
  ا ع�� تنظيم هذ �ا  و �جنة االمم املتحدة االقتصادية الور �ح�ومة جمهور�ة استونيا و بالشكر ا�جز�ل  أود أن أتقدم  بداية  

الهام قضية    اللقاء  يناقش  الشعوبالذي  واستقرار  أمن  تمس  �انت    ،مص��ية  تز املياه  لقد  مسببات  أحدى  ل  اوال  أهم 

اعتماد ا�حلول    اذا ما تم  ا،لهمفتاح ا�حل  أيضا �عت��  إال أ��ا    ،دول العالموالن�اعات ال�ي �عان��ا العديد من  الصراعات  

 
ُ
  ع��   العر�ية  املنطقةب�ى ع�� مبدأ الشراكة وحسن ا�جوار واالستخدام املستدام للموارد املائية. فالعملية والعلمية ال�ي ت

  362رب من  اإذ �عيش ما يق  ، القومي  األمن  و�التا��  ،املائي  األمن  مفهوم  ��دد   خط��ة  تحديات  من   �عا�ي  ا�خصوص  وجھ

املنطقة    �� املائي�� ظل    مليون   420  أصل   من  العر�يةمليون �خص  و الفقر واالجهاد   طبيعية  ، 
ً
نظرا  لهذه األزمة أسبابا

%  60أك�� من   بتواجد واملتمثل، إضافة إ�� الواقع ا�جيوسيا�ىي الصعب املشهود �� املناخغ�� التو   إلقليم املنطقة ا�جاف،

حدودها خارج  املائية  مواردها  ضرورة  أل ا.  من  يتطلب  الذي  ع��  ايجاد  مر  مبنية  عاجلة  املش��كة    أمبدحلول  االدارة 

 .  واملنصف العادل  واالستخدام

لجنة  شكر 
االمم المتحدة  

االقتصادیة 
 الوروبا 

للتحكم    تخضعاملش��كة    املائية  واردامل  جميع   أن صعبة، حيث  يضعنا أمام حقيقة    الفلسطي�ياملائي  الواقع    ا��  النظرإن  

ونحن  ،  ا�جوفية  املياه  موارد  من ٪  85  من  أك��  والذي بات �سيطر ع��  ،1967  عام  منذاالحتالل االسرائي��  قبل    منال�امل  

�سب اح�ام االحتالل سيطرتھ غ�� الشرعية    واستخدامها   امليت  البحر   وأحواض   األردن   ��ر  إ��   الوصول أيضا ال �ستطيع  

ضار�ا  ،  ناشعببناء  ه كحاجة ا�سانية أل تطو�ر خدمات املياالفلسطينية ل سلطة املياه  جهود  �جميع  اعاقتھ  بال��امن مع  ،  عل��ا

   هدات الدولية.اعاملقوان�ن و ال  عرض ا�حائط جميع

  املياه املش��كة قضايا  املياه العر�ية تحت االحتالل ضمن  وعليھ، فإن ا�جتمع الدو�� ُمطالب باألخذ �ع�ن االعتبار قضايا  

استثنائي ايجاد ،  �ش�ل  ��  ��دف  فاعلة  االحتالال  آليات  ع��  سياساتھ ضغط  لوقف  الشرعية    ل  واستغالل    ��ب ��  غ�� 

 ف ا�حصار املائي الصعب وتداعياتھ والذي يفرضھ االحتالل ع�� أبناء شعبنا. ، والبد من �عز�ز العمل نحو وقمصادر املياه

حماية واستخدام  "، و�ما �سمح لدولة فلسط�ن باالنضمام ملعاهدة  اعادة النظر �شروط العضو�ةضرورة  بوهنا، نطالب  

الدولية والبح��ات  ل�حدود  العابرة  املائية  �أا�جاري  مرج��  داة  "  أم�ي  واطار    الدول ب�ن  التعاون  يكفل    هام قانو�ي 

أيضا   واالستفادةواإلدارة الكفؤة للمياه املش��كة،  واملنصف  التوزيع العادل  ُ�سهم ��  �ما  و   ،والشر�اء  األعضاء  واملنظمات 

 .  املنبثقة ع��اليات التعاون آو ال��امج  جميعمن 

الحالة 
 الفلسطینیة  

 

 

 

 

 

دى امكانیة  م
من  االستفادة 

مام  ضاالن
للمعاھدة 

 المائیة 
  ذراع ��  املؤسسة من قبل ا�جلس الوزاري العر�ي للمياه �� جامعة الدول العر�ية،  شبكة خ��اء املياه العر�ية  وحيث أن  

فإننا  ،  املش��كة املائية  املوارد  إدارةلرفد الدول العر�ية با�خ��اء ا�ختص�ن والدعم الف�ي الالزم �� قضايا    للمجلس  تنفيذي

ال   UNECE �� الشبكة بدأنا با�خطوة األو�� من التواصل مع �جنة االمم املتحدة االقتصادية الورو�ا تعاون  ��دف �عز�ز 

وم��ا    املياه   معاهدة   عمل   برنامجمن  و�عز�ز استفادة الدول العر�ية    للمعاهدة،مع الدول العر�ية وتحف�� انضمامها    قلي�ياال
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شبكة خبراء  
 المیاه العربیة  

 


