
فى هذا العدد

ومواكبة  التعديل  بين  الخاصة  الدولة  أمالك  قانون   -  1

الحراك االقتصادى                                     سمر الدسوقى

جاءت موافقة الربملان املرصى عىل التعديالت التى أدخلتها احلكومة عىل 
معدالت  لتحفيز  الترشيعية  البيئة  تطويع  إطار  ىف  الدولة،  أمالك  قانون 
تلك  توثيق  طريقة  حول  التعديالت  ومتحورت  االقتصادى.  النمو 
األمالك، وقد حددها القانون اجلديد بطريقة اإليداع ىف الشهر العقارى. 
ومن املتوقع أن يرتتب عىل ذلك تصحيح البيئة العقارية، وحترير األموال 
لالقتصاد،  االستثامرية  اجلاذبية  زيادة  عىل  عالوة  االقتصاد،  ىف  احلبيسة 

وما يرتتب عليها من فوائد مجة لالقتصاد املرصى.

2 - املحليات بين املحافظين والنواب         عبد الحميد كمال

بني  التعاون  عدم  مظاهر  من  عدًدا  الواقع  أرض  عىل  األوضاع  كشفت 
عن  املحافظني  غياب  ىف  ذلك  متثل  وقد  الشعب.  ونواب  املحافظني 
طلب حضورهم جلان الربملان، وكذلك رفضهم لقاء النواب ىف الدوائر 

االنتخابية، وكذلك طلبات النواب املرشوعة ىف هذا الصدد.

3 - أثر الئحة البرملان عىل األداء الرقابى ألعضائه

 د.عصام جاد الكريم الدروزى

نظًرا ملا جتسده الالئحة من أمهية كربى لعمل الربملان، بحسباهنا تتضمن 
ورصد  الرئيسة،  وأجهزته  املجلس،  عمل  حتكم  التى  القواعد  جمموعة 
املختلفة،  الربملانية  املهام  ممارستهم  وكيفية  األعضاء،  وواجبات  حقوق 
فضاًل عن أهنا متثل منظومة األفكار، واألعراف والتقاليد الربملانية، فإنه 
الالئحة،  النظر من وقت آلخر ىف نصوص  إعادة  يتعني  ذلك  أجل  من 
وتيسري أسلوب تعديلها، من خالل جلنة تكون مهمتها القضاء عىل فكرة 

مجود الالئحة، وعدم قدرهتا عىل مسايرة العمل الترشيعى املتجدد. 

4 - امتيازات أعضاء البرملانات ىف التجارب املعاصرة

د. كريم سيد عبد الرازق

يتناول هذا املوضوع نظرة مقارنة لالمتيازات املادية والعينية التي حيصل 
عليها نواب الربملان )رئيسا ونوابا( مقابل مهام العضوية، وذلك بالنظر 
العتيقة  الديمقراطيات  ذات  البلدان  من  العديد  يف  الربملانات  حال  إىل 
تكون  تكاد  معارصة،  وأعراف  ممارسات  هناك  ان  والواقع  والوليدة. 
استقرت ىف الديمقراطيات العريقة واحلديثة، تشري إىل أن العمل الربملانى 
التفرغ، فالبد  يتطلب  يقابله. وألنه  هو عمل تطوعى، وبالتاىل فال أجر 
من توفري اإلمكانيات الالزمة ألدائه عىل وجه يعزز املنظومة الديمقراطية 

ككل.

٥- ضمان الجودة والتنوع ىف التعليم املفتوح والتعلم عن ُبعد

آدم سيغان

للنقاش،  مهم  أمر  هو  بعد  عن  والتعلم  املفتوح،  التعليم  مستقبل  إن 
التى  نفسها،  املعرفة  هو  لالزدهار  الرئيسى  املورد  يبقى  ذلك،  ومع 
التعليم  هذا  مؤسسات  إلدارة  متغرية  طرق  خالل  من  للكثريين  تتاح 
بذلك،  القيام  فعالية وكفاءة، ولكن عند  أكثر  إىل طرق  أسلوبه  وتطوير 
من الرضورى وجود معايري فعالة وموحدة آلليات ضامن اجلودة، وإال 

سيستمر اعتبار هذا النوع من التعليم »تعلياًم من الدرجة الثانية«. 

6 - البرملان السودانى يتجه لتعديل فترات الرئاسة

د. فتحى فكرى

 إن مبادرة تعديل الدستور السودانى قد تم التمهيد هلا منذ فرتة، وبأكثر 
تدعم   2017 هناية  ىف  بأجر  إعالنات  بنرش  البداية  وكانت  خطوة.  من 
الفاضل احلاج سليامن، رئيس  البشري. وتىل ذلك ترصيح  إعادة ترشيح 
جلنة الترشيع والعدل ىف الربملان، والقيادى ىف احلزب احلاكم، ىف مارس 
2018، بأنه ال توجد مقرتحات بتعديل الدستور، ولكن توجد جتمعات 
الرئيس  ترشيح  إلعادة  والشباب  السياسية  للقوى  ومؤمترات  سياسية، 
البشري. وأملح هذا الترصيح من طرف خفى إىل أن اقرتاح التعديل -إن 

قدم- سيكون استجابة لطلب اجلامهري، ال حزب األغلبية وحده. 

٧ - االنتخابات النيابية البحرينية لعام 2018: دالالت 

النتائج

 د.محمد عز العرب

شهدت مملكة البحرين، ىف الرابع والعرشين من نوفمرب 2018، إجراء 
للربملان  األوىل  الغرفة  يمثلون  نائبا   40 الختيار  النيابية  االنتخابات 
البالد  جترهيا  انتخابات  خامس  هى  االنتخابات  هذه  وتعد  البحرينى. 
 .2001 عام  ىف  اإلصالحى  املرشوع  عيسى  بن  محد  امللك  إطالق  منذ 
ووفقا للدستور البحرينى املعدل ىف عام 2012، يتشارك جملسا النواب 
أعامل  عىل  بالرقابة  النواب  جملس  وينفرد  الترشيع،  ىف سلطة  والشورى 
فإن  الواقع  أرض  عىل  أما  احلكومة.  برنامج  واعتامد  التنفيذية،  السلطة 
بعد  ما  بمرحلة  يتعلق  البحرينية  احلكومة  يواجه  الذى  األكرب  التحدى 

االنتخابات.
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