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خلفية

      تعد األطماع اإلسرائيلية  للمياه العربية من أكبر المخاطر على األمن المائي العربي بصفة 
خاصة وعلى األمن القومي العربي بصفة عامة هي األطماع في األراضي العربية، وتأخذ مشكلة 
المياه في هذه المنطقة أبعادا سياسية واقتصادية وأمنية ال تنفصل عن طبيعة الصراع العربي 

اإلسرائيلي .

   لقد أدرك قادة إسرائيل”السلطة القائمة باالحتالل” أهمية المياه إلقامة دولتهم لذلك كانت 
إسرائيل  استحوذت   1967 عدوان  فإثر  دائما.  استراتيجيا  هدفا  العربية  المياه  على  السيطرة 
“السلطة  القائمة باالحتالل” بشكل كامل على نهر األردن وروافده وعلى األراضي الغنية بالمياه 
أعطت  والتي  اللبناني،  والجنوب  السوري  الجوالن  ومرتفعات  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في 
إسرائيل “السلطة القائمة باالحتالل” بعدًا استراتيجيًا كبيرًا على المستوى الجغرافي والطبيعي 

من مياه وأراض زراعية عربية خصبة. 

الجهود  بحشد  يقابل  وأن  بد  ال  وثرواتها  وحقوقها  العربية  لألمة  الخطير  التحدي  هذا  إن      
المياه  في  العربية  الحقوق  على  المحافظة  أجل  من  والدولية  واإلقليمية  العربية  واإلمكانات 
ومقاضاة إسرائيل “السلطة القائمة باالحتالل” لمصادرتها وسرقتها للموارد المائية في المناطق  
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العربية المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها، باعتبار هذه الممارسات انتهاكًا 
التي  الدولية  الدولي وللشرعية  اإلنساني  القانون  بما في ذلك  الدولي  القانون  لقواعد  خطيرًا 
تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت االحتالل األجنبي على مواردها الطبيعية 

بما فيها األرض والمياه. 

برعاية  االحتالل”  تحت  العربية  “المياه  حول  دوليًا  مؤتمرا  العربية  الدول  جامعة   - تعقد  لذا     
العام  األمين  معالي  و  فلسطين  دوله  رئيس  عباس  محمود  الرئيس/  فخامة  بين  مشتركة 
لجامعة الدول العربية السيد “أحمد أبو الغيط” بناًء على قراري المجلس الوزاري العربي للمياه  
2009/6/30( وكذلك  2009/6/30( والقرار رقم )ق15- دع)1( م وع م  )1( م وع م  14- دع  رقم )ق 
قراري المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه في دورته األولى رقمي 13 و 14  )إ1م ت 

م 2010/1/28( . 
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أهداف المؤتمر 

، من خالل . 1 المحتلة  العربية  المناطق  المائي في  للوضع  توضيحية وتحليلية  رؤية  تقديم 
تسليط الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلية ومصادرتها لمصادر المياه في المناطق العربية 
على  لذلك  السلبية  التداعيات  واستعراض  والخرائط،  بالبيانات  ذلك  وتوضيح   ، المحتلة 
االقتصاد والحياه اليومية للشعوب العربية في المناطق المحتلة تحديدا فلسطين ولبنان 

وسوريا.

2 . ً وفقا  العربية،  المائية  الحقوق  عن  والدفاع  للتضامن  والدولي  العربي  العام  الرأي  تعبئة 
لقواعد القانون الدولي للمياه، والقوانين الدولية لحقوق اإلنسان، وقرارات الشرعية الدولية 
بما  الطبيعية  االحتالل على مواردها  الواقعة تحت  الدائمة للشعوب  السيادة  التي تكفل 

فيها األراضي والمياه.

