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 9:15 -9:00   التسجيل

 
 
 االفتتاحيةالجلسة 

 
  9:15 – 09:30 

 
 رئيس الجلسة: محمود دودين     

                                           

 بيرزيت ئيس جامعة ر  /عبد اللطيف أبو حجلة 
 معالي رئيس سلطة جودة البيئة /عدالة االتيرة  
 الحقوق واإلدارة العامة  كليةعميد  /ياســـر العموري  

  
 الجلسة األولى

 حماية البيئة من منظور دولي
 

09:30 – 10:40 
 

نجاحها  ثبتاستعراض تطبيقات وقضايا واقعية عبر  ؛، بشكل عامالبيئة من منظور دوليحماية الضوء على  تسليطتهدف هذه الجلسة إلى 
وتقييم اظهار إلى تهدف كما  ،قواعد القانون الدولي اإلنساني وفقالتعريف بآليات حماية البيئة الى وكذلك؛ تهدف  ،في تعزيز حماية البيئة

 .في حماية البيئة في فلسطين من النفايات اإلسرائيلية الدولي انون البيئيدور الق
 

 عبد اهللا دودينرر الجلسة: مق   معتز قفيشة رئيس الجلسة:
 

 الموضوع المتحدث

 "قضية اورغندا": مثال ناجح في منازعات المصلحة العامة نحو حماية البيئة اتو سبيكيرز 

 اإلنساني الدولي القانون ضوء في البيئة حماية آليات وليد قارة 

، نعيرات روانورهان براهمة، نحمد البشتاوي، أ
 معاذ مدموجأحمد نعيرات، 

تقييم دور القانون البيئي الدولي في حماية البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة 
 اإلسرائيلية

 : ريم البطمةتعقيب

 نقاش
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 الجلسة الثانية
 المحتلة  ي الفلسطينيةضادولة االحتالل عن حماية البيئة في األر مسؤولية 

10:40 – 11:50     
 

الفلسطينية المحتلة ومسؤوليتها في ظل القانون  يضاالبيئة في األر  االضرارعن المدنية مسؤولية دولة االحتالل تبيان تهدف هذه الجلسة إلى 
للمياه وكيفية تعاطي إسرائيل مع هذه القضية، وتبحث  نتسليط الضوء على ممارسات سلطة االحتالل بشأن حاجة الفلسطيني بجانبالدولي، 
 آثار المستوطنات اإلسرائيلية على الغطاء النباتي والمياه الجوفية في األراضي المحتلة.ايضًا الجلسة 

 
   نورا طه مقرر الجلسة:        فيليب النجبروك رئيس الجلسة:

 

 

 12:05 – 11:50               استراحة  

 
  الثالثةلجلسة ا

 طبيعة ومحددات الجرائم البيئية
 12:05 – 13:10     

 

ة، يالمسؤولية الجزائية المفترضة عن الجريمة البيئعلى مفهوم وطبيعة هذه الجلسة الجريمة البيئية، من خالل تسليط الضوء  تناقش
لجريمة في فلسطين، كما تناقش التكييف القانوني للجريمة البيئية لهذه ا، وكذلك تسلط الضوء على الواقع القانوني لهاوالخصائص المميزة 

 عنها. الناتجالناشئة عن المكبات العشوائية والضرر 
 

 تسنيم كحلةمقرر الجلسة:         جوني عاصي رئيس الجلسة:
 

 الموضوع المتحدث

 حسب الفلسطينية بالبيئة االضرار عن االسرائيلي لالحتالل المدنية المسؤولية تقييم  نهاد خنفر  
 الدولي القانون

 عدالة: الفلسطينيين ظمأ إطفاء أجل من الصحي الصرف مياه من المعاَلجة المياه  راشد الساعد  
 إسرائيلية بيئية

أثر المستوطنات اإلسرائيلية على البيئة الفلسطينية (الغطاء النباتي والمياه الجوفية   زيادةهادي الشيب وٕاكرام   
 نموذجًا)

 سهى جرار: تعقيب

 نقاش 

 الموضوع المتحدث

 المسؤولية الجزائية المفترضة عن الجرائم البيئية في فلسطين سامر نجم الدين  

 الخصائص المميزة للجرائم البيئية مراد المدني  

 الواقع القانوني للجرائم البيئية في فلسطين يسرى حسونة  

صهيب سكران ونور جبر ونور و  الدمنهوريسمر   
 الخاروف

التكييف القانوني للجرائم البيئية فيما يتعلق بالمكبات العشوائية وتأثيرها على التكوين 
 الفلسطيني

 مصطفى عبد الباقيتعقيب: 

 نقاش 
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 الرابعةالجلسة 
 حماية البيئة في القوانين الوطنية والمسؤولية المدنية الناشئة

13:10 – 14:15 
 

تقرير حماية جزائية لتحقيق العدالة عرض مدى ؛ من خالل تهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوءعلى حماية البيئة في ظل القانون الوطني
طبيعة  هذه الجلسة الفلسطيني في حماية البيئة، وخصوصية المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي، وكذلك تناقش دور القضاءالبيئية، وابراز 

 .عن الضرر البيئي الناجمةالمسؤولية المدنية 
 

 محمود أبو صويمقرر الجلسة:                   محمد خلفرئيس الجلسة: 
 

 

 14:30 – 14:15              استراحة

 
 الجلسة الختامية

14:30 – 14:40 

 

