فى هذا العدد
تعديل قانون الجمعيات األهلية بين توجيه الرئيس ورؤية
شريف هالىل
		
املجتمع املدنى

يتجدد احلديث عن تعديالت جديدة لقانون اجلمعيات األهلية احلاىل
رقم  70لسنة  .2017وقد متثلت الرغبة الرئاسية ىف تعديل القانون
استجابة لعدد من االنتقادات املتزايدة للقانون احلاىل من جانب
املؤسسات املحلية ،وعدد من املؤسسات الدولية .وملا كان صدور
القانون خمي ًبا آلمال اجلميع ،خاصة للمجتمع املدنى املرصى ،لذلك
أعيد األن فتح ثم قراءة عدد من مرشوعات القوانني يمكن أن متثل
نقاط انطالق إلجراء تعديل حقيقى للقانون ،منها مرشوع قانون وزارة
التضامن الذى شاركت بعض املنظامت احلقوقية ىف احلوار بشأنه.

مشروع قانون حيازة األسلحة

6

نورا فخرى أنور

يناقش جملس النواب مرشوع قانون مقدم من احلكومة حول تعديل
بعض أحكام القانون رقم  ٣٩٤لسنة  ١٩٥٤ىف شأن األسلحة
والذخائر ،ويتضمن املرشوع تشديد العقوبة املقررة حليازة أو إحراز
األسلحة البيضاء ىف أماكن التجمعات ،ودور العبادة ،ووسائل النقل،
فضال عن تغليظ العقوبات عىل كل من استورد ،أو صنع ،أو تاجر ىف
األسلحة البيضاء أو النارية بدون ترخيص .وهتدف الدولة من خالل
وضع الترشيع إىل محاية املصالح اجلوهرية اجلديرة باحلامية ،وتنظيم حقها
ىف العقاب عىل األفعال التى من شأهنا االعتداء عىل تلك املصالح .لذا،
فإن الدولة ىف حال رغبت ىف تعديل قانون للحد من اجلرائم ،فإن الدولة
عليها أن تتجاوز املواطنني امللتزمني بالطريقة الرشعية لرشاء األسلحة
وتركز انتباهها عىل ردع املهربني.
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 -3االئتالفات السياسية :الخبرة الدولية واملصرية
د.غادة موسى

تلعب القوة السياسية دورا ملحو ًظا ىف تشكيل االئتالفات السياسية
مقارنة بالتحالفات والشبكات ،حيث حتدد التباينات ىف القوة من ينضم
إىل التحالف ،ومن يضع اسرتاتيجيته ،ويسيطر عىل قراراته ويوجه
مساره ،باإلضافة إىل تأثري اهليكل الداخىل لالئتالف ىف العالقة بني أفراد
االئتالف وشكل التعاون بينهم .ويشري املقال إىل ابرز نقاط الضعف التى
يعاين منها ائتالف دعم مرص ىف الربملان احلايل.
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 -4التصويت اإللكترونى بين ضرورات التحديث وقيود
د .مروة نظير
		
العمل السياسى

تتبنى الربملانات ىف مجيع أنحاء العامل تكنولوجيا املعلومات ،فالغالبية
العظمى من السلطات الترشيعية ىف دول العامل لدهيا مواقع عىل اإلنرتنت،
وينشط الكثري منها ىف شبكات التواصل االجتامعى ،فاتباع آليات اإلدارة
اإللكرتونية للجلسات الربملانية ،بام ىف ذلك التصويت اإللكرتونى،
صارت تشكل احلد األدنى من متطلبات حتديث العمل الربملانى .وحيقق

اعتامد التصويت اإللكرتونى ىف العمل الربملانى مزايا عديدة ,فمن الناحية
السياسية حيمى النواب من تعريض خياراهتم للضغط املعنوى املبارش،
ومن ثم األخذ به مل يعد من قبيل الرفاهية السياسية ،بل متطلب أصيل
من متطلبات تطوير العمل الذى يشمل ىف إطاره احلكومات الذكية
والبنوك الذكية ،...وىف املجمل ،كى يؤدى التصويت اإللكرتونى
الغرض منه ،جيب عرض النتائج عىل شكل تقرير مفصل ،يوضح أسامء
األعضاء وتصويتهم بـ «نعم» ،أو «ال» ،أو «التحفظ».
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 -٥لجنة استرداد أراضى الدولة ..الدور والفاعلية
محمد حافظ

أغفلت جلنة اسرتداد أراىض الدولة اإلشارة ىف كل قوانينها وقراراهتا
عن جتريم عمليات الترصف بالبيع واإلجيار الذى يقوم هبا جتار أراىض
الدولة .فهم يبيعون ماال يملكون ،وحيصلون عىل أموال ليست من
حقهم ،لذلك كان جيب جتريم هذه األفعال واملامرسات .فضال عن
ذلك ،كان جيب حتذير املواطنني من رشائها ،ألهنم ىف هذه احلالة سوف
يسددون قيمة األرض مرتني.
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نموذجا
 -٦املرأة ىف البرملانات األفريقية :رواندا
ً
جهاد عمر الخطيب
رغم النجاح منقطع النظري الذى ح َّققته رواندا عىل مستوى معدالت
متثيل املرأة ىف الربملان الوطنى بغرفت ْيه بنسبة ناهزت الـ  ،%67.5ورغم
السياسات والقوانني الرواندية ىف ميدان تعزيز حقوق املرأة ومتكينها،
فإن عد ًدا من التقارير يشري إىل استمرار ارتفاع معدالت العنف والتمييز
املجتمعى ضد املرأة .فال يمكن احلديث عن متكني سياسى للمرأة ،ورفع
نسب متثيلها ىف السلطة الترشيعية أو التنفيذية دون متكينها اقتصاد ًيا
واجتامع ًيا.
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 -7البالد املتطورة والتكنولوجيا والتعليم عن ُبعد
آدم سيغان

يعد التعليم عن ُبعد وسيلة لتخفيض تكاليف الوحدة التعليمية ىف
الوقت الذى يتم فيه قطع التمويل احلكومى للتعليم العاىل .ومن جانب
آخر يوفر التطور التكنولوجى نامذج جديدة للتدريب اجلامعى .لقد
أنشئ التعليم عن بعد منذ فرتة طويلة ىف البلدان الشاملية املتامخة للمملكة
املتحدة والدول اإلسكندنافية ،لكن الواليات املتحدة تقود الطريق،
ومن ثم أضحت مبادرات التعلم اإللكرتونى جز ًءا من اسرتاتيجيات
التعليم والتعلم للعديد من اجلامعات هبا وبغريها من الدول الغربية.
أما ىف البلدان النامية ،فعىل الرغم من أن ثمة مشاريع أقل ،فإنه كانت
هناك بعض اإلنجازات املهمة ىف التعليم عن بعد ،عىل وجه اخلصوص،
ىف البلدان املزدمحة سكان ًيا ،مثل الصني واهلند .وعىل الرغم من الفرص
التى حققتها اجلامعات ىف البلدان النامية مع تطبيق التعليم عن ُبعد فإنه
ال تزال هذه اجلامعات تواجه الكثري من التحديات ىف القيام بمثل هذه
العملية.
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