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 بيان صحفي

 :االستيطان اإلسرائيلي في القدس الشرقّية

 "القطار الخفيف"متوّرطة في مشروع ثالث شركات فرنسّية 

االعتراف  الواليات المتحدة األمريكيةبينما تعارض الحكومة الفرنسّية قرار  – 8132 حزيران/يونيو 31باريس، 
، هي مؤّسسات فرنسّية كة ثالثيسّلط الّضوء على مشارا اليوم تقرير 1تنشر منّظماتنا ،عاصمة إلسرائيلكبالقدس 
EGIS  وSYSTRA  (عمومّيةالمؤّسسات لفرعان لSNCF  وRATP وCaisse des dépôts et 

consignations  )وAlstom،  لسياسة رمزّية الذي يمّثل أداة والقدس ب القطار الخفيفنجاز مشروع إفي
 المقامةإلى ربط القدس الغربّية بالمستوطنات االسرائيلّية  امي من خاللهاالستيطان والضّم التي تسلكها إسرائيل وتر

 إنشاءو شبكة القطار توسعةمن خالل على األراضي الفلسطينّية في القدس الشرقّية  في انتهاك صارخ للقانون الّدولي 
   . مستوطنات في ينتهيانخّطين جديدين 

 
العديد من  أكّدت عليهمن قبل الّدولة االسرائيلّية أحكام القانون الّدولي كما  "ضّمها"االستيطان في القدس الشرقّية و ينتهك

 (.4102 لسنة 4338 رقمو 0841لسنة  874 رقمخاّصة منها القرارات )قرارات مجلس األمن 
 

 :، وتلك الشركات هينجاز المشروعإثالث شركات فرنسّية من بينها شركتان ذات رأسمال عمومّي في أغلبه في  تساهم
  

  شركةEGIS RAIL ،هي فرع من مجمعو EGIS شركةبالمائة  77لكه بنسبة الذي تم Caisse des 
dépôts et consignations. 

  شركةSYSTRA  وهي فرع مشترك لكّل منSNCF وRATP  من رأسمال  بالمائة 84كّل منهما ل حيث
SYSTRA.  

ف في الّتنسيق بين مختلوفي الّدراسات المتعلّقة بالخّطين الجديدين  الهندسيتان بشكل نشط هاتان الشركتانتساهم 
  .األطراف المكلّفة بتنفيذ المشروع

  الشركة الثالثة هيALSTOM القطار الخفيفدور هاّم في المرحلة األولى من مشروع التي اضطلعت ب 
 . شاركت في طلب العروض الخاص بالمرحلة الثانية منهو
 

 :(FIDH) المساعدة للّرابطة الفرنسّية لحقوق االنسان والفدرالّية الّدولّية لحقوق االنسان ، الّرئيسةلوغارتيتقول ماريز 
المتعلّق بواجب تخضع للقانون  ّن تلك الشركاتخاّصة أأمرا فاضحا  Alstomو تمّثل مشاركة فرعين لمؤّسسات عمومّية"

االتفاق العالمي لألمم «من خالل توقيعها على ان نسالتزمت باحترام حقوق االو ،توّخي العناية الضرورّية بحقوق االنسان
إليها بعدم التوّرط في االنتهاكات  مالتي تنضّ  ملزمة لألطرافاختيارّية بل هي  أّي صبغة الّنصوصتلك لليس و »المتحدة

  ".الجسيمة للقانون الّدولي
 
 :مسؤولّية مضاعفة الفرنسّية تتحّمل الحكومة 

 ،"األطراف الثالثة لحقوق اإلنسان انتهاكات منالحماية في "بالواجب  قانون الدوليفي إطار إلتزاماتها بموجب ال
 ،المتمّثل هنا في الشركات المعنّية

 . ّية أسهم الشركتين المعنّيتينعلى المؤّسسات العمومّية الثالث التي تملك أغلب تشرفلكونها 
  

كيف لنا أن نفّسر تقاعس الحكومة إزاء : "(AFPS) لسطينّيةيقول برتران هابلبرن، رئيس جمعّية الّتضامن الفرنسّية الف
 الحكومة الفرنسية في االستيطان اإلسرائيلي غير الّشرعي بينما من جانب آخر تشجبه كيانات من القطاع العاممشاركة 

 ". من األقوال إلى األفعال لالنتقالمرارا وتكرارا؟ لقد حان الوقت 
 
 

                                                           
1
يمقراطي ة والكو ،ت ضامن الفرنسي ة الفلسطيني ةة الجمعي     ة  للعمل،نفدرالي ة الفرنسي ة الد  ولي ة لحقوق اإلنسانوالفدرللعمل، والكنفدرالي ة العام   ،الي ة الد 

ابطة الفرنسي ة لحقوق اإلنسان ،الحق  مؤسسة و  . جل فلسطينوشبكة المنظ مات الفرنسي ة من أ ،Solidairesواالتحاد الن قابي  ،والر 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/478%281980%29
http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2334(2016)&TYPE=&referer=/french/&Lang=A
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الفلسطينّية  األرضشركات فرنسّية تساهم في االستيطان اإلسرائيلي في : القدس القطار الخفيف في"قرير ت نزيلت
 " المحتلّة

 
 
 

 :مع االتصال والصحفيين لوسائل االعالميمكن 
  

 palestine.org-presse@france 02 17 07 68 29: جمعّية الّتضامن الفرنسّية الفلسطينّية
 presse@fidh.org - 06 49 10 83 65: الفدرالّية الّدولّية لحقوق اإلنسان

 france.org-communication@ldh 01 56 55 51 07: الّرابطة الفرنسّية لحقوق اإلنسان
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