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< عقد المؤتمر العلمى السنوى الحادى عـشر لكليـة          ٢٠٠٧ إبريل   ٣ ، ٢بتاريخ  >
  " .اإلصالح الدستورى وأثره على التنمية "  جامعة المنصورة بعنوان –الحقوق 

 بحثاً علمياً وأعقب كل بحث      ١٥وعلى مدار أربع جلسات عمل مكثفة تم مناقشة           
وقد سادت المؤتمر روح علميـة رفيعـة        . ومداخالت من المشاركين    مناقشات  

تطلعـاً لغـد أفـضل      المستوى كلها اتجهت فى مسار واحد هو مصلحة الوطن          
  .ولمستقبل مشرق ألبناء هذا الوطن 

  

  : وقد خرج عن المؤتمر التوصيات األتية 

ğ÷æ_ :     لى تجـسيد مبـدأ      إ لما سيؤديه مبدأ المواطنة   يوصى المؤتمر بالتطبيق الفورى ل

المساواه بين المواطنين بحيث ال يجوز التمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس            
أو العقيدة أو األصل أو اللغة أو الطائفة أو االنتماء الحزبى أو الوظيفة مهما عال 

  .قدرها 

  

^m<{éÞğ̂ : مـن  ذلك   هأهمية دور المرأة فى العمل السياسى بما يتطلب       على   المؤتمر   يركز 

  .شكلة لنصف المجتمع  الدور بحسبانها معيم هذاتد
  

ğ̂ nÖ^m :   المخصصة للعمـال  % ٥٠ضرورة إعادة النظر فى نسبة الـ     يوصى المؤتمر ب

  .والفالحين فى مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية 
< <

<{Ãe]…ğ̂ :      وتنظيمها من  االنتخابية  الجداول   تنظيم   عادةإيوصى المؤتمر بأهمية وضرورة

، وأن يكون اإلقتراع من خالل البطاقـات الذكيـة وأن            اآللية   الحاسباتخالل ا 
  .كون الفرز وحساب األصوات بذات الطريقة ي
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<Š{Ú^}ğ̂ :         بتفعيل مهامها  ودورها على     كافة   يوصى المؤتمر بأهمية قيام األحزاب السياسية

  . الفكر المتميزتنتجتباينة محتى يفعل المناخ الديمقراطى ألن الرؤى الالساحة السياسية 
  

<{‰�^‰ğ̂ :     تفعيل دور مجلس الشعب فى فحص ومناقشة ورقابة        يوصى المؤتمر بأهمية

 التـشريعية   يـه وظيفت، فضالً عـن دعـم       والحساب الختامى    قوانين الميزانية 
   .والرقابية

< <

Ãe^‰ğ̂  :    ع  م والرقابيةللوظيفة التشريعية   اقتسام مجلس الشورى    يوصى المؤتمر بأهمية

  .مجلس الشعب 
  

ßÚ^mğ̂  :ضرورة المحافظة على البيئة وتحسينها باعتبارها واجب على يوصى المؤتمر ب

كما تلتـزم الـسلطات     . كل إنسان ويلتزم بتعويض األضرار التى يحدثها للبيئة         
العامة بحماية البيئة من األضرار المتوقعة أو غيـر المتوقعـة وذلـك باتخـاذ               

  .ية من هذه األضرار اإلجراءات  الالزمة للوقا
  

<<<ğ̂Ã{‰^iV   عليهـا   المصادقتفعيل تطبيق المعاهدات الدولية      بضرورة     المؤتمريوصى 

  .حسبان أن لها قوة القانون بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية ب
  

<<<ğ]†{�^ÂV  ر بأهمية وضرورة تفعيل دور اإلدارة المحلية مع منح وحدات           يوصى المؤتم

ـ االستقالل المالى واإلدارى خاصة فى اطار عال      اإلدارة المحلية مزيداً من      ة ق
  .المحليات بالحكومة المركزية 

<†�Â<ï�^uV           يؤكد المؤتمر على أهمية القوانين المكملة للدستور وعلى أن تراعى الدقة 

  المتناهية حين إعدادها وتعديلها بما يضبط صياغة كل كلمة فيها 
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