
فى هذا العدد

 األهمية االقتصادية حلماية املستهلك فى ظل مشروع القانون اجلديد

 د. أمانى فوزى اجلندي

بني  العالقات  البرملان  على  املعروض  القانون  مشروع  ينظم 
اجلوانب  احلسبان  ف��ى  األخ���ذ  م��ع  وامل���وردي���ن،  املستهلكني 
وقد  املستهلك.  تواجه  قد  التى  للمشكالت  املختلفة  االجتماعية 
مت وضع مواد منظمة لعدٍد من الظواهر اجلديدة فى السوق لم 
يتطرق إليها القانون القائم، وذلك اتفاًقا مع مبادئ األمم املتحدة 
التجارة  مبجال  يتعلق  فيما  خاصًة  املستهلك،  حماية  بشأن 
اإللكترونية، والتأكيد على ضرورة املساواة فى املعاملة بالنسبة 
دقيقة  مبعلومات  الشفافية  وزيادة  اإلنترنت،  عبر  للمستهلكني 
وواضحة ميكن الوصول إليها بسهولة عن التجار وهذا النمط من 
التجارة، والسلع أو اخلدمات التى تقدمها، والشروط واألحكام 

التى تقدم لهم.

 العالقة بني القانون واملجتمع: مشروع قانون احملال العامة منوذًجا                                         د. حسن سالمة 

بأنه  احملال  قانون  مشروع  بشأن  احلكومة  تصريحات  جاءت 
التراخيص  آليات إصدار  التطوير فى  إيجاد نوع من  إلى  يهدف 
يواكب  ال  احلالى  القانون  أن  خاصة  العامة،  واحملال  للمنشآت 
التطورات األخيرة، فيما يتصل بإصدار التراخيص، عالوة على 
ما يتضمنه هذا القانون من تضارب بني احملال العامة، واملنشآت 
اختصاصات اجلهات  بالسلب فى  أثر  والفندقية، مما  السياحية 
اإلدارية ذات الصلة، وهو األمر الذى استدعى احلكومة للتدخل، 
والفصل بشكل نهائى بني احملليات، وهيئة املجتمعات العمرانية، 

وأيضا السياحة، فى إصدار التراخيص. 

»إعانة الشباب«..  اقتراح قانون محل جدل                                                                                                                         محمـد فارس 

نبيلة  فكرة  هى  للشباب،  بطالة  إعانة  صرف  قانون  مقترح  إن 
على  الشباب  ملساعدة  باخلارج  ال��دول  بعض  فى  بها  ومعمول 
مبوازنة  مرتبطة  اإلعانات  هذه  تظل  ولكن  املعيشية،  ظروفهم 
إذا  عليها،  ستصرف  التى  واملبالغ  التمويل  آليات  بسبب  الدولة، 
ما تعذر التمويل من خالل املصادر املقترحة فى اقتراح مشروع 
القانون. لذلك يصبح احلل العملى للقضاء على البطالة وحماية 
الشباب من الفقر هو إعطاءهم قروض ميسرة، على أن تشارك 
فيها بعض الوزارات املختلفة، وصندوق التنمية بالدولة. ولكن هذا 
ال ينفى أن اقتراح هذا القانون يعد تعويضا عن تقصير احلكومة 

فى توفير فرص عمل مناسبة أو مشاريع حقيقية للشباب.

تقييم جلنة العفو الرئاسية.. املهام  واإلشكاليات                                                                                          معتز بالله عثمان

من أبرز املالحظات على تشكيل جلنة العفو الرئاسي، غياب العناصر 
فى  يعملون  غالبيتهم  اللجنة  فأعضاء  عنها.  القانونية  واخللفيات 
تتم  لم  فإنه  ذلك،  عن  فضال  العام.  العمل  فى  ناشطون  أو  اإلعالم، 
حتى  والتوثيق  الرصد  مجاالت  فى  الوطنية  باخلبرات  االستعانة 
األوض��اع  عن  متكاملة  وص��ورة  معلومات،  قاعدة  تكوين  ميكن 
املتبع هو استبعاد  املنهج  العفو عنهم، كما كان   للمطلوب  القانونية 
جميع العناصر اإلخوانية التى ثبت تورطها فى أعمال عنف، فضال 

عن نقص اإلطار املؤسسى، وعدم وضوح معايير استحقاق العفو.

البرملان  وأزمة  سد النهضة                                     أحمد عسكر

واللجان  البرملان  دور  التى تعكس ضعف  املؤشرات  هناك عدد من 
املختصة حيال أزمة سد النهضة وتطوراتها. ومن بني تلك املؤشرات، 
القومى،  األم��ن  متس  قضية  األزم��ة  تلك  أن  البرملان  ن��واب  اعتبار 
وملف سيادى خاص باألجهزة السيادية، فضال عن حتميل األنظمة 
الدور  غياب  بسبب  النهضة،  سد  أزم��ة  تطور  مسئولية  السابقة، 
السودان،  ملف  إهمال  إلى  باإلضافة  األفريقية،  القارة  عن  املصرى 
الذى سمح بدخول قوى إقليمية ودولية مناوئة للدور املصرى فى 
يخص  فيما  البرملانية  املبادرات  غياب  إلى  باإلضافة  هذا  املنطقة. 
األزمة، كتشكيل وفد برملانى لزيارة البرملانات األفريقية، وإثارتها فى 

البرملان األفريقى.

مـــحـــمـــد املــــصــــرى  األداء البرملانى فى الربع األول من دور االنعقاد الثالث   

يلقى هذا  التقرير الضوء على أعمال مجلس النواب فى بدايات دور 
انعقاده الثالث فى الفترة من 2 أكتوبر وحتى نهاية جلسات ديسمبر 
مسيرة  تدعم  التى  للمجلس  البرملانية  الشعبة  ونشاط   ،2017
الدبلوماسية البرملانية، كما يعرض أيضا السوابق والتقاليد البرملانية 
التى أرساها املجلس ألول مرة،  فضال عن عرض ما يخص شئون 

العضوية.

مـــــــون مـــــــيـــــــج  أهمية الشبكات النسائية الدولية فى متكني املرأة         

البد من متكني النساء للمشاركة فى السياسة بشكل فعال للمشاركة 
املناسبة حيث ميكن لتلك الشبكات تنمية املعارف، أو  فى الشبكات 
املهارات، أو القيام بدور أساسى فى وضع السياسات وبناء الدعم 
على  يتعني  القائمة.  بالشبكات  االلتحاق  عن  فضاًل  تغيير،  إلحداث 
النساء فى أثناء أداء دورهن السياسى مراعاة متى يرغنب فى إرساء 
شبكة جديدة لتنفيذ هدف معني، إذ ميكن إلنشاء شبكة ما تقدمي ما 
يلزم لتحقيق هدف سياسى، كما أن هناك ضرورة إلشراك الرجال 
فى الكفاح من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني، ومن اجليد التفكير 

فى الوقت املناسب إلشراك الرجال كمشاركني ومؤيدين.
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