي

Dexia Crédit Local Deutsche Bank  )فرنسا(    )أملانيا(     Barclays )اململكة املتحدة(     HSBC )اململكة املتحدة(     AXA IM  

Government Pension Fund Global)فرنسا(   )النرويج(     Danske Bank )الدنمارك(     Sampension )الدنمارك(     United 

Methodist Church )الواليات املتحدة(     Quakers in Britain Church )اململكة املتحدة(     Storebrand )النرويج(     Europcar 

Groupe SA )فرنسا(     



 ات:ــــــيــوصـــالت •

  املتعلق د القضائي  ، واالجتهاالقانون الدولي املطبق ذي الصلة  إطار في  ، وخلص إليه من نتائجما ورد في التقرير وما  ًء على  بنا

الدوليةب مجموعة،  الصكوك  التقرير  للمستثمرين  يقّدم  التوصيات  واملؤسسات    من  والحكومات  التجارية  والشركات 

 يلي؛، والتي تتضمن ما األوروبية والسلطات املحلية في جميع أنحاء أوروبا

 ؛يتعين عليها لمؤسسات املاليةبالنسبة ل

 –بما في ذلك من خالل تقييمات األثر على حقوق اإلنسان–بذل العناية الواجبة لدعم وتعزيز حقوق اإلنسان  .1

في جميع مراحل عملية صنع القرار، بشأن جميع العالقات التجارية مع الشركات املوجودة في قائمات القروض  

املاليةواالكتتاب   األرض    ،واالستثمار للمؤسسات  في  باملستوطنات  أنشطة مرتبطة  في  واملعروف عنها مشاركتها 

 الفلسطينية املحتلة. 

أدوات مناسبة لإلبالغ  ، وتوفير  بشأن نتائج تقييمات األثرآليات التخاذ إجراءات محّددة زمنًيا وفّعالة    تشكيل .2

 ق اإلنسان. علًنا عن كيفية معالجة اآلثار السلبية على حقو 

ينية  على الشركات التجارية املعروف عنها مشاركتها في األنشطة املرتبطة باملستوطنات في األرض الفلسطالضغط   .3

حالة لم يجدي الضغط أو لم يكن متاًحا  . وفي  في املستوطنات  هذه الشركات   شاط وعالقاتن  وقفبهدف    ،املحتلة

بما في ذلك معايير حقوق اإلنسان  لضمان االمتثال للقانون الدولي،    همنفوذاستخدام  عجز املستثمرون عن  وإذا  

 إنهاء عالقة األعمال بشكل مسئول مع املؤسسة املعنية. ى املؤسسات املالية يجب علوالقانون الدولي اإلنساني، 

ضرر  جبر فّعال ألي   ضمانالفلسطينيين املحميين، بهدف  حوار مع أصحاب املصلحة املحليين، أي السكان فتح  .4

 تسببت أو ساهمت فيه استثمارات وعالقات األعمال للمؤسسة املالية.

  ، تتضمنفي املستوطنات غير القانونية  التجارية األنشطة  بشأن توجيهية وبيانات سياسة واضحة  تطوير مبادئ   .5

   االستثمارية للمؤسسات املالية. اتلفاملستبعاد في اال معيار  

االتحادات الصناعية والهيئات التنظيمية وواضعي السياسات وهيئات وضع املعايير لتعزيز  استخدام نفوذها مع   .6

االلتزام بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وبذل العناية الواجبة املعّززة في مجال حقوق  

 اإلنسان، كمعيار صناعي.

 فيتعين عليها؛ الشركات التجارية أما 

بما  .1 القانوني،  غير  اإلسرائيلي  االستيطاني  املشروع  مع  والعالقات  األنشطة  ووقف جميع  املسئول  االنسحاب 

يتماش ى مع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة، واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وجميع  

 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.املسئوليات ذات الصلة بموجب القانون الدولي ل 

املرتبطة باألرض الفلسطينية املحتلة   .2 بها في جميع األنشطة والعالقات  الدولي املعمول  احترام أحكام القانون 

 وإسرائيل. 

