البرنامج الزمني للمؤتمر الدولي

“المياه العربية تحت االحتالل”
(األمانة العامة لجامعة الدول العربية)2016/10/28-26 :
اليوم األول :األربعاء ( 2016/10/26القاعة الكبرى بمقر الجامعة العربية)
17.10 - 07.00

الكلمة الترحيبية :د .جمال الدين جاب اهلل ،رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

17.20 - 17.10

عرض فيلم عن واقع المياه الفلسطيني

17.30 - 17.20

كلمة معالي د .ريما خلف  ،األمين التنفيذي للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

17:40 - 17:30

كلمة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

17:50 - 17:40

كلمة معالي د .حسن الجنابي ،وزير الموارد المائية ،جمهورية العراق

18.00 - 17.50

كلمة معالي رئيس الدورة الثامنة للمجلس الوزاري العربي للمياه

18.10 - 18.00

كلمة معالي أحمد محمد الجروان ،رئيس البرلمان العربي

18.20 - 18.10

كلمة دولة فلسطين معالي الوزير م .مازن غنيم رئيس سلطة المياه فلسطين

18.30 - 18.20

كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط  -األمين العام لجامعة الدول العربية

19.30 - 18.30

عشاء

اليوم الثاني :الخميس ( 2016/10/27فندق سمير اميس انتركنتنتال)
10:00 - 09:00

تسجيل الحضور

10:05 - 10:00

الكلمة االفتتاحية :د .جمال جاب اهلل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

10:10 - 10:05

كلمة معالي م .مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية

جلسة العمل األولى
المحور األول :الواقع المائي للمناطق العربية تحت االحتالل
10:15 - 10:10

تقديم عن المحور :رئيس الجلسة ،د .روال مجدالني ،رئيس قسم سياسات التنمية المستدامة (األسكوا)

10:30 - 10:15

الواقع المائي الفلسطيني ،م .د .عبد الغفور ،سلطة المياه الفلسطينية

10:45 - 10:30

الواقع المائي السوري ،د .م البرقاوي ،أكساد ACSAD

11:00 - 10:45

الواقع المائي اللبناني ،د .و.عريان خبير مستشار لألمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه

11:30 - 11:00

مناقشة مفتوحة

12:00 - 11:30

استراحة ()Coffee Break

جلسة العمل الثانية
المحور الثاني  :المياه العربية تحت االحتالل ودور القوانين الدولية واإلنسانية في حمايتها
12:05 - 12:00

تقديم عن المحور :رئيس الجلسة أ .ريا مارينا اسطفان ،مستشار خبيرة القانون الدولي

12:25 - 12:05

القانون اإلنساني الدولي Dr. M. Tignino

12:45 - 12:25

المعاهدات واالتفاقيات الدولية للمياه Dr. A Rieu-Clarke

13:05 - 12:45

الموقف الفلسطيني من المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية حول المياه ،م .ن .كرمي (دائرة شؤون
المفاوضات ،فلسطين)

13:30 - 13:05

القانون الدولي للمياه ( .Dr. S. C. McCaffreyورقة مسجلة فيديو)

14:00 - 13:30

مناقشة مفتوحة

15:00 - 14:00

استراحة غداء

جلسة حوارية :
15:45 - 15:00

HE. Prof. M. Haddadin;HE ; Dr A. Jaegerskog; Mr. N. Nasrallah

16:15 - 15:45

مناقشة

16:30 - 16:15

خالصات اليوم األول  :مقرروا الجلسات

اليوم الثالث الجمعة 2016/10/28
جلسة العمل الثالثة
المحور الثالث :االنتهاكات اإلسرائيلية للمياه العربية وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية
09:35 - 09:30

تقديم عن المحور -رئيس الجلسة م .مهندس خلدون الخشمان ،األمين العام للجمعية العربية
لمرافق المياه

09:50 - 09:35

عرض تقرير البنك الدولي :د .محمود أبو زيد  ،رئيس المجلس العربي للمياه

10:15 - 09:50

عرض تقرير األمين العام لألمم المتحدة  2016د .ط .علمي ،االسكوا ،لبنان

10:30 - 10:15

عرض تقرير منظمة العفو الدولية  ،د .ج .عاصي (مديركرسي اليونيسكو ،جامعة النجاح ،فلسطين)

10:45 - 10:30

عرض تقرير البرلمان الفرنسي د .ع .شحرور ،جامعة ليل ،فرنسا

11:00 - 10:45

عرض مؤسسة الحق ،أ .وسام أحمد ،مؤسسة الحق ،فلسطين

11:30 - 11:00

مناقشة

12:45 - 11:30

استراحة وصالة

جلسة حوارية
13:45 - 12:45

االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية لممارسات إسرائيل في سوريا وفلسطين ولبنان
معالي الوزير د .مفيد الحساينة  ،د .عبد الرحمن تميمي ،معالي أ .د .م .حدادين ،د .م .برقاوي
مناقشة

جلسة العمل الرابعة
المحور الرابع  :دور الجامعة العربية في حماية الحقوق المائية العربية تحت االحتالل
13:50 - 13:45

تقديم عن المحور  -رئيس الجلسة :السفيرة شهيرة وهبي  :جامعة الدول العربية

14:05 - 13:50

دور الجامعة العربية في حماية الحقوق المائية لألراضي العربية تحت االحتالل ،م .ي .عوايص)

14:20 - 14.05

دور المجلس الوزاري العربي للمياه :د .جمال الدين جاب اهلل ،جامعة الدول العربية

14.35 - 14:20

دور المجتمع المدني العربي والدولي :د .عماد عدلي ،الشبكة العربية للبيئة والتنمية

14:50 - 14:35

دور البرلمان العربي :د .ك .عبد الرازق ،البرلمان العربي

جلسة حوارية
15:30 - 14:50

نحو خطة إعالمية عربية لحشد الدعم الدولي لعدالة قضية المياه العربية تحت االحتالل
أ .ز .عبيد :قطاع اإلعالم واالتصال  ،جامعة الدول العربية ،م .ي .عويص :سلطة المياه الفلسطينية،
أ .عبد العال :مؤسسة أصدقاء عبد العال ،لبنان ،السفيرة شهيرة وهبي :جامعة الدول العربية

16:30 - 15:30

استراحة غذاء

17:00 - 16:30

الجلسة الختامية :د .حمو العمراني ،األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي
•البيان الختامي والتوصيات
•كلمة دولة فلسطين معالي م .مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية
•كلمة جامعة الدول العربية
•اختتام أعمال المؤتمر