 14:45                   داءــــــــــــغ

 

 الموضوع المتحدث

 الحماية الجزائية لعدالة البيئة دقماقنجاح و  جهاد الكسواني

 دور القضاء الفلسطيني في حماية البيئة عالء الخاليلة

 المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية عبير درباس

 خصوصية المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي عمر عريقات

 يوسف شندي :تعقيب 

 نقاش 

 الموضوع المتحدث

 توصيات للمؤتمرو عرض نتائج  يــــمحمد القيس
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Registration                09:00 - 09:15 
 
 
 

Opening Session 

 
09:15 - 09:30 

 
 

Moderator: Mahmoud Dodeen 
 

 Abdul Latif Abu Hijleh, Birzeit University President 

 Her Excellency Adala Atira, Chair of the Palestinian Environment Quality Authority  

 Yasser Amouri, Dean of Faculty of Law and Public Administration  

  
 
 
 

Session 1 

Environmental Protection from an International Perspective 

 
09:30 - 10:40 

 
 
This session casts light on environmental protection from an overall international perspective. It reviews 

real life applications and cases, which have proved to be successful in promoting environment protection. 

The session also highlights and assesses mechanisms of environmental Protection under International 

Humanitarian Law. In addition, the session discusses the role international laws play in protecting the 

environment in Palestine from Israeli waste.   

 
Moderator: Mutaz  Qafisheh     Rapporteur: Abdullah Dodeen 
 

Speaker Topic 
Otto Spijkers  The Urgenda Case: A Successful Example of Public Interest Conflicts 

towards Environmental Protection  
Walid Qarra Mechanisms of Environmental Protection in Light of International 

Humanitarian Law 
Ahmad Beshtawi, Norhan 
Barahmah, Rawan Nu’eirat, 
Ahmed Nu’eirat, and Mu’ath 
al-Madmouj 

Assessing the Role of International Environmental Law in Protecting 
the Palestinian Environment from Israeli Hazardous Waste 

Comment: Reem Butmeh 
Discussion 
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Session 2 

The Occupying State’s Liability for Protecting the Environment in the Occupied Palestinian 

Territory 

 
10:40-11:50 

 
This session shows the occupying state’s civil liability for the environmental damage in the occupied 

Palestinian territory (oPt) under International Law. It highlights Israeli practices concerning Palestinian 

water needs and how Israel deals with this issue. The session also elaborates on the impact of Israeli 

settlements on the vegetation cover and groundwater in the oPt.  

 
Moderator: Philip Langbroek      Rapporteur: Noura Taha 

 
Speaker Topic 

Nihad Khanfar  An Examination on the Civil Liability of the Israeli Occupation on 
Damaging the Palestinian Environment under International Law 
 

Rashed al-Sa’ed  Water from Wastewater towards Quenching Palestinians’ Thirst: An 
Israeli Environmental Justice? 

Hadi al-Shib and Ikram 
Ziyadeh  

The Impact of Israeli Settlements on the Palestinian Environment 
(Vegetation Cover and Groundwater as a Model) 

Comment: Suha Jarrar 
Discussion 

 
Break                11:50-12:05 

 
Session 3 

The Nature and Parameters of Environmental Crimes 

 

12:05 -13:10 
 
This session addresses environmental crimes. It places a special focus on the criminal liability arising from 

environmental crimes, distinctive characteristics of environmental crime, and legal context of 

environmental crimes in Palestine. The session also deliberates the legal characterisation of environmental 

crime of, and damage arising from, irregular dump sites.  

 
Moderator: Joni Asi      Rapporteur: Tasneem Kahlah 
 

Speaker Topic 
Samer Najm al-Din  Criminal Liability Arising from Environmental Crimes in Palestine  
Murad Al-Madani  Distinctive Characteristics of Environmental Crime  
Yusra Hassouneh  The Legal Context of Environmental Crimes in Palestine  
Samar al-Damanhouri, Suhaib 
Sakran,  Noor Jaber,  Noor Al-
kharouf 

The Legal Characterisation of Environmental Crimes in Relation to 
Irregular Dump Sites: Impact on Palestinian Development  

Comment: Mustafa Abdul Baqi 
Discussion 
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Session 4 

Environmental Protection under National Laws and Arising Civil Liability 

 
13:10-14:15 

This session sheds light on environmental protection under national laws. In addition to establishing penal 

protection of environmental justice, the session highlights the role the Palestinian Judicial Authority plays 

in protecting the environment. It also uncovers the specificity of civil liability for environmental pollution 

and investigates the nature of civil liability for environmental damage.  

 
 Moderator Mohammed Khalaf     Rapporteur: Mahmoud Abu Sawi 
 

Speaker Topic 
Jihad al-Kiswani and Najah 
Duqmaq  

Penal Protection of Environmental Justice  

Ala’ al-Khalayleh  The Role of the Palestinian Judicial Authority in Protecting the 
Environment  

Abeer Dirbas  Civil Liability for Environmental Damage  
Omar Ureiqat  The Specificity of Civil Liability for Environmental Pollution  

 
Comment: Yousef Shandi 

Discussion 
 
 

Break                   14:15-14:30 
 

Closing Session 

 
14:30-14:40 

 
Speaker Topic 

Mohammed Al-Qaisi  Conference Conclusions and Recommendations  
 

Lunch                     14:45  
 

 


	13:10 – 14:15
	الجلسة الختامية
	14:30 – 14:40