وعالقاتها  إجراءات تعويض وجبر ضرر مناسبة لجميع املتضررين من االنتهاكات واآلثار السلبية ألنشطتها  طرح   .3

املرتبطة باملشروع االستيطاني اإلسرائيلي، وذلك بالتشاور مع املتضررين بشكل مباشر، كجزء من آلية التظلم  

  هذه األنشطة والعمليات.ساءلة لكل من تأثر سلًبا من  لضمان االنتصاف والحق في امل ،الخاصة بالشركات



  ، ضمن سلسلة اإلمدادات بأكملها   ، مجال حقوق اإلنسان  إجراءات قوية لبذل العناية الواجبة املعّززة في  قرار إ .4

القانون اإلنساني  بما في ذلك  للقانون الدولي،    العمليات واألنشطة في الخارجو   ت الفرعيةلشركاا  لضمان احترام

في    للقانون الدولي اإلنساني  لشركاتااعاة  يجب على مؤسسات األعمال التأكد من مر كما  الدولي عند االقتضاء.  

 . إطار املسئولية االجتماعية

 على الحكومات واملؤسسات األوروبية: و 

واملالي   .1 السياس ي  الدعم  اإلنسانملتقديم  لحقوق  السامية  املفوضية  النشر    ، كتب  في  املتمثلة  بواليته  للوفاء 

للمؤ  املتحدة  األمم  بيانات  لقاعدة  السنوي  في  والتحديث  املنخرطة  التجارية    باملستوطنات العمل  سسات 

 املحتلة. األرض ب اإلسرائيلية غير القانونية

ة املعززة في مجال  العناية الواجب اق واليتها القضائية إجراءات  التأكد من اتخاذ الشركات التجارية العاملة في نط .2

يتماش ى مع    ،حقوق اإلنسان بما  بالنزاع،  املناطق املحتلة واملتأثرة  في  اإلنسان  انتهاكات حقوق  في  التورط  ملنع 

املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملسئوليات وااللتزامات ذات الصلة  

اإلنسان لحقوق  الدولي  القانون  اإلنساني  بموجب  تدابيعلى    .والقانون  الشركات  تقدم  عاجلة أن  وقائية  ر 

  خالل   انتهاكات  أية  ، وسياسات فك االرتباط للحد من تورط الشركات فيسحب االستثمارات  تتضمن؛  ،وفورية

 أنشطتها وعالقاتها في مثل هذه السياقات.  

مشروع  واألنشطة والعالقات مع    ،حول االستثمارات املالية املباشرة وغير املباشرة  حديثة نشر إرشادات تجارية   .3

القانونية املرتبطة بها، والتحذير من املخاطر  االستيطان اإلسرائيلي   استباقية   استراتيجيةووضع    ،والعواقب 

واألعمال    االستثمارات املاليةبشأن  ات  تشجيع االتحاد األوروبي على نشر استشار و .  الشركات التجاريةخاصة ب

 . االستشارات ملثل هذه ير استراتيجية نشر استباقية، وتطو باملشروع االستيطاني اإلسرائيلي املرتبطة  املشتركة

من   .4 أكثر  او  واحد  في  تورطها  الثابت  املالية  املؤسسات  أحد  في  مساهماتها  حالة  املدرجة«في  على    ، »األنشطة 

األوروبية   املناسبة  اتخاذالحكومة  املالية،    لضمان   ،التدابير  املؤسسات  هذه  عمل  عمليات  موقف  ن خالل 

 . استثمارات مستقبلية مرتبطة باالنتهاكاتسياسة رسمية تمنع أي  ضع  وو   ،نهاء مشاركتهاوإل،  املشاركة واإلقصاء

حكومية  .5 كهيئات  واملسئوليات  االلتزامات  مع  يتماش ى  بما  العامة  الشراءات  قانون  القانون    ،تطبيق  بموجب 

واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مما يستلزم    الدولي

 تجنب منح الصفقات العمومية للشركات املتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

على   .6 املحلية  تطبيق  ضمان  العمل  العامةلالسلطات  الشراءات  متناسق مع  التوجيهية  وملبادئه    قانون  بشكل 

وضمان احترام الشركات ملعايير السلوك املنصوص عليها في املبادئ    ،التزامات الدولة بموجب القانون الدولي

 التوجيهية لألمم املتحدة واملبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

وعلنية   .7 دورية  تقارير  قرار  حول  تقديم  لتنفيذ  الدولة  املتحدةجهود  لألمم  التابع  األمن   2334  رقم   مجلس 

 األنشطة املخطط لها والجهود املبذولة لزيادة تفعيل القرار.  اوكذ ،(2016)

ات  منع منتجات وخدمات االستيطان غير القانوني من دخول األسواق األوروبية، وحظر التجارة مع املستوطن .8

القانونية   غير  اقتصادًيا،  دعم  وأاإلسرائيلية  للدول ها  الصلة  ذات  والعرفية  اإليجابية  االلتزامات  من  كجزء 

 األطراف بموجب القانون اإلنساني الدولي.