القانونية . 3 جوانبه  من   المائي  الوضع  متابعه  عن  مسئوله  عربية  أمان  شبكة  إنشاء 
المعنية   للجهات  ودولي  عربي  بتحرك  للقيام  وذلك  واإلعالمية،  والحقوقية  والسياسية 
القائمة  “السلطة  إسرائيل  تقترفه  ما  تجاه  لتحمل مسؤولياتها   الدولية  الشرعية  لحماية 
باالحتالل” من انتهاكات وتعديات على القطاع المائي في المناطق العربية تحت االحتالل. 
على  الحصول  على  المناطق  هذه  لمساعدة  إجراءات  وإتخاذ  توصيات  تقديم  إلى  إضافة 

حقوقها المائية. 
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محاور المؤتمر 

        يشتمل المؤتمر على أربعة محاور رئيسية  باإلضافة إلى جلسة االفتتاح والتي سيشارك فيها  
عدد من الشخصيات العربية والدولية 

الواقع المائي للمناطق العربية تحت االحتالل . 1
حقوق المياه في المناطق العربية المحتلة ودور القوانين الدولية واإلنسانية في حمايتها. 2
اإلنتهاكات اإلسرائيلية  “السلطة القائمة باالحتالل” للمياه االعربية  وانعكاساتها اإلقتصادية . 3

واإلجتماعية والبيئية
دور الجامعة العربية في حماية الحقوق المائية للمناطق العربية تحت اإلحتالل. 4

المحور األول : الواقع المائي للمناطق العربية تحت االحتالل
    

العربية تحت اإلحتالل  المائي للمناطق  للواقع  البيانات والخرائط واألرقام      عرض باستخدام 
المياه  من  المزيد  على  لالستحواذ  اإلسرائيلية  واألطماع  واإلنسانية،  اإلقتصادية  وانعكاساته 

العربية. 
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الواقع المائي الفلسطيني . 1
المياه السورية تحت اإلحتالل . 2
المياه اللبنانية تحت اإلحتالل . 3

المحور الثاني : حقوق المياه في المناطق العربية المحتلة ودور القوانين الدولية واإلنسانية 
في حمايتها

القانون الدولي للمياه. 1
القانون اإلنساني الدولي. 2
المعاهدات واإلتفاقيات الدولية للمياه. 3
الموقف الرسمي الفلسطيني من مفاوضات ملف المياه مع سلطه االحتالل.. 4

المحور الثالث : االنتهاكات اإلسرائيلية للمياه العربية وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية

عرض تقرير البنك الدولي . 1
2 .ESCWA 2016   عرض تقرير
 عرض تقرير منظمة العفو الدولية  . 3
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عرض تقرير البرلمان الفرنسي. 4
 عرض مؤسسة الحق. 5
جلسة حوارية. 6

االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية لممارسات إسرائيل في سوريا أ. 
االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية لممارسات إسرائيل في لبنانب. 
االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية لممارسات إسرائيل في فلسطين   	. 

المحور الرابع : دور الجامعة العربية في حماية الحقوق المائية لألراضي العربية تحت الحتالل 
التحرك الدبلوماسي والسياسي على المستوى اإلقليمي والدولي. 

دور الجامعة العربية في حماية الحقوق المائية لألراضي العربية تحت االحتالل. 1
دورالمجلس الوزاري العربي للمياه . 2
دور المجتمع المدني العربي والدولي . 3
دور البرلمان العربي . 4
الخطة اإلعالمية العربية لحشد الدعم الدولي لعدالة قضية المياه العربية تحت االحتالل . 5

)جلسة حوارية(
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الجهات المنظمة
جامعة الدول العربية واألمانة الفنية . 1

• إدارة البيئة واإلسكان  والموارد المائية والتنمية المستدامة.	
• األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه.	

