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تقييم األداء التشريعى والرقابى يف دور االنعقاد الثالث
د. كريم سيد عبد الرازق
غلبة  تبني  للربملان،  والرقابى  الترشيعى  األداءين  متابعة  خالل  من 
اجلانب الترشيعى عىل اجلانب الرقابى خالل هذا الدور، ويالحظ ىف 
اجلانب الترشيعى التنسيق والتكامل بني املجلس واحلكومة يف القضايا 
ذات األولوية خالل دور االنقعاد املعني، وكذلك تنوع القوانني التي 
االقتصادي،  الطبع  علها  يغلب  كا  وإن  النواب،  جملس  عن  صدرت 
الفصل  خالل  استجوابات  أية  مناقشة  يتم  مل  الرقابى،  اجلانب  وعىل 
الربملانى  بالشأن  واملهتمني  املعنيني  تعليقات  يثري  مما  احلاىل،  الترشيعى 
حول وجود عالقة يشوهبا عدم توازن واضح بني السلطتني التنفيذية 

الترشيعية.

مجلس النواب والسياسة الخارجية خالل دور االنعقاد الثالث
             مروة نظير
له  املخولة  التقليدية  األدوات  من  عددا  النواب  جملس  استخدم 
بموجب الدستور والالئحة الداخلية لالنخراط ىف السياسة اخلارجية 
االتفاقيات مع بعض  إقرار  منها  الثالث،  االنعقاد  للبالد، خالل دور 
الضيوف  الستقبال  كساحة  النواب  جملس  مقر  واستخدام  الدول، 
الربملانية  املحافل  ىف  املشاركة  وكذلك  السياسة،  ورجال  الدوليني 
الدولية. وجاء الطابع الغالب للربملان يف السياسة اخلارجية منصًبا عىل 
بينه  التامهى  ناتج عن حال  أمر  الرقابى، وهو  الترشيعى دون  اجلانب 

وبني السلطة التنفيذية.

البرملان وقضية األسعار          أحمد عسكر
عمل  ومتابعة  الرقابية،  الوظيفة  تأتى  املتعددة  الربملان  أدوار  ضمن 
مهزات  أحد  باعتبارها  احلكومة،  أعضاء  ومساءلة  التنفيذية،  السلطة 
الوصل بني املواطن واحلكومة، من أجل حتقيق مصالح األول ومحايته، 
ومراجعة الثانية ضد أية قرارات تكون ىف غري صالح املواطن. إال أن 
املوجة املتكررة من غالء األسعار التى شهدهتا البالد خالل السنوات 
األربع األخرية تكشف عن غياب دور فعال للربملان جتاه تلك األزمة، 
ففي  معها.  والتعامل  منها  املوقف  بشأن  املجلس  داخل  وانقسامات 
بارتفاع  املرفق  اإلصالح  برنامج  يؤيد  مرص  دعم  ائتالف  كان  حني 

األسعار، كان تكتل 30/25 عىل النقيض متاما.

قانون منح الجنسية لغير املصريين
    نورا فخري أنور 
لتقديرات  ووفقا  املرصيني.  لغري  اجلنسية  منح  قانون  الربملان  ناقش 
احلكومة املرصية سوف يكون له مردود إجيابى عىل االقتصاد، لكن يف 
اجلوانب  عىل  خماطر  له  يكون  أن  املحتمل  من  الراهنة،  الظروف  ظل 
ينذر بخلل  بيع اجلنسية  أن  بينها  االقتصادية والسياسية واألمنية، من 
بنيِّ ىف منظومة األمن القومى. أضف إىل ذلك أن من يتقدم للحصول 
تكن  فمهام  لذلك  جنسية،  بأى  يتمتعون  ال  الذين  البدون  هم  عليها 
اجلنسية  منح  يتم  أن  يعنى  ذلك ال  فإن  حرجة،  االقتصادية  األوضاع 

مقابل تعرض الدولة ملخاطر حمتملة.

ما يمكن أن تقوم به لجان البرملان خالل العطلة البرملانية
ديفيد ميلدينج 
اللجان  عرب  للمرشعني  الفرص  من  جمموعة  العطلة  وقت  يوفر 
الربملانية، لتحسني كفاءة وفاعلية عملهم، باإلضافة ملهام أخرى يمكن 
كذلك  املستقبلية،  للترشيعات  املقرتحات  دراسة  بينها  من  هبا،  القيام 
الترشيعية  املقرتحات  عىل  الربملانية  الرقابة  املوضوعية  اللجان  تكثف 
من  للتحقق  الربملانية  العطلة  خالل  جيدة  فرص  وهناك  للحكومة، 
وإجراء  السياسات،  تطوير  العطلة  يف  يمكن  كذلك  احلكومة،  أعامل 

األبحاث، والتفكري عموًما بشكل أكثر عمًقا ىف العمل الربملانى.

البرملانات يف عصر الديمقراطية الرقمية: التجارب والتحديات
عبدالرحمن أيمن إبراهيم
للشفافية  املستمر، ومنصة  للتفاعل  نموذجا  الرقمية  الديمقراطية  تعد 
من  العام  والرأى  احلكومة  وبني  جانب،  من  والربملان  احلكومة  بني 
متثيل  عىل  االستحواذ  من  التكنولوجيا  تلك  مكنت  فقد  آخر.  جانب 
ىف  مبارشة  مشاركة  عليه،  وبناًء  مستمرة،  وحماسبة  أوسع،  سياسى 
مثلت  فيام  الربملان،  ممثىل  عىل  فقط  االعتامد  دون  السياسى،  املجال 
واحلفاظ عىل  الشفافية،  واحلفاظ عىل  اإللكرتونى،  التصويت  رشعية 
الديمقراطية  حتديات  أبرز  احلكومات  وتردد  املواطنني،  خصوصية 

الرقمية.

حصاد األداء البرملاني ىف الربع الثالث من دور االنعقاد
 محمد املصرى 
ىف الربع الثالث من دور االنعقاد، عقد املجلس 22 جلسة، باإلضافة 
رئيس  فيها  ليؤدى  النواب  جملس  رئيس  إليها  دعا  خاصة  جلسة  إىل 
اجلمهورية اليمني الدستورية - السبت 2 يونيو -أمام األعضاء. ففي 
مواد  وتعديل  جديدة  قوانني  بإصدار  الربملان  قام  الترشيعى،  اجلانب 
القوانني  العديد من مرشوعات  أحيلت  كام  األخرى،  القوانني  بعض 
النوعية  اللجان  إىل  احلكومة  قدمتها  التى  أو  األعضاء  هبا  تقدم  التي 
التقرير  املجلس عىل  وافق  املاىل،  للدور  وبالنسبة  لدراستها.  املختصة 
ختامى  وحساب  للدولة  العامة  للموازنة  اخلتامى  للحساب  العام 
اهليئة  موازنة  ختامى  وحساب  االقتصادية،  العامة  اهليئات  موازنات 
القومية لإلنتاج احلربى، وحساب ختامى للخزانة العامة للسنة املالية 
2016- 2017. أما الدور الرقابى، فإن املجلس مل يناقش سوى 62 
طلب إحاطة و3 طلبات مناقشة عامة. ويف إطار شئون العضوية، كان 
رفع  املجلس  رفض  حيث  احلصانة،  برفع  األذن  طلبات  عىل  الرتكيز 
احلصانة الربملانية عن إحدى النائبات. فيام جاء الدور السيايس بموافقة 
املجلس بأغلبية ثلثى أعضاء املجلس عىل قرار رئيس اجلمهورية بمد 

حالة الطوارئ ملدة ثالثة أشهر.
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