
فى هذا العدد

قراءة ىف مشروع قانون املناقصات واملزايدات

حسين سليمان

سلسلة  ىف  حلقة  واملزايدات  املناقصات  قانون  مرشوع  يمثل 
اإلصالح  لربنامج  املكملة  االقتصادية  والتعديالت  الترشيعات 
اإلجراءات  تبسيط  إىل  عام  بشكل  هيدف  والذى  االقتصادى، 
اخلاص،  سواء  مرص،  ىف  االقتصادى  للنشاط  املنظمة  والقوانني 
القطاع  الفساد، وحتفيز  للحد من  التشاركى، وذلك  أو  العام،  أو 

اخلاص عىل االستثامر لدفع النمو والتشغيل. 

قانون حماية البيانات الشخصية بين التحديات وفرص التفعيل

د.عادل عبد الصادق

الشخصية،  للبيانات  املرشوع  غري  االستخدام  حاالت  زيادة  مع 
واتساع دائرة االعتداء عىل حق األفراد ىف احلياة اخلاصة، وزيادة 
واحلكومة،  املواطن  بني  التواصل  ىف  الشخصية  البيانات  أمهية 
جهات  من  الشخصية  املعلومات  عىل  االستحواذ  عىل  والتنافس 
ترشيعات  لوضع  الدول  من  العديد  ذلك  كل  دفع  خارجية، 
للحامية، تتضمن قواعد إدارية ومدنية وجنائية، وليست فقط جمرد 
ترشيعات حتمى من أفعال مادية تطول الرشف واالعتبار واحلياة 

اخلاصة.

فليتدخل البرملان لتصحيح قرار تقييد الُعمرة

دكتور فتحى فكرى

التخوم  احلاىل  للموسم  العمرة  بضوابط  اخلاص  القرار  جاوز 
الدستورية، وقفز عليها باقتحامه منطقة ُمتجزة للمرشع، غاصًبا 
إال  تتحقق  ال  والتى  هبا،  اللصيقة  للضامنات  مهدًرا  لسلطاته، 
السلطة  تدخل  جواز  عن  وبعيًدا  زمامها.  يملك  ممن  بمامرستها 
الالئحية ىف جمال احلقوق واحلريات، فإن قرار ضوابط العمرة جاء 
مشوًبا ىف مضمونه بمآخذ تقتىض التوقف أمامها، وهو ما سنربزه 

بالتطرق لفرىض إثقال أداء العمرة بعبء ماىل إضاىف.

االستجواب.. الفريضة الغائبة ىف مجلس النواب

 لواء متقاعد/ عاصم جنيدى

تتمثل  احلكومة  قوة  وأن  مهمة،  برملانية  أداة  االستجواب  إن 
االستجواب  تواجه  وأهنا  االستجوابات،  تتهيب  ال  كوهنا  ىف 
بشجاعة وموضوعية، كام ال ينبغى أن تتهيب هيئة املكتب املكونة 

وإدراجها  استجوابات  أية  تلقى  من  فقط  والوكيلني  الرئيس  من 
االستامع  عقب  رؤاهــا،  احلكومة  فتعرض  األعــامل،  بجدول 
العام  الرأى  استنارة  أمر يسهم ىف  إليها، وهو  املوجهه  لالهتامات 
من خالل طرح سياسات احلكومة حول األزمات الراهنة، والتى 

يتقدم عنها النواب باستجوابات.

شهادة أمان املصريين: بين الواقع واملأمول

 نورا فخرى أنور 

املرصية،  البنوك  أطلقتها  التى  املرصيني،  أمان  شهادات  متثل 
شهادات ادخار ال أكثر من ذلك. فهى تعد أمر متعلق بسياسات 
داخل  املتفاوتة  الطبقية  األوضــاع  ملعاجلة  تسعى  التى  الدولة 
باملكسب  تعود  والقرارات  السياسات  هذه  هل  ولكن  املجتمع، 
ىف األساس عىل املواطن، أم عىل الدولة ومتخذى القرار عىل حد 

سواء؟. 

خدمات املشاركة العامة البرملانية

أيلين ووكر

الربملان وعملها هدًفا رئيسًيا لالتصال  يعد توضيح دور مؤسسة 
أعضاء  مجيع  ويشرتك  يعى  أن  املهم  ومن  للربملان،  اخلارجى 
الربملان واللجان واملسئولون الربملانيون ىف تعزيز الرسالة الرئيسة 
السرتاتيجية االتصال اخلارجى. لكى تصبح اسرتاتيجية املشاركة 
كام  مؤسسى،  مستوى  عىل  وضعها  جيب  فعالية،  أكثر  العامة 
اجلانب  أعىل مستوى، سواء عىل  من  الدعم  أن حتصل عىل  جيب 

السياسى، أو اجلانب اإلدارى.

املمارسات الجيدة للجان البرملانية الفعالة

   أيلين ووكر

الربملان  بني  العالقة  ىف  رئيسيان  عنرصان  واملساءلة  الرقابة  إن 
للرقابة  أن  لعام 2017  العاملى  الربملانى  التقرير  واحلكومة. يذكر 
املحسنة.  والسياسة  املحسنة  العملية  إجيابيتني:  نتيجتني  الفعالة 
ويرصد التقرير ىف هذا الصدد تشكيل اللجان الربملانية، وقياداهتا، 
وعملها، وقيامها بجمع البيانات، خدمًة ألعامل الترشيع والرقابة 

الربملانية. 
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