فى هذا العدد
 -1تحليل نتائج انتخابات اللجان النوعية 2018
عبد الناصر قنديل

جاءت النتائج النهائية لتشكيل اللجان النوعية كتعبري حقيقى عن حالة
السيولة التى يعانيها الربملان ،رغم ما يتبدى من حراك وتنافسية ،ىف ظل
هيمنة شكلية الئتالف دعم مرص ،ومن خلفه حزب «مستقبل وطن»
عىل القرار الربملانى ،مع استمرار غياب الرؤية والربنامج التنفيذى
للعمل املؤسسى عنهام كآلية قيادية تأخذ بالربملان نحو حتقيق أهدافه.
ومنذ الوهلة األوىل لالنتخابات ،اتضح استمرار ظاهرة عدم استقرار
التشكيالت األساسية للجان ،وفق اخلربات واملهارات الذاتية والعلمية
للنواب ،كام ترسخت ظاهرة العشرية التصويتية التى تتحرك وفق
تعليامت ترتبط بالتنافسية االنتخابية عىل هيئات املكاتب ،والتى تسببت
ىف مشكالت سابقة.
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 -٢األجندة التشريعية ملجلس النواب خالل دور االنعقاد الرابع
هدى الشاهد

جاء دور االنعقاد الرابع ملجلس النواب ً
حممل بأجندة ترشيعية مهمة ،حتتم
رضورة إصدار جمموعة من الترشيعات العادية واملكملة التى تم تأجيلها
ألكثر من دورى انعقاد ،السيام أن الكثري من مرشوعات قوانينها حظى
بمناقشات مطولة ،وهو ما مل حتقق عىل مستوى القوانني العادية لكل من
قانون اإلجراءات اجلنائية ،وقانون العمل ،وقانونى التصالح ىف خمالفات
البناء والبناء املوحد.أما القوانني املكملة للدستور ،فهى عادة ما تتدرج بعدد
أقل بكثري من القوانني العادية ،ولعل أبرز الترشيعات التي تأخرت يف هذا
الشأن قانون اإلدارة املحلية الذى أسهم استمرار اجلدل حوله ىف تأجيل
صدوره حتى انقضاء دور االنعقاد الثالث ،دون ظهور أى شواهد عىل
اقرتاب موعد إقراره.
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 -٣قواعد وأسس تشريعات األبحاث اإلكلينيكية
د .نبيل أمين املهيرى

تعيق املركزية الشديدة ىف مرص إجراء البحوث اإلكلينيكية ،حيث إهنا
ترجع باألساس للتخوف من إساءة استخدام السلطة هلا؛ فالبد أن
حتتوى إعالنات األبحاث اإلكلينيكية عىل أسس وقواعد جوهرية تتعلق
بإتباع القواعد العلمية املتمثلة ىف توافر الالمركزية ىف املؤسسات ،مع
وجود حمكمني أكفاء ملراجعة البحث ،ومتابعته ،وتغيريه أو إيقافه ،فض ً
ال
عن موافقة املتطوع عىل إجراء البحث عليه ،عىل أن تكون اخلطورة التى
يتعرض هلا املتطوع أقل ما تكون مقارنة بالفوائد العلمية.وعىل الرغم
من أن هذه القواعد مل تصدر بالقانون ،ولكن باالعتامد عىل قوة املجتمع
املدنى واجلمعيات العامة ،كجمعيات األطباء ،والصيادلة ،وحقوق
اإلنسان ،فإهنا تبقي قواعد مهمة من الناحيتني اإلنسانية والفنية.
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 -٤مشروع قانون إهانة الرموز التاريخية بين الدستور
أحمد عبد الحفيظ
		
وقواعد التجريم

يناقش جملس النواب خالل دور االنعقاد احلاىل مرشوع قانون جتريم إهانة
الرموز والشخصيات التارخيية .وبحسب مقدموا مرشوع القانون ،فإن
اهلدف منه محاية الرموز والشخصيات التارخيية من العبث ،وعدم خداع
الشعب بتشويه صورهتم ،واإلرضار باملجتمع ،وزعزعة الثقة لدى الشباب

