
فى هذا العدد

األداء التشريعى فى دور االنعقاد الثانى من الفصل األول   هدى الشاهد                      

دور  خالل  النواب،  ملجلس  التشريعى  لألداء  الكلية  احملصلة  تبرهن 
الثاني، أن أغلب التشريعات الصادرة عن املجلس هى قوانني  االنعقاد 
فنية فى املقام األول، يأتى الكثير منها فى مرتبة متواضعة، من حيث 
درجة تلبيتها الحتياجات املجتمع املصرى فى اللحظة الراهنة. وبينما 
انشغل املجلس بإقرار حزمة من القوانني ذات الطبيعة اجلدلية، كقانون 
اجلمعيات األهلية، وقوانني الهيئات القضائية، واتفاقية تعيني احلدود 
بني مصر والسعودية، لم يبد اهتماما حقيقيا بإصدار تشريعات أكثر 
وقانون  العمل،  وقانون  االجتماعية،  العدالة  قوانني  كحزمة  حيوية، 
خلرق  ي��ؤدى  مما  احمللية،  اإلدارة  وقانون  بل  اجلنائية،  اإلج��راءات 

الدستور، بسبب تخطى احلواجز الوقتية لسن تلك التشريعات.

تقييم األداء الرقابى لدورة 2017/2016              د. كرمي سيد عبدالرازق 

لوظيفته  النواب  مجلس  أداء  وتقييم  رصد  إلى  التقرير  هذا  يسعى 
فى  األول،  التشريعى  الفصل  من  الثانى  االنعقاد  دور  خالل  الرقابية 
والالئحى  الدستورى  اإلطار  توضيح  خالل  من   ،2014 دستور  ظل 
الرقابى  األداء  لتقييم  الكمية  واملؤشرات  البرملانية،  الرقابة  لتنظيم 
البرملاني،  للعمل  مستقبلية  رؤية  تقدمي  إلى  باإلضافة  النواب،  ملجلس 
األعضاء  احتياجات  عن  تعبر  التى  املقترحات  بعض  وضع  عن  فضالً 

لدى ممارستهم ملهامهم الرقابية.

أداء الكتل واألحزاب السياسية فى الدور الثاني                                            د. حنان أبو سكني

البرملانية،  القضايا  مع  النيابية  الكتل  تفاعل  التقرير  ه��ذا  يناقش 
ومشروعات القوانني املطروحة من قبلهم أو التى تعاطوا معها، وأدائهم 
البرملان من رفض  إلى تفسير موقف  اللجان، باإلضافة  انتخابات  فى 
-أو قبول- االتفاقيات الدولية، كاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، 

واتفاقية ترسيم احلدود البحرية مع اململكة العربية السعودية.

حصاد األداء البرملانى فى الربع الثالث لدور االنعقاد الثانى   محمد املصري

الدورة  من  الثالث  الربع  فى  البرملان  أداء  ملوجز  التقرير  هذا  يعرض 
احلالية، من خالل مجموعة من البيانات واألرقام واإلحصائيات، سواء 
أو  الفترة،  تلك  خالل  عقدت  التى  جلسة(  ال�)23  العامة  اجللسات  فى 
يلقى  كما  ال�25،  النوعية  املجلس  جلان  فى  العمل  على  الضوء  تسليط 

الضوء على شئون العضوية.

املرأة والتنمية املستدامة: مشاركة السيدات على املستوى احمللى       جويس ريدفيرن

احمللية  للسلطات  ميكن  التى  العديدة  للطرق  املوضوع  هذا  يتطرق 
األقرب للمجتمعات العمل من خاللها مع السيدات، لتحقيق مساهمتهن 
واالقتصادية.  والبيئية  االجتماعية  املناحى  جميع  فى  كاملة  بصورة 
كما يشير إلمكانية قيام املجالس احمللية بالعمل مع النساء باحملليات، 
من خالل طرق أسهل وأكثر تأثيًرا، إلزالة العوائق املتصلة باخلدمات. 
الثقة واملعرفة والقدرة على  أن يكتسنب  للنساء  وبناًء على ذلك، ميكن 

االستمرار لبناء عالم ُمستدام.

نواب البرملان والدوائر االنتخابية         روجر بيرى 

أكبر حتى  أكثر شفافية ومتثيلية بصورة  البرملانات ألن تكون  حتتاج 
ميكن الوصول إليها، وأن تكون أكثر فعالية ومساءلة، ليس فى معاجلة 
العاملية،  الطبيعة  ذات  القضايا  فى  أيًضا  بل  فحسب،  القومية  القضايا 
العاملي. عالوة  النزاع، والفقر  الطاقة، وتسوية  املناخ، وأمن  تغيُّر  مثل 
يتوافر  التى  البرملانية  الدميقراطيات  فى  النواب،  على  يتعني  أنه  على 
بها االنتماء حلزب سياسى قوى، أن يراعوا هذا األمر فى أثناء ترتيب 
وحزبهم  دائرتهم  ألبناء  املتضاربة  اآلراء  ومعرفة  عملهم،  أولويات 

السياسي، وأيًضا ما متليه عليهم ضمائرهم.
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