حكومة دولة فلسطين – سلطة المياه الفلسطينية . 2

 الجهات الممولة 
جمهوريه العراق . 1
بنك التنمية اإلسالمي . 2
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي. 3
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المشاركون في المؤتمر

•  رؤساء الدول العربية  	
•  معالي األمين العام لجامعه الدول العربية	
•  وزراء الخارجية خاصة من الدول العربية المعنية	
• الوزراء المعنيين بشؤون المياه	
• أمين عام األمم المتحدة 	
• أعضاء من الكونغرس األمريكي	
• أعضاء من البرلمان األوروبي  	
• ممثلين عن اإلتحاد  األوروبي	
• قانونيون وحقوقيون مختصون في القانون الدولي	
• خبراء مياه من الدول العربية	
• ممثلو المنظمات العربية	
• ممثلو الصناديق العربية	
• ممثلو المنظمات اإلقليمية والدولية	
• شخصيات دولية صديقة	
• ممثلو الصحافة العربية والدولية 	
• مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية والدولية 	
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مكان االنعقاد

1 .  – العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  االفتتاحية:  الجلسة 
ميدان التحرير – القاهرة / جمهورية مصر العربية 

)26/ أكتوبر/2016(
ميدان . 2 إنتركونتيننتال،  سميراميس  فندق  المؤتمر:  جلسات 

التحرير  القاهرة / جمهورية مصر العربية 
) 27 – 28/أكتوبر/2016 (

مدة المؤتمر 

ثالثة أيام في الفترة ) 26 - 28 / أكتوبر /2016 (

لغة المؤتمر

عربي - انجليزي 
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Speakers

Arab and international distinguished speakers and experts in the 
fields of International Water Law, International Humanitarian Law, 

Transboundary Water Resources, 

Venue 

Opening Session, October 26th 2016 
League of States premises, 1, Tahrir Square, Cairo, Egypt.

Technical sessions October 27-28th, 2016
Intercontinental Semiramis Hotel - Tahrir Square, Cairo, Egypt

DATES

26 -28 October 2016

Conference Languages:

Arabic - English 
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Participants

•	  The Secretary-General of the League of Arab States
•	  Heads of State from Concerned Arab Nations
•	  Arab Ministers of Foreign Affairs
•	  Arab Water Ministry Officials
•	  UN Secretary-General Ban-Ki Moon
•	  Regional UN Agencies
•	  Members of the U.S. Senate and House of Representatives
•	  Members of the European Parliament
•	  Representative of the European Union
•	  Legal and human rights specialists in international law
•	  Arab, regional and international water experts 
•	  Arab, regional and international organizations
•	  Arab and International Civil society organizations
•	  Arab, regional and international finance institutions 
•	  International organizations representatives
•	  Arab, regional and international media
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Organizers

1. The League of Arab States 
•	 Department of  Environment, Housing, Water Resources and  Sustainable 

Development, Economic Sector, League of Arab States
•	 Technical Secretariat of the Arab Ministerial Council for Water|

2. The Government of the State of Palestine 
3. Palestinian Water Authority

Sponsors

1. The Republic of Iraq
2. The Islamic Development Bank
3. Arab Fund for Economic and Social Development
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4. Socio-economic implications of the Israeli violations to water rights in n 
Syria.

5. Socio-economic implications of the Israeli violations to water rights in 
Lebanon.

Theme 4: Perspectives on the Role of The League of Arab States in the Preservation 
of Arab Water Rights under Occupation: Prospective Legal, Diplomatic and Political 
Actions 
1. Role and vision of the League of Arab States
2. Role of the Arab Water Ministerial Council
3. The role of the Arab Parliament
4. The role of Arab and International Civil Society Organizations
5. Media outreach and public diplomacy Arab framework
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Law and how it may be used to protect and preserve national sovereignty over water 
resources in Palestine, Syria and Lebanon, as well as recommendations for actionable 
enforcement mechanisms for current and future violations and water conflicts 
resolution. 

1. The role of International Water Law in the current conflict
2. The role of International Humanitarian Laws in the current conflict
3. The legitimacy of international resolutions with regard to Arab water rights
4. Palestinian Government position on Water Negotiations with Israel the occupying 

power

Theme 3: Israeli Violations of Arab Water Rights and their Socio-Economic Implications  
Under this theme, salient messages from international water reports by 

different organizations will be presented to showcase the systematic nature of Israeli 
water violations. Discussion will stress the following points:

1. Key obstacles facing the Arab water sector, in meeting the minimum daily 
requirements for fresh water for the local population. 

2. The direct and far-reaching social, economic and environmental 
implications of Israeli occupation in Palestine, Syria, and Lebanon.  