إحراز تقدم في  لضمان  ،  معاهدة األمم املتحدة امللزمةحول    املفاوضاتخالل  عم وممارسة دور إيجابي وبّناء  د .9

بما يتماش ى  ية وغيرها من الشركات التجارية  مشروع صك ملزم قانوًنا لتنظيم أنشطة الشركات عبر الوطناعتماد  

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  مع التزامات

تطويرها  الجاري  املناطق املتأثرة بالنزاع واألراض ي املحتلة في أطر األعمال التجارية وحقوق اإلنسان    التطرق إلى .10

، مثل خطط العمل الوطنية، ومعاهدة األمم املتحدة امللزمة، والعناية  يعلى الصعيد الوطني واألوروبي واألمم

 األدوات واآلليات األخرى ذات الصلة.التشريعات و و  ،األوروبياإللزامية على الصعيدين الوطني و الواجبة  

ضمان املساءلة القانونية من أجل  على املستوى املحلي،  تشريعات إلنفاذ مبدأ الوالية القضائية العاملية    دمج .11

بالشركات  عن املتعلقة  الجسيمة  جنيف  بموجب   االنتهاكات  املرتكب  ،اتفاقيات  الدولية  األرض  والجرائم  في  ة 

 . املحتلةالفلسطينية 

  ، التعاون الكامل مع مكتب املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بما يتماش ى مع االلتزامات ذات الصلة .12

ها  اتالستقاللية املحكمة في تحقيقالدعم العام  وإبداء  املنصوص عليها في نظام روما األساس ي واتفاقيات جنيف،  

 الوضع في فلسطين.  بشأن

اإلن .13 انتهاكات حقوق  املرتإدراج  والجرائم  بالشركات  املتعلقة  املحتلةسان  الفلسطينية  األرض  في  نظام  في    كبة 

األوروبي لالتحاد  العاملي  اإلنسان  حقوق  الشركات   ،عقوبات  ترتكبها  التي  تلك  ذلك  في  املرتبطة    بما  وتحديًدا 

 بشكل عام. انتهاكات حقوق اإلنسان التورط في فضال عن ،ستيطان اإلسرائيلي غير القانونيبمشروع اال 

 السلطات املحلية في جميع أنحاء أوروبا: وعلى 

ا .1 فيها  تمتلك  التي  الحاالت  مراجعة  لبلدية  في  إجراء  يتعين  خاصة،  تقاعدية  معاشات  صناديق  املحلية 

النحو    " والثابت تورطها فياألنشطة املدرجة"املشار لها في  لالستثمارات   املشروع االستيطاني اإلسرائيلي، على 

املبين في تقارير األمم املتحدة ذات الصلة واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان. في هذه الحاالت، يجب البدء في  

في ضوء املشاركة الصارمة  اعدة بيانات األمم املتحدة،  عملية سحب االستثمارات من الشركات املدرجة في ق

 .قاعدة البياناتاإلنسان قبل نشر ارستها املفوضية السامية لحقوق واملكثفة التي م

العناية  اتباع  و   ،صناديق املعاشاتاملقدم من  بتنفيذ إجراءات فحص االستثمار  االلتزام  التأكد من   .2 إجراءات 

 .هالتواطؤ في انتهاك ، وعدم المتثال اللتزامات القانون الدوليا  ، لضمانالواجبة

قانون   .3 يتماش ى تطبيق  بما  العامة  حكومية   الشراءات  كهيئات  واملسئوليات  االلتزامات  القانون    ،مع  بموجب 

ا يستلزم موبمة التعاون االقتصادي والتنمية،  واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة واملبادئ التوجيهية ملنظ الدولي

 للشركات املتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.  موميةتجنب منح الصفقات الع


