
فى هذا العدد

محمد املصرى أداء مجلس النواب فى دور االنعقاد الثانى  

يتناول هذا التقرير توثيًقا ألداء مجلس النواب خالل عمل تسعة أشهر، 
أهم  إلى  الباحث  يتطرق  الصدد  هذا  وفى  البرملانية.  الدورة  مدة  هى 
أجنزه  ما  وكذا  السياسى،  الطابع  ذات  األم��ور  فى  املجلس  إجن��ازات 
التى شهدتها كٌل من  للتطورات  التشريع والرقابة، إضافة  فى مجالى 

العضوية، والشعبة البرملانية.

د.ياسر كاسب  اجتماعات جلان مجلس النواب بني أدوار االنعقاد  

البرملانية  ال��دورة  خالل  البرملان  جلان  جتتمع  أن  املألوفة  األمور  من 
وإب��داء  لدراسة  البرملان  أعمال  ج��دول  على  مطروح  هو  ما  لدراسة 
اإلجازة  اللجان خالل  تلك  أن جتتمع  املألوف  غير  لكن من  فيه،  الرأى 
البرملانية، بيد أن هذا األمر تتيحه -رغم ذلك- غالبية البرملانات، بغية 
البرملانات  تلك  ضمن  ويأتى  اللجان،  أمام  املزدحمة  األجندة  إجناز 
مجلس النواب املصرى الذى تقوم جلانه بجهد ملموس خالل اإلجازة 

البرملانية.

مشروع قانون كاميرات املراقبة بني اعتبارات األمن واخلصوصية         د.عادل عبد الصادق

يتطلب التوظيف األمثل ل�«كاميرات املراقبة« أن يتم تعظيم الفائدة منها، 
واحليلولة دون استخدامها بطريقة سلبية حتجب أمن املواطن، أو تنال 
من خصوصية الناس. ويتطلب ذلك، بدوره، بيئة تشريعية منظمة، إلى 

جانب بعد ثقافى وتقنى لكفاءة العمل واحلماية ضد األخطار األمنية. 

األهمية االقتصادية حلماية امللكية الفكرية فى مصر                    د.أمانى فوزى اجلندي

املنتجات  قيمة  زيادة  فى  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  قوانني  تسهم 
ونقل  االستثمار،  تشجيع  على  تساعد  وهى   اإلبداعية،  أو  الفكرية 
التكنولوجيا املتقدمة. كما ُتعد ذات أهمية حيوية لالقتصاد؛ حيث متثل 
احملرك األساسى للنمو، باإلضافة إلى قدرتها على خلق فرص متزايدة 
األعمال  لرجال  احلافز  هى  احلقوق  هذه  فحماية  والتجارة،  للعمل 
واملستثمرين لتخصيص املوارد الالزمة للبحث والتطوير واالستثمار، 

مما يساعد على تسويق التكنولوجيا اجلديدة.

رئيس البرملان فى اخلبرة املصرية: محددات وموروثات  د. مروة نظير

من  املزيد  إلضفاء  حاجة  فى  املصرية  البرملانية  اخلبرة  ت��زال  ال 
احلاجة  بروز  يعنى  ما  وهو  الشخصانية،  عن  واالبتعاد  املؤسسية 
الئحة  فى  البرملان  رئيس  بصالحيات  يتصل  فيما  رئيسيني  لتعديلني 
هيئة  فى  القرارات  اتخاذ  ومنط  بهيكل  يتعلق  أولهما  النواب:  مجلس 
مكتب املجلس، والثانى يتعلق باجلزاءات التى من املمكن توقيعها على 
أعضاء املجلس، إذ البد من أن يعرض الرئيس تلك القرارات على أعضاء 
– السياق  األعضاء، وفي هذا  أى من  توقيعها على  إقرار  قبل  املجلس 
إضافة إلى أمور أخرى- البد، فى املجمل، من السعى خللق توازن ما 
بني أمرين غير متناقضني هما: إضفاء االحترام واألهمية على منصب 
رئيس املجلس من ناحية أولى، وإخضاعه لقواعد احملاسبية واملساءلة، 

السيما فى جانبها الشعبى واجلماهيري من ناحية أخرى. 

عضو البرملان والدائرة االنتخابية ... مكتب الدائرة                                                ديفيد ميلدينج

وجود  بدون  سليمة  بصورة  مهامهم  أداء  البرملان  نواب  يستطيع  لن   
توفير  بذلك،  ويقصد  بالناخبني.  تعنى  التى  الدعم  خدمات  مكاتب 
لهم،  االستماع  بغية  الناخبني،  ملقابلة  االنتخابية  الدائرة  فى  مكاتب 
وحل مشكالتهم. وعادة ما تقوم البرملانات فى الدول املتمدينة بتوفير 
فى  ويلز  برملان  ذلك  ومن  الغرض،  بهذا  النائب  لقيام  مهمة  خدمات 

اململكة املتحدة.

الالمركزية فى العالقة بني احلكومة املركزية واحملليات                                  سير/ بول سيلك

املستوى  على  املتحدة  اململكة  فى  احلكومة  نظام  املوضوع  هذا  يصف 
احمللى ودون القومي، وهو يرتكز على أربع خصائص مهمة تتلخص 
فى  واملركزية  احمللية  احلكومة  مسئوليات  بني  املوجودة  العوائق  فى: 
اململكة املتحدة، والدروس املستخلصة من املستويات املختلفة للسلطات 
املمنوحة للهيئات احمللية فى أنحاء مختلفة للمملكة، عالوة على توضيح 
املركزية  احلكومة  تفوضه  أن  املمكن-  -وغير  املمكن     من  هو  ما 
للحكومة احمللية، انتهاًء بعرض الضوابط واملوازين املثلى بني احلكومة 

املركزية واحمللية. 
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