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 المقدمة للمؤتمر، وأخذًا فى االعتبار المناقشات التى دارت فى ضوء األبحاث  

خالل جلساته، وما أسفرت عنه جلسة الحوار، خلص المؤتمر إلى مجموعة من 

  :التوصيات أهمها

 ضرورة الدراسة المستفيضة للجوانب القانونية واالقتصادية والبيئية ����

ر يوصى المؤتمر لالستخدامات السلمية للطاقة النووية وفى هذا اإلطا

باإلعداد الجيد والدقيق والتأنى لتشريع مصرى خاص بإنتاج الطاقة 

  النووية واستغاللها، 

������	 التأكيد على ضرورة إنشاء سلطة عليا مستقلة تختص بمسألة األمان 	

  .النووى

��
 يؤكد المؤتمر على ضرورة االهتمام بمرحلة التفاوض، وكذا مرحلة اإلعداد ���

لالتفاقات البترولية والحرص على تضمين هذه االتفاقات شرط القانونى 

الثبات التشريعى، حماية للمستثمر وشرط إعادة التفاوض للدولة المضيفة 

لالستثمار، حفاظًا على التوازن العقدى لهذه االتفاقات واالستفادة بما فى 

  .كليات الحقوق المصرية من خبرات غنية فى هذا المجال

���على أن فض منازعات البترول بطريق التحكيم يعد أفضل السبل  التأكيد ��

وأكثرها توافقًا مع خصوصية اتفاقات البترول، وفى هذا الصدد يؤكد 

المؤتمر على أهمية إعداد كوادر قانونية عربية على مستوى عال مؤهلة 

لالشتراك فى هيئات التحكيم المنوط بها فض المنازعات البترولية الدولية، 

التعاون بين الهيئة العامة للبترول والشركات البترولية وكليات ويمكن 

  .الحقوق فى تنظيم دورات تدريبية مستمرة لهذا الغرض
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������	 يؤكد المؤتمر على ضرورة االستعانة بأساتذة القانون واالقتصاد في �

كليات الحقوق وذوي الخبرة لتقديم االستشارات القانونية وإجراء 

ية التي تمثل أساساً ال غنى عنه في كافة مراحل عقد الدراسات االقتصاد

 على ضرورة – في هذا الصدد –ويؤكد المؤتمر . االتفاقات البترولية 

 عالية المستوى في هذا –قيام كلية الحقوق بإعداد كوادر بشرية 

		.الخصوص

 إن قيام صناعة وطنية للطاقة النووية لألغراض السلمية يتطلب إعداد �������

شرى عالي التأهيل وهو ما يوجب إعادة النظر فى منظومة عنصر ب

التعليم إعطاء اهتمام خاص للتخصصات العلمية المتعلقة بصناعة الطاقة 

  . النووية

إفساح المجال لطرح ودراسة أفكار علمية متطورة حول استخدام الطاقة �	������

  .البديلة الجديدة والمتجددة

البترول والغاز الطبيعي مع مراعاة حقوق  االستغالل األفضل لمخزون �������

  .األجيال القادمة بما يتفق وتحقيق التنمية المستدامة

������	 العمل على تشجيع وجذب مزيد من االستثمارات فى مجال �

  .البتروكيماويات مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على البيئة

�عمرانية والتوازن البيئي  ضرورة المواءمة والمالءمة من المخططات ال�����

  .عند استخدام الطاقة من مصادرها المختلفة

االهتمام بدراسة سعر الصرف للعملة الوطنية على ضوء تغير �	����	���	

األسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعي؛ لتحقيق التوازن بين العائد 

  . االقتصادي واستنزاف الموارد الطبيعية

ى معايير المحاسبة الضريبية الخاصة بشركات البترول  إعادة النظر ف����	���

والطاقة خاصة الشركات متعدية الجنسيات القائمة على استخراج 

  .البترول واستغالله

���	�
 ضرورة عقد مؤتمر علمي على مستوى الدولة لدراسة مستقبل ���

  .المياه فى جمهورية مصر العربية
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���	��لتكامل العربى فى مجال الطاقة  ضرورة وضع إستراتيجية واضحة ل��

  .وخاصة الطاقة الجديدة


