فى هذا العدد
 -1قانون البناء املوحد بين الواقع واملأمول

د .طارق عباس

من املفرتض أن تتم عملية إقرار قانون البناء املوحد وتعديالته ،خالل
دورة االنعقاد احلايل ،هذا القانون ٍ
كاف إلحداث نقلة نوعية ىف مواجهة
التعديات عىل األراىض الزراعية ،وأراىض الدولة ،وهو ٍ
كاف لكبح مجاح
املخالفني ،وردعهم ،وإعادة الضبط والنظام إىل سوق العقارات ،لكن
يبقى السؤال املحري :هل ستكون هناك جدية ىف تفعيل هذا القانون عىل
مجيع رشائح املجتمع ،حفاظا عىل ما تبقى من مجال وجه مرص العمرانى؟
وهل ستتحرك الدولة نحو إجراء انتخابات املجالس املحلية للرقابة عىل
األجهزة املحلية ،ومكافحة الفساد املسترشى هبا؟.

6
 - ٢جدل متصاعد :اآلثار االقتصادية واالجتماعية لقانون
حسانى شحات محمد
الضرائب العقارية الجديد
يظل القطاع العقارى أحد القطاعات القائدة للنمو االقتصادى ،وهو
يشكل نحو  %10من حجم الناتج املحىل اإلمجاىل ،ويسهم بأكثر من
ثلث الصناعات التحويلية .ومل تنجح هيئة الرضائب العقارية ىف حرص
مجيع العقارات املبنية التى يستهدفها القانون ،األمر الذى دفع إىل تعديل
القانون ،ومد مدة احلرص حتى ديسمرب  .2021وللقانون آثار اقتصادية؛
أمهها زيادة العبء عىل املرشوعات التجارية والصناعية التى تستأجر
مقارا تفوق صاىف القيمة اإلجيارية املحددة سنويا بنحو  1200جنيه.
ً

11
 -3منهجية فلسفة قانون األشخاص ذوى اإلعاقة رقم 10
محمد أبو طالب
			
لسنة 2018
بعد سن قانون االشخاص ذو األعاقة من قبل الربملان ىف العام املاىض،
وهو القانون الذى محي تلك الفئة من مشكالت كثرية ،بات السؤال هو
كيف نقوم ىف الفرتة القادمة بمتابعة ودعم تنفيذ القانون ،وكذلك النظر
بعبن االعتبار يف بنود االسرتاتيجية اخلاصة بذوى األعاقة وما ينبسق عن
ذلك من خطط وبرامج وأنشطة.

18

الحصاد البرملانى ىف الربع األول من دور االنعقاد الرابع
محمد املصرى
يلقى هذا التقرير الضوء عىل أعامل جملس النواب ىف بدايات دور االنعقاد
الرابع العادى ،وأنشطة اللجان النوعية ومرشوعات القوانني ،ونشاط
الشعبة الربملانية للمجلس ،كام يشري إىل السوابق والتقاليد الربملانية التى
أرساها األخري ألول مرة ،ثم حديث النواب عن الالئحة الداخلية التى
تنظم عمله ،باإلضافة لشئون العضوية ،وذلك كله من جلسات  2أكتوبر
وحتى  24ديسمرب .2018
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 -5إجراءات القبول ىف التعليم العايل

آدم سيغان

ُيسمى نظام اختيار الطالب الذين يلتحقون بالتعليم العاىل «نظام القبول
أو االلتحاق» ،وختتلف كل ًيا اإلجراءات املحددة لذلك النظام من دولة
إىل أخرى ،ولكن عند حتديد نظام القبول األفضل لسياق معني ،جيب
مراعاة املساواة من خمتلف الزوايا .جيب أن يتسم النظام باإلنصاف،
و ُيعامل كل املتقدمني بشكل عادل ،وأن خيضعوا ملعيار حمدد ،كام جيب
تسهيل املساواة باملعنى األوسع عن طريق مراعاة الظروف التى تتعدى
حدود حتكم املتقدم.
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 -6تونس ومشروع قانون املساواة بين الجنسين
بسمة سعد
			
ىف امليراث
اعتادت املرأة التونسية عىل إحراز تقدم ىف ملف احلقوق واحلريات تتفرد
به عن نظريهتا العربية .فعىل مدى عقدين من الزمن ،سعت املنظامت
احلقوقية لدفع القيادة السياسية لفتح حوار حول مسألة إقرار املساواة
بني اجلنسني ىف املرياث ،وتنقية قانون األحوال الشخصية لرفع التمييز
عن املرأة ،لكن قوبل ذلك كله بـ «الصمت السياسى» إىل أن جاءت
القيادة السياسية احلالية لتعرب عن سعيها الختاذ خطوات جادة يمكن
من خالهلا حتسني وضع املرأة داخل املجتمع التونسى ،األمر الذى يلقى
بظالله عىل اقتصاد الدولة ،وعالقتها بالقوى اخلارجية.
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 -7الصراع بين البرملان والحكومة ىف إيران
شروق صابر

يبدو أن اخلالف بني حكومة روحانى ،إىل جانب تيار املعتدلني من جهة،
والتيار األصوىل املحافظ من جهة أخرى ،سوف يستمر طوال الفرتة
املتبقية حلكم روحانى قبل االنتخابات الرئاسية عام  ،2021بل قد يمتد
إىل ما بعد ذلك ،نتيجة لعدم متكن تيار املعتدلني من التوصل إىل شخصية
حمورية تكون حمل توافق بني قواه األساسية ،وتتمكن من احلفاظ عىل
نفوذه داخل مؤسسات الدولة خالل املرحلة القادمة ،حيث تشري
التحركات األخرية إىل أن الظروف التى تواجهها إيران ىف الوقت الراهن
دورا بارزً ا ىف تغيري خريطة التوازنات السياسية اإليرانية،
سوف تلعب ً
األمر الذى سوف يتضح خالل األيام القليلة املقبلة.
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