
فى هذا العدد

مشروع قانون التأمني الصحي.. إجهاض احللم                                                                                                               د. منى مينا

تستلزم أية محاولة جادة لتحقيق رعاية صحية، تنفيذ ما ورد بالدستور 
من تخصيص 3% من الناجت القومى اإلجمالى للعناية بصحة املواطن. 
ويعد التأمني الصحى واحًدا من أهم األمور وثيقة الصلة بتلك الرعاية، 
انهيار  نتيجة  الطبية،  واملستلزمات  الدواء  أسعار  تضاعف  مع  خاصة 
الصناعة احمللية للدواء. ويتناول املقال نقًدا ملشروع القانون احلالى فيما 
يتصل باملستشفيات مقدمة خدمة التأمني الصحى، وأسعارها، واألطباء 

القائمني على تقدميها، وغيرها من األمور ذات الصلة.

 قراءة فى مشروع قانون املرور اجلديد                                                             لواء متقاعد/ عاصم جنيدي

منها  يعانى  التى  املشكالت  أعقد  من  واح��دة  املوضوع  هذا  يتناول 
املواطن، وهى تنظيم حركة السير فى الطرق املصرية، وذلك عبر سن 

قانون املرور الذى وضع آلية جديدة للتعامل مع مخالفات املرور.

قانون التنظيمات النقابية.. املراوحة بني التقييد والتحرير                           د. هويدا عدلى

تعد جدلية التحرير والتقييد حاكمة ملشروع قانون التنظيمات النقابية، 
وهذا وضع طبيعى ينتج عن ضغوط من أجل إصدار قانون للحريات 
سلطوية  سياسية  بيئة  إطار  فى  الدولية،  املعايير  مع  متوافق  النقابية 
ومقيدة للمجال العام. ولذلك ليس غريبا أن يكون املشروع خليطا من 
اجلوانب اإليجابية والسلبية. فاملشروع حمل بعض اجلوانب اإليجابية 
قضاء  وإنشاء  القضائى،  واحلل  باإلخطار،  اإلشهار  مثل  الواضحة، 
عمالى متخصص، وإعادة الشخصية االعتبارية للجنة النقابية، ووضع 
ضمانات ملمارسة العمل النقابى، ووضع ضوابط على أصحاب األعمال 
فى هذا الشأن، وفى نفس الوقت كانت هناك مراوغة واضحة فى بعض 
واحدة  نقابية  منظمة  من  أكثر  تشكيل  حرية  مثل  األخ��رى،  القضايا 
باملنشأة، وكذلك نصاب تشكيل املنظمات النقابية املختلفة، وهى قضايا 

ذات صلة وثيقة باحلريات النقابية. 

 قانون البناء الصادر عام 2008 “حتمية- تطبيق- حلول”        م/ نفيسة محمود هاشم

كبيًرا من معوقات  البناء جانبًا  املنظمة ألعمال  القوانني  مثلت منظومة 
وتوارد  بيروقراطية،  عقبات  من  مثلته  مبا  للبناء،  موحد  قانون  صور 
تعديل  يستهدف  ذلك،  على  بناء  للبناء.  املنظمة  التشريعات  وتضارب 
قانون البناء تنظيم العمران بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
مبا يتواكب مع نصوص دستور 2014، وإعادة النظر فى اختصاصات 
من  إع��داده  يتم  ما  بني  والربط  والتنمية،  للتخطيط  األعلى  املجلس 
لتعريف  قانونى  إطار  ووضع  القطاعية،  واخلطط  عمرانية  مخططات 

مشروعات عمرانية مغلقة )كمبوند(.

حرية الوصول إلى املعلومات.. جتارب دولية وحتديات مصرية          

         هبة أحمد الليثي

وضعت األمم املتحدة تسعة مبادئ دولية عامة بشأن ضمان ممارسة 
حق املواطن فى احلصول على املعلومات، بحيث متثل هذه املبادئ احلد 
فإن  ذلك،  ورغم  الدول.  مختلف  فى  املعلومات  تداول  لقوانني  األدنى 
هناك حتديات عدة جعلت مصر متأخرة عن ركب الدول التى سبقتها 
فى إصدار قوانني احلصول على املعلومات. ومن أبرز هذه التحديات: 
مساعدة.  قوانني  لسن  واحلاجة  السارية،  القوانني  مع  التضارب 
القانون  يساعد  سوف  احلسبان،  فى  األمور  هذه  كل  أخذ  ضوء  فى 
مؤشر  مثل  الدولية،  املؤشرات  بعض  فى  مصر  وضع  حتسن  على 
احلكومة املستجيبة، ومؤشر شفافية صنع السياسات العامة، وغيرها 
معدالت  عن  انعكاسا  تعطى  والتى  األخ��رى،  الدولية  املؤشرات  من 
سوف  القانون  هذا  أن  كما  البالد،  فى  واالقتصاد  والتنمية  االستثمار 

يعزز الثقة بني احلكومة واملواطنني.

 التوازن بني إهانة الرموز التاريخية والدستور.. واقع مأزوم                                    محمـد فارس

الشارع  كبيًرا فى  لغطا  التاريخية  الرموز  قانون جترمي  أثار مشروع 
يتطرق  من  كل  حبس  من  تضمن  ما  فبسبب  طرحه.  منذ  املصرى 
باحلديث أو إبداء رأيه فى الرموز التاريخية، أصبح ينظر إليه، بحسبانه 
الرأى والتعبير، وهو ما يجعل مشروع  إلى تقييد حرية  سوف يؤدى 

القانون ثوًبا جديًدا لقانون احلسبة الذى كان معموالً به فى املاضى.

 اللجان البرملانية الفعالة وإشراك املواطنني                                                                             روبرت كليمينتس 

جميعها  الشعب،  ومتثيل  التنفيذية،  السلطة  ومراقبة  التشريعات، 
برملان دميقراطي. عندما حتيط  الثالثة ألى  النموذجية  األدوار  تشكل 
لها، يتم اجلمع بني هذه  البرملانات علًما بتجارب مواطنيها وتستجيب 
األدوار الثالثة مًعا. فيحتاج البرملان الفعال إلى دعم عام ميكن تعزيزه، 
من خالل إشراك املواطنني واالستماع إليهم، وإذا حدث ذلك، ستتحسن 
أكثر اطالًعا واتصااًل.  التشريعية والرقابية، نظًرا ألنه سيكون  أعماله 
وفى املقابل، سيرى املواطنون التشريع والتدقيق احلكومى أمًرا مفيًدا، 

كما سيعزز من ثقتهم فى البرملان.

 مشاركة املواطنني فى عملية التدقيق ما بعد العملية التشريعية            

        ديفيد ميلدجن

التشريعية،  العملية  بعد  الرقابة،  عملية  فى  املواطنني  مشاركة  تسعى   
أن  للبرملان  املهم  من  إذ  ككل.  واملجتمع  النواب  بني  شراكة  إقامة  إلى 
فتلك  املواطنني.  ملشاركة  الفعالة  االنشطة  الع��داد  موظفيه  يكرس 
البرملانية،  العملية  إضعاف  إلى  املواطنني  مشاركة  تهدف  ال  املشاركة 
ولكنها تسعى ملساعدة وتكملة الرقابة البرملانية اجليدة. وتشكل نتائج 
االستبيانات على اإلنترنت، أو ورش العمل، أو منتديات املواطنني قيمة 
حقيقية تساعد النواب فى أداء عملهم على نحو أكثر فعالية، وذلك بعد 

معرفة آراء املواطنني.
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