3. Socio-economic implications of the Israeli violations to water rights in 
Palestine.
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Conference Themes

The Conference will be attended by decision-makers, stakeholders and 
dignitaries from the international and Arab water communities and will address four 
primary themes:

 Theme 1: Current Status of Water Rights in the Occupied Arab Lands
Discussions will explore the economic and humanitarian dimensions of the 

struggle for water sovereignty in occupied areas and Israel’s continuing illegal 
appropriation and confiscation of Arab water resources, illustrated by maps, facts 
and figures. 
1. Palestine’s water resources under occupation
2. Syria’s water resources under occupation 
3. Lebanon’s water resources under occupation

Theme 2: International Water Law as a Tool for the Preservation of Water Rights in 
Occupied Lands 

Exploration of the fact and substance of the legal body of International Water 
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Objectives of the Conference

1. Highlight the occupying Israeli control and exploitation of Arab water resources in 
Palestine, the Syrian Golan Heights and Southern Lebanon, where daily violations 
have resulted in permanent reduction in supplies of fresh drinking water and 
damage to the environment, the economy and the livelihoods of the local 
populations as supported by documented facts, figures and maps.  

2. Mobilize Arab and International public opinion in defense of Arab water rights, 
as defined by International Water Law, International Human Rights Law and the 
resolutions of international legitimacy that ensure permanent sovereignty of 
peoples under occupation over their natural resources, including land and water.

3. Establish the Arab Water Security Framework to monitor the status of water 
rights in occupied Arab areas with regard to the rules set forth by International 
Water Law, human rights norms, and international conventions of social justice.  
The Framework will provide legal, political, financial and media support for the 
preservation of Arab water rights and establish robust and enforceable mechanisms 
for the prosecution of violations and encroachments. 
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The challenge today for the Arab world is to mobilize a global effort to 
reestablish and rigorously enforce international laws governing water rights and to 
seek prosecution for violators, including Israel – “the occupying power”.  Confiscation 
and diversion of water resources constitute egregious human rights violations; 
international law states that   people under foreign occupation must retain all rights 
to their own natural resources, including land and water. In the face of sustained 
international criticism, Israel continues to build illegal settlements and to engage 
in covert, systematic diversion of scarce water resources from local populations in 
Palestine, Syria and Lebanon to Israel for its exclusive use.

The League of Arab States is hosting an international conference to address 
the current status, ongoing challenges and future actions needed to end Israeli 
violations to the Arab Water Rights under occupation. The conference is organized 
under the joint auspices of His Excellency Mahmoud Abbas, President of the State 
of Palestine and His Excellency Mr. Ahmed Aboul Gheit, Secretary-General of the 
League of Arab States. The conference is organized based on Arab Ministerial Water 
Council Resolutions 14 and 15 (June 30, 2009) and the Executive Office of the Arab 
Ministerial Water Council Resolution 1 (January 28, 2010).
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Introduction

Israel’s ambition to acquire control over water sources in the Middle East poses 
a significant threat to water security and national sovereignty throughout the Arab 
World. The regional struggle for scarce water resources is an integral component 
of the Arab-Israeli conflict with profound political, legal, economic and security 
implications. 

As result of the 1967 war, Israel took control of and diverted for its own 
the Jordan River and its tributaries as well as virtually all of the major freshwater 
aquifers under the West Bank, the Gaza Strip, Southern Lebanon and the Syrian 
Golan Heights. The strategic goal was to ensure control and access to enough water 
to guarantee the long-term viability of the Israeli state in a water-scarce region. The 
political objective was to deprive Arab agricultural lands of water to facilitate the 
Israeli occupation; weakening the Arab economies, destabilizing their governments 
and creating chronic food insecurity for the local populations.
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Under the joint auspices of
His Excellency Mahmoud Abbas 

The President of Palestine
And His Excellency Mr. Ahmed Aboul Gheit

Secretary-General of The League of Arab States

The League of Arab States Organizes 
An international conference on

“Arab Water under Occupation”
Cairo, Egypt, 26-28 October 2016


