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.. «المائية مىاردوا لحماية شاملة رؤية وحى المصري المائي واألمه القاوىن»

 بىها بحقىق مؤتمر

 لشئون بنيا جامعة رئيس نائب - الجيزاوي ناصر /الدكتور فتتحأ
 رئيس نائب - سمير تامر /والدكتور والبحوث العميا الدراسات
 - الحميم عبد رضا /والدكتور والطالب التعميم لشئون الجامعة

 لمكمية عشر الرابع السنوي العممي المؤتمر الحقوق كمية عميد
 .المائية مواردنا لحماية شاممة رؤية نحو المصري المائي واألمن القانون عنوان تحت
 لشئون الحقوق كمية وكيل - الدين شمس توفيق أشرف /الدكتور بحضور ذلك ذلك جاء

 عميد - مغربي عراقي محمود /الدكتور و المؤتمر ومقرر البيئة وتنمية المجتمع خدمة
 الطبيعي العالج كمية عميد بأعمال القائم - طمعت وليد /والدكتور بمشتير الزراعة كمية

 عصام /والدكتور والطالب التعميم لشئون الحقوق كمية وكيل - منصور محمد /والدكتور
 كمية عميد - منصور الشحات /والدكتور العميا لمدراسات الحقوق كمية وكيل - حسنى
 .بالكمية التدريس ىيئة واعضاء القضائية والييئات القانون رجال من وعدد األسبق الحقوق

 - السعيد جمال /الدكتور من وتحية شكر رسالة الجيزاوي ناصر /الدكتور نقل كممتو وفي
 عاماً  02 ومرور الفضي باليوبيل االحتفال بمناسبة الحقوق كمية ألسرة الجامعة رئيس
 .إنشائيا عمي
 واالبتكار والتكنولوجيا لمعموم القومية االستراتيجية مع يتوافق المؤتمر أن الجيزاوى واكد

  المياه ممف أولوياتيا مقدمة فى الدولة تضع حيث المستدامة لمتنمية 0202 مصر ورؤية
 .متعددة محاور خالل من استخداميا كفاءة ورفع وترشيد

 القانون رجال من كوكبة وسط بتواجده سعادتو عن سمير تامر /الدكتور أعرب جانبو من
 .الفضي باليوبيل االحتفال بمناسبة الحقوق لكمية التينئة موجيا ، القضائية والييئات

 مشيراً  ، مصر في العام الرأي بال تشغل التي القضايا أىم من المياه قضية أن سمير وأكد
 خالل من المياه نقص لمواجية وبدائل حمول إيجاد عمي ةحريص المصرية الدولة أن إلى

 المرتبطة األمور من وغيرىا الري أساليب وتطوير البحار مياه لتحمية محطات إنشاء
 .مصر فى المياه بمصادر
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 يتحقق ولن لم الغذائي األمن ان الكمية عميد - الحميم عبد رضا /الدكتور قال جانبو من
 النظام بعنوان االولي عممية جمسات ثالث يناقش المؤتمر ان مؤكداً  ، المائي باألمن إال

 القانون في الجوفية المياه إدارة وموضوعاتيا المائية لالستخدامات واالقتصادي القانوني
 لمسمع الخارجية التجارة في االفتراضية المياه ودور اإلسالمي بالفقة مقارنة المصري
 ندرة مشكمة المناخ وتغيير المائية لمموارد المتكاممو اإلدارة ضوء في المصرية الزراعية

 .المياه ومحدودية
 الحق ضمانات وموضوعاتيا الدولية وجوانبو المائي األمن في الحق بعنوان الثانية والجمسة

 والقانون الدول بعض تجارب ضوء في الدستورية الحقوق من كحق المائي األمن في
 األنيار مياه الستخدام الناظمة القانونية والمبادئ المياه ندرة من النيل نير وحماية الدولي
 المستوى عمي مصر وحقوق النيل نير حماية عنوان تحت الثالثة والجمسة ، الدولية
 .الوطني

 بناء فى المياه أىمية المؤتمر مقرر الدين شمس أشرف /الدكتور استعرض جانبو من
 يناقش المؤتمر ان الى مشيرا النيرية والمالحة والصناعة بالزراعة وارتباطيا الحضارات

 الدولة ودور ، المائية لالستخدامات واالقتصادي القانوني النظام منيا المحاور من عدد
 – اإلدارية – الجنائية) المياه الستخدام القانوني النظام مخالفة عمي المترتبة والمسؤولية

 مع لمحدود العابرة األنيار عمي المائية الحصص القتسام القانوني والنظام ، (المدنية
 وعدم المياه عمي الحفاظ من السماوية األديان وموقف النيضة سد مشكمة عمي التطبيق
 .تموثيا


