
فى هذا العدد

أجور العاملين ىف الدولة .. ومعايير زيادتها
  حسين سليمان

املسئولني،  رواتب  زيادة  ترشيع  إلصدار  دوافع  إجياد  الصعب  من 
أجورهم  زيادة  ىف  احلكومة  مسئوىل  كبار  برغبة  املتعلقة  تلك  سوى 
جملس  إىل  القانون  مرشوع  لتقديم  دفعهم  ما  وهو  احلاىل،  الوقت  ىف 
اآلخر.  هو  النواب  جملس  رئيس  جوارهم،  إىل  ضم  والذى  النواب، 
إذ من غري املرجح أن تكون هذه الزيادة بغرض جذب الكفاءات إىل 
السلطة التنفيذية بالدولة، واحلد من تفضيلهم للعمل بالقطاع اخلاص، 

أو العمل باخلارج لدوافع مالية. 

قانون األبحاث اإلكلينيكية    د. نبيل أمين املهيرى

اإلنسانية ىف احتياج دائم إىل البحث العلمى، ألنه يؤدى إىل اكتشاف 
أدوية جديدة، أو طرق جديدة للعالج، أو فهم لبعض األمراض، أو 
أسباهبا، أو طرق انتقاهلا، أو زيادة فهم الظواهر البيولوجية، أو إجادة 
بعض طرق العالج. ويف ضوء ذلك، يناقش هذا املقال السبل الكفيلة 

للقيام باألبحاث العلمية البيولوجية والتجريبية بشكل منظم ومقنن.

قراءة ىف قانون تنظيم خدمات »أوبر وكريم«
د. إيمان مرعى

»أوبر  لعمل  واحدة  ومظلة  ترشيعى،  إطار  توفري  إىل  القانون  هدف 
العام واخلاص ىف  النقل  وكريم« ومثيالهتام، وتنظم عمل كافة وسائل 
مرص، بام يضمن حقوق العاملني ضمن مرشوعات النقل املعتمدة عىل 
تكنولوجيا املعلومات، والتى أتاحت أكثر من 150 ألف فرصة عمل 
اجلديدة،  األجنبية  مناًخا جاذًبا لالستثامرات  يوفر  وبام  خالل 2017، 
وغري  الرسمى  االقتصاد  دمج  طريق  عىل  مهمة  خطوة  فهو  ثم  ومن 

الرسمى للدخول حتت مظلة الدولة. 

غياب النواب: السير عكس اتجاه القانون
 د. فتحى فكرى

القانون والتقيد  من املفرتض أن الربملان مثااًل حيتذى ىف إعالء كلمة   
بقوة،  يمس،  منها  وتفلته  وصانعها،  النصوص  مصدر  فهو  بقواعده، 
فإن  ذلك،  من  الرغم  وعىل  الترشيعات.  احرتام  ىف  كقدوة  مكانته 
السوابق الربملانية ال تقر توقيع جزاء جراء ختلف النواب عن حضور 
أو  الدستور  ىف  بذلك  املتعلقة  النصوص  تطبيق  يعيق  مما  اجللسات، 
املنطق  من  قدًرا  طياته  ىف  حيمل  ال  التخريج  وهذا  الداخلية.  الالئحة 
يكفى لالقتناع به. فالسوابق الربملانية تعنى املسلك الذى اعتاده الربملان 
ىف موضوع ما، وهو أمر أقرب إىل األعراف القانونية وإذا جاز – قياًسا 
النصوص  فيام غفلت عنه  الربملانية  بالسوابق  التسليم  عىل األعراف- 
ن سابقة عىل نقيض قاعدة  القانونية، فإنه ال يمكن – بحال – قبول تكوُّ

قانونية قائمة، إعاماًل، ملبدأ سمو القواعد املكتوبة عىل غري املكتوبة. 

دعم مصر من االئتالف إىل الحزب: السياق واستشراف املستقبل
د. حسن سالمة

إن حتول االئتالف إىل حزب يعنى ظهور حزب كبري ذو أغلبية واضحة 
الشديدة، ىف  السيولة  الذى يتسم بحالة من  العام  السياسى  ىف املشهد 
الكيان  مقومات  إىل  معظمهم  يفتقر  حزب  مئة  من  أكثر  وجود  ظل 
الشارع  مع  التفاعل  مقومات  من  العديد  وتنقصه  الفاعل،  السياسى 
والقواعد الشعبية من ناحية، ومع مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.

البرملان ومهددات األمن القومى املصري            أحمد عسكر

حيال  النواب  جملس  يتخذها  التى  ــراءات  واإلج التحركات  تبدو 
ىف  تسري  وخارجًيا  داخلًيا  املرصى  القومى  األمن  متس  التى  القضايا 
إيامنه  من  انطالًقا  التنفيذية،  السلطة  فيه  تتحرك  الذى  املسار  نفس 
التى  التحديات  ظل  ىف  املرصية،  الدولة  مؤسسات  دعم  برضورة 
تواجهها عىل الصعيد اخلارجى، إضافة إىل كونه يشعر بالطمأنينة ألن 
لألمن  املهمة  القضايا  تلك  مع  التعامل  تتوىل  السيادية  الدولة  أجهزة 

القومى املرصى.

تطوير القيادة السياسية النسائية    ميج مون

املنتخبات  النساء  تفهمها  أن  جيب  التى  املجاالت  من  جمموعة  هناك 
وحتليل  تعديل  وكيفية  القوانني  صياغة  عملية  ىف  املتمثلة  الربملان،  ىف 
مشاريع القوانني، بام ىف ذلك ُبعد النوع االجتامعى ملشاريع القوانني. 
دور  وللربملان  احلكومة،  لعمل  أساسية  تعد  التى  امليزانية  عن  فضال 
رئيس ىف فحصها ومناقشتها، باإلضافة إىل حتليلها من وجهة نظر النوع 

االجتامعي.

إصالح سياسات التعليم ىف اململكة املتحدة
 آدم سيجان

اجتامعى  ارتقاء  حدوث  هو  التعليم  تطوير  سياسات  من  اهلدف  إن 
جماالت  ىف  الدخول  قبل  للسكان  واملهارات  املعرفة  حتسني  يتم  ومعه 
العمل. وفًقا هلذا السياق، من الواضح أن مجيع احلكومات قد ربطت 
تشجيع  طريق  عن  وأنه  التعليمية،  بالسياسات  االقتصادى  االزدهار 
الظروف  ىف  حتسن  هناك  سيكون  تعليمهم،  مواصلة  عىل  الطالب 

االقتصادية واالجتامعية وهو ما حدث يف تطوير التعليم يف انجلرتا.
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