
فى هذا العدد

1- تعديل قانون الجمعيات األهلية ومحاولة بناء 
توافق وطنى                    د.هويدا عدىل
ثمة بعض التحفظات عىل بعض املواد املتفرقة ىف هذا القانون، مثل املادة 
املتعلقة بحظر إجراء استطالعات رأى؛ وقد أشارت بعض املقرتحات إىل 
أن ما حتتاج إليه اجلمعيات ىف عملها جمرد حتديد احتياجات للمجتمعات، 
بذلك، كام طالب  هلا  السامح  وأنه البد من  إجراؤها بشكل مبسط،  يتم 
البعض باملزيد من اإلعفاءات واملزايا، خاصة املتعلقة بالكهرباء واملياه، 
التضامن االجتامعى  العالقة بني وزارة  ليست ىف  املشكلة  أن  إىل  إضافة 
واجلمعيات األهلية، لكنها مشكلة أمنية باألساس، وأن طمأنة األجهزة 
األمنية وإرشاكها ىف هذا احلوار أمرا رضورًيا ومهاًم. واحلقيقة أن نجاح 
وكذلك  األمنية،  األجهزة  بطمأنة  مرتبط  القانون  هذا  حول  توافق  بناء 
من  املرصى  القومى  األمن  مقتضيات  بني  التوفيق  كيفية  حول  التوافق 

ناحية، وحرية اجلمعيات ىف أن تعمل من ناحية أخرى.

2- الندب الكىل والجزئى للقضاة.. واستقالل 
القضاء                                د.عبد اهلل املغازى

إن الندب الكىل أو اجلزئى للقضاة إىل جهات غري قضائية هو حتول رجل 
القضاء اجلالس من منصة القضاء، وهو عمل ال خيضع فيه إال لضمريه 
إليها واملقابل  التى يندب  وللقانون، إىل خضوعه لتعليامت رئيس اجلهة 

املادى للندب. ويثري هذا العمألسئلة عن تأثريه عىل استقالق القضاء.

هيئة  تنظيم  إعادة  قانون  مشروع  ىف  قراءة   -3
األوقاف املصرية           ياسمين أيمن
غياب  حيث  املرصية،  األوقاف  هيئة  بأداء  املتعلقة  املشكالت  تتنوع 
الزراعية، أو  النظامى ىف إدارة أصول اهليئة واملتمثلة ىف األراىض  املنهج 
أراىض البناء، أو العقارات، فضال عن عدم استغالل أرصدة أموال هيئة 
أرباح ال  يتسبب ىف جنى  الذى  األمر  بالبنوك، وهو  املوجودة  األوقاف 
تتوافق مع طبيعة ما متلكه اهليئة من أصول. ويأتى مرشوع قانون إعادة 
تنظيم هيئة األوقاف املرصية كرغبة ىف معاجلة أوجه اخللل والقصور ىف 

أداء اهليئة طوال األعوام السابقة.

٤- واقع االقتصاد الرقمى ىف مصر ىف ظل قانون تنظيم 
الجندي فوزى  أمانى  د.  اإللكترونية      التعامالت 
املعلومات  تكنولوجيا  ىف  املدى  والبعيدة  الرسيعة  التغريات  أحدثت 
املؤسسات  ربط  إىل  وأدت  العاملى،  االقتصاد  ىف  حتواًل  واالتصاالت 
بعضها بعًضا، باإلضافة إىل تأثريها ىف تكاليف احلصول عىل املعلومات 
االقتصاد  أخذ  وقد  باملعلوماتية.  ُيعرف  ما  إطار  ىف  ونقلها  وجتهيزها 
الرقمى حيل برسعة هائلة حمل االقتصاد التقليدى أو االقتصاد الصناعى، 
كام ازداد- ىف اآلونة األخرية- اهتامم العديد من دول العامل، واملؤسسات 

أهم  املعرفة من  تعد  املفهوم؛ حيث  الدوىل، هبذا  البنك  الدولية، وأمهها 
العوامل املؤثرة ىف عملية التنمية، ويؤدى