
 في يوم األسير الفلسطيني

 التي تساهم في قمع إسرائيل للشعب الفلسطيني وألسراه G4Sقاطعوا شركة 

 

 2013أبريل /نيسان 16بيان صادر في 

نحن المنظمات الحقوقية واألهلية والمدنية في فلسطين ومصر واألردن ولبنان نطالب، في إحياء يوم األسير الفلسطيني هذا العام، 
 .لتورطها في منظومة اإلحتالل والقمع اإلسرائيلية G4Sبمقاطعة شاملة في الدول العربية لشركة جي فور أس 

G4S التابعة في إسرائيل شركتها خالل من( الشركة تقوم خدماتها ضمن .خاصة حراسة خدمات تقدم دولية شركة هي 
Hashmira (شركة زودت .الغربية الضفة في وللمستوطنات االسرائيلي االحتالل لحواجز معدات بتوفير G4S عوفر سجن 

 وتوفر كما .للتحقيق اإلسرائيلي الجلمة لمركز أمن نظم وقدمت والسيطرة، للقيادة ومركز دفاع نظام بينها من بمعدات اإلسرائيلي
 بتعذيبها االسرائيلية المعروفة واالستجواب االحتجاز مراكز ولبعض الغربية الضفة في االسرائيلية الشرطة لمقر معدات الشركة

 .الفلسطينيين للمعتقلين

لم تنصاع للمطالب الفلسطينية بإيقاف تورطها في جرائم إسرائيل وفي انتهاكاتها لحقوق اإلنسان وتورطه في  G4Sبما أن شركة 
نظام الفصل العنصري اإلٍسرائيلي، وإيمانا منا بأن حقوق اإلنسان موجب على الدول وعلى الشركات ال سيما الشركات الكبرى 

 الفلسطيني وال سيما عن أسراه،المتعددة الجنسيات، وسعيا لرفع الظلم عن الشعب 

 :نحن المنظمات الحقوقية واألهلية والمدنية في فلسطين ومصر واألردن ولبنان نتوجه للدول والمؤسسات بما يلي

 .واإلمتناع عنه G4Sنطالب الشركات واألفراد في كافة الدول إيقاف التعامل مع شركة  ·
 .والخاصة ةالعام المناقصات من G4S شركة باستبعاد الدول نطالب ·
، بعدما أّجلت G4Sالتعامل مع شركة  اسرائيل في الدول العربية أن ُتجمع على حظر لمقاطعة اإلقليمية نطالب المكاتب ·

 .هذه المكاتب البت في هذه الموضوع في إجتماعها األخير
. ماسية في الدول العربيةفي إدارة مؤسساته، ال سيما في بعثاته الديبلو G4Sنطالب اإلتحاد األوروبي بالتخلي عن شركة  ·

 البرلمان ونذّكر اإلتحاد األوروبي بقرار. تماهي مع المنظومة األمنية اإلسرائيلية G4Sإذ نرى في تعاقد مع شركة 
 بأجهزة المستوطنات ولتزويدها اإلسرائيلية السجون إدارة مع عملها بسبب األمنية G4S لشركة العقد تجديد عدم األوروبي

 .أمنية حراسة

 .G4S شركة مثل الدولي، للقانون إسرائيل انتهاك في المتواطئة الشركات لمحاسبة األوان آن

 

 )2013نيسان  15حتى تاريخ (المؤسسات الموقعة 

 واإلجتماعية اإلقتصادية للحقوق المصري المركز مصر

 اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز 

 الشخصية للحقوق المصرية المبادرة 

 للقانون مبارك هشام مركز 

 أكت التنمية أجل من المالئمة االتصال وسائل مركز 

 المجتمعية بالمشاركة للنهوض المصرية الجمعية 



 الديني التمييز ضد مصريون 

 الطفولة بأوضاع للنهوض المصرية المؤسسة 

 والتعبير الفكر حرية مؤسسة 

  

 عامل مؤسسة لبنان

 صيدا في األهلية المؤسسات تجمع  

 عادون/الالجئين حقوق مركز 

 نسوّية جمعية 

 العنصرية مناهضة حركة 

 في لبنان "إسرائيل"حملة مقاطعة داعمي  

  

 )تمكين( والتدريب لإلستشارات دعم األردن

 أهل 

 

 الفلسطينية األهلية المنظمات شبكة فلسطين

 الضمير مؤسسة 

 

 

 

 ملحق لإلعالم

 مقاالت باللغة العربية

http://bdsarabic.net/?s=g4s  

 في إسرائيل G4Sصفحة حول شركة حول عمل شركة  34تقرير باإلنجليزية من 

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf 

 مبادرة مؤسسة الضمير

http://www.bdsmovement.net/2013/call-to-action-join-addameers-global-end-administrative-
detention-campaign-10765  

http://www.addameer.org/files/Stop%20AD%20Call%20to%20Action.pdf  



http://addameer.org / 

 2012بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيلي في العام 

https://bdsarabic.files.wordpress.com/2012/05/g4s-statement-arabic-final.pdf  

 2013نيسان  17تحرك في بريطانيا مرتقب في 

http://www.waronwant.org/news/events/17853-protest-outside-g4s-headquarters-on-palestinian-
prisoners-day  

 تقارير ومقاالت إضافية

  akhbar.com/node/99211-http://www.alولبنان ... العربي العالم تغزو االحتالل شريكة: »أس فور جي«

http://whoprofits.org/company/g4s-israel-hashmira 

http://whoprofits.org/company/group4securicor-g4s 

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/security-firm-g4s-provides-services-israeli-
prisons-police-and-army 

http://electronicintifada.net/blogs/michael-deas/palestinian-organisations-call-action-against-g4s-
over-role-israeli-jails 

http://whoprofits.org/g4s report  

http://business-humanrights.org/Links/Repository/1012503 

 

 