ىف الرموز والشخصيات التارخيية .ومرشوع القانون مكون من أربع مواد
انتهكت جمموعة ضخمة من مواد الدستو ,ر مستحدثة جريمة جديدة ال
سمها «جريمة إهانة الرموز التارخيية».
سابقة هلا ىف سجل اجلرائم َّ
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 -٥الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية حتى القضاء عليها
أيمن لطفى

إن الدروس اخلصوصية ليست مشكلة كبرية أو صعبة احلل ،ولكنها
مشكلة هتدد سالم وطمأنينة املجتمع وتعكر صفوه .وللتخلص منها،
نحن ىف حاجة إىل إعادة نظر لكافة أركان املنظومة التعليمية ،بغية استعادة
الثقة فيها .كل ذلك حيدث من خالل إعادة النظر ىف أسلوب االمتحانات،
وأساليب تقييم ،وتقويم ،وتأديب ،وهتذيب املدرس والطالب ،وإعادة
النظر ىف نظام القبول باجلامعات ،ومزيد من حتفيز املجدين ،واملجتهدين،
واملبدعني ،وردع املقرصين بشتى الطرق والوسائل املتاحة ،وجعل
الدروس اخلصوصية املدفوعة األجر جريمة مهنية وتربوية يكون العقاب
عليها تأديبيا ،من خالل النقابة واملدرسة التى تقوم بالتشهري باملعلم الذى
يقوم بذلك.
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 -6العنف ضد النساء ىف مصر

د .عزة كامل

عىل الرغم من ارتفاع معدالت انتشار العنف بني السيدات ،فإن هناك
واضحا ىف جلوء املرأة ملؤسسات املجتمع املحىل أو املؤسسة
ضع ًفا
ً
الرشطية .فلم يتعد عدد النساء املعتدى عليهن واملستعينات بالرشطة
 75ألف سيدة ،مما يمثل  %1من إمجاىل عدد السيدات الالتى عانني من
العنف ىف العام الواحد ،وعدد السيدات املستعينات بخدمة املجتمع
املحىل ال يتعدى  7آالف سيدة .وتعكس هذه النتائج عدم انتشار ثقافة
االستعانة هبام ،أو العتقاد املرأة بعدم فاعلية املؤسسات ىف احلد من
العنف ضدها ،خاصة العنف املنزىل ،ومن ثم ال تلجأ إىل هذه املؤسسات
ىف املقام األول.
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 -7البرملان اإليرانى وقانون مكافحة اإلرهاب

بسمة سعد

دفعت التحديات االقتصادية التى تواجهها طهران للبحث عن منافذ
يمكن من خالهلا إنعاش االقتصاد الوطنى ،كان من بينها بناء لغة حوار
مع جمموعة العمل املاىل التى أملت عليها جمموعة من الرشوط خالل
خطة عمل حمددة زمنية ،كان من بني رشوطها إقرار مرشوع قانون
بمكافحة متويل اإلرهاب ،وهو ما يعنى تغيري جذرى ألهدافها السياسية
ىف املنطقة ،عرب حتجيم أذرعها ىف املنطقة ،مما أثار خالفات وانقسامات
وأيضا بني صانعى القرار السياسى.
داخل املجتمع اإليرانى ً

 -8األداء البرملانى قبل دور االنعقاد الرابع
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محمد املصرى

ىف اخلامس والعرشين من يوليو  ،2018فض جملس النواب دور انعقاده الثالث
من الفصل الترشيعى األول .ويناقش هذا املوضوع رصدا ألعامل الربملان خالل
ربع عام كام اعتدنا كل ثالثة أشهر يف تقديم هذا العمل من هذه الزاوية نرصد
أعامل الربملان الترشيعية والرقابية وغريها خالل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمرب
.٢٠١٨
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