بيان صحفي

إطالق دراسة لألونكتاد حول ألابعاد القانونية للتكلفة الاقتصادية لالحتالل الاسرائيلي على
الشعب الفلسطيني وعلى حقه الاساس ي في التنمية

استضاف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في مقره برام هللا يوم الانثين املوافق
 1468/40/61ندوة إلطالق دراسة أعدها مؤتمر ألامم املتحدة للتجارة والتيمية (ألاونكتاد) حول ألابعاد
القانونية للتكلفة الاقتصادية لالحتالل الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقه الاساس ي في التيمية
شارك فيها مدعوو من القطاعن العام والخاص واملجتمع املدني.
ً
ً
افتتح اليدوة رجا الخالدي ،منسق البحوث في ماس مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية التعاو بن ماس
وألاونكتاد حيث يستضيف املعهد ميذ عدة سيوات اللقاءات الخاصة بإطالق دراسات ألاونكتاد في
فلسطن  .كذلك تحدث د .بشنر الريس ،رئيس وحدة ألاولويات وإلاصالح في مكتب رئيس الوزراء ،عن
ألاهمية التي توليها السلطة الوطيية الفلسطينية للجهود الهادفة إلى تقدير التكلفة الاقتصادية لالحتالل،
َ
ونث َّمن جهود ألاونكتاد بهذا الصدد.

قدم الدراسة منسق وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في ألاونكتاد ،د .محمود الخفيف حيث قال إنه
"ينبغي للمجتمع الدولي أ يضطلع بمسؤوليته عن تعزيز التيمية في ألارض الفلسطينية املحتلة ويضمن
إنهاء الاحتالل وضرره املتواصل برفاه الشعب الفلسطيني".
وعقب الخبنر القانوني وسام أحمد رئيس دائرة املياصرة الدولية والبحث القانوني في مؤسسة الحق على
الدراسة من الجوانب القانونية.
وتشنر الدراسة إلى أ إسرائيل واملجتمع الدولي كليهما يتحمال بموجب القانو الدولي وقانو حقوق
إلانسا الالتزامات ،ليس فقط في تجيب اتخاذ إجراءات تعيق التيمية فحسب وإنما باتخاذ خطوات
إيجابية في سبيل تعزيز التيمية في ألارض الفلسطينية املحتلة.
وتبرز الدراسة التكاليف الاقتصادية ّ
جراء ممارسات الاحتالل فيما يتصل بقطاعات الزراعة واملوارد
املائية ومصائد ألاسماك والتعدين والسياحة والاتصاالت والصياعات التحويلية الفلسطينية ورأس املال
البشري الفلسطيني ،وكيف أنه ال ُيسمح للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ،في ظل الاحتالل ،أداء
املهام ألاساسية املطلوبة لتحقيق التيمية الاقتصادية والاجتماعية ،مما يحول دو تمتعهم بالحق في
التيمية البشرية ،وهو حق غنر قابل للتصرف يؤكد أ لكل إنسا ولجميع الشعوب الحق في حرية
املشاركة وإلاسهام في تحقيق تيمية اقتصادية واجتماعية ونثقافية وسياسية والتمتع بهذه التيمية.
ً
وتشمل إلاجراءات إلاسرائيلية التي تفرض تكاليف على الشعب الفلسطيني أيضا بياء املستوطيات غنر
القانونية وبياء جدار الفصل العيصري في الضفة الغربيةُ .ويبنى هذا الجدار على مسار يحمي املستوطيات
ويستولي على مساحات كبنرة من ألاراض ي الفلسطينية ،ما يتسبب في تشويش كبنر في الحياة الاجتماعية
وإعاقات خطنرة لألنشطة الاقتصادية الفلسطينية.
وتؤكد الدراسة أ السلطة القائمة باالحتالل تتحمل بموجب القانو الدولي التزامات تجاه الشعب الواقع
تحت الاحتالل وتجاه املجتمع الدولي ككل .ويترتب على ذلك تحمل املجتمع الدولي التزامات بدعم التيمية
الاقتصادية للشعب الفلسطيني وبضما امتثال إسرائيل للقانو الدولي.
وتستجيب دراسة ألاونكتاد ،املعيونة :التكاليف الاقتصادية التي يفرضها الاحتالل إلاسرائيلي على الشعب
الفلسطيني وعلى حقه إلانساني في التيمية :ألابعاد القانونية ،إلى أربعة من قرارات الجمعية العامة لألمم
املتحدة (القرارات  14/16و 61/04و 14/06و )61/01بشأ دور ألاونكتاد في إلابالغ عن التكاليف
الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتالل إلاسرائيلي.

