فى هذا العدد
امل ــالمح املرجوه للخطاب الدعوى املعاصر

د.عبد الله مبروك النجار

املساواة بني اجلنسني – دور نواب البرملان
ً
إن تكتالت املرأة النائبة فى العديد من الدول حققت جناحا فى حتسني
بيئة العمل للنائبات ،إضافة إلى قيامهن بإثارة القضايا ذات األهمية،
لذا ينبغى على البرملان أن يراقب تنفيذ التزاماته بالقضاء على كافة
أشكال التمييز ضد امل��رأة ،مبا فى ذلك مراجعته للتحفظات التى
صدرت عن احلكومة بشأن اتفاقية السيداو ،وإذا ما كانوا سيستمرون
فيها أو سيسحبونها ،ووجهة نظرهم فى اخلطوات املتخذة مستقبلاً ،
لكى تتناسب القوانني والسياسات احمللية مع أحكام اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
ميج مان

هناك مجاالت تقتضى جتديد اخلطاب الدينى وفق للعودة لكتاب
الله والسنة املطهرة ،هذا التجديد ينبع من الدعوة باحلكمة واملوعظة
احلسنة ،واجل��دال بالتى هى أح��س ،بعيدا عن أى شكل من أشكال
العنف .وقد يردد أحد املشتغلني باملجال الدعوى أمورا تتماشى مع
متون الكتب دون دراية بارتباط هذه املتون بالبيئة التى وقعت فيها.
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املعوقات التى تعترض صدور تشريع اإلدارة احمللية فى مصر د .أمين الباجوري
فى عام  ،2007ظهرت بوادر اإلرادة السياسية فى مصر التى تتجه
للتحول نحو الالمركزية ،فجاءت التعديالت الدستورية متوافقة مع
تلك اإلرادة ،لكن ظلت تلك النصوص فى اجتاه ،والقانون  43لسنة
 1979املنظم للمحليات فى اجتاه آخر .إن وجود رؤية أحادية لتطوير
قانون اإلدارة احمللية ،دون القوانني األخرى املتصلة باحملليات ،ميثل
أهم معوقات إصالح اإلدارة احمللية فى مصر .أما أهم معوقات إصدار
قانون اإلدارة احمللية ،فتتصل باخلالف حول عدد مقاعد املجالس
احمللية ،وقواعد املسألة فى تلك املجالس ،وأسلوب تعيني القيادات
التنفيذية احمللية.
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نحو قانون تعاونى زراعى جديد

د .فوزى عبد العزيز الشاذلى

هناك العديد من األسباب التى أدت إلى ضعف التعاونيات الزراعية،
وحالت دون قيامها مبسئولياتها ،وتتمثل أهم هذه األسباب فى :أن
العديد من مواد قانون التعاون الزراعى احلالى ال تتمشى مع متطلبات
املرحلة احلالية ،خصوصا فى ظل التغيرات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية ،وتخلى الدولة عن دعم ومساندة التعاونيات الزراعية،
واضحا ومحددًا لها فى إطار خطة الدولة،
وعدم حتديد القانون دو ًرا
ً
هذا باإلضافة إلى أن ضعف الوعى التعاونى لدى نسبة كبيرة من
أعضاء مجالس اإلدارات ،والعاملني بالتعاونيات الزراعية من هنا
ميكن اإلشارة ألهم مالمح القانون املرجو للتعاون الزراعى ،ومبررات
األخذ بها.
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الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد «الرقابة اإلدارية منوذجً ا» محمد حافظ
جتاوزت القوانني التى وضعها املشرع املصرى حد العشرين قانون
تنظم أعمال اجلهات واألجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد.
وبالنسبة للفساد التشريعى ،فهو يحدث عندما تستغل السلطة
التشريعية إلصدار قوانني تخدم مصالح معينة ألشخاص معينني ،أو
فئات معينة ،على حساب الصالح العام .ولعل من الضمانات املطلوبة
لعمل هيئة الرقابة اإلدارية ،حتريرها من قبضة السلطة التنفيذية التى
ميكن تسييسها لتصفية حسابات سياسية ،وإلغاء كل املواد الواردة
التى متكن رئيس السلطة التنفيذية من التدخل فى قرارات الهيئة ،لذلك
من املهم نقل تبعية هيئة الرقابة اإلدارية إلى البرملان لتكون عونا ملجلس
النواب كسلطة رقابية على مراقبة األداء والكفاءة احلكومية.
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التشريعات املناهضة للدميقراطية فى إسرائيل

د.حنان أبوسكني

ناقش الكنيست خالل دورته احلالية العشرات من مشاريع القوانني
املناهضة حلقوق اإلنسان ،إذ مينع قانون اجلمعيات الدعم عن املنظمات
املعادية لالحتالل التى تتلقى دع ًما خارجيًا ،بينما يتجاهل تلك الداعمة
لالحتالل املدعومة من الصهيونية العاملية.أما قانون اإلقصاء ،فهو
قانون يستهدف فلسطينيى الداخل من خالل طرد النواب العرب الذين
توجه لبعضهم تهم التحريض أو اإلدالء بتصريحات تنتقد إسرائيل.
وبخصوص قانون األحداث ،فهو يتيح للمحاكم اإلسرائيلية احتجاز
القاصر الذى أدين إما بالقتل أو محاولة القتل فى «مأوى مغلق»،
وينص القانون على أن احملكمة تستطيع أن حتاكم أطفالاً فى سن
 12عاما .ويشترط أحد القوانني إعالن املؤسسات الثقافية واإلبداعية
ال��والء الكامل إلسرائيل قبل حصولها على أى متويل حكومى أو
مخصصات مالية ملمارسة أنشطتها.
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ورشة مشروع قانون التأمني الصحي
عقد مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ورشة عمل،
بالتعاون مع مؤسسة جلوبال بارتنرز حول مشروع قانون التأمني
الصحي .وقد جرت وقائع تلك الورشة ،بالتعاون مع جلنة الشئون
الصحية مبجلس النواب املصري .وقد أشار رئيس جلنة الصحة
مبجلس النواب إلى إلزام الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق احلكومى
للصحة من الناجت القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع
املعدالت العاملية .وألزمها بإقامة نظام تأمني صحى شامل جلميع
املصريني يغطى كل األم��راض ،وجترمي االمتناع عن تقدمي العالج
بأشكاله املختلفة لكل إنسان فى حاالت الطوارئ أو اخلطر على احلياة.

66
حصاد  90يومً ا ملجلس النواب فى الدورة البرملانية الثانية

محمد املصرى

يتناول هذا احلصاد أداء البرملان فى أول ثالثة أشهر منذ بداية دور
االنعقاد الثانى ملجلس النواب ،وهو يتطرق فى هذا الصدد لألداءين
التشريعى والرقابى للبرملان ،وألداء الشعبة البرملانية ،وكذا التطورات
احلادثة فى شئون العضوية.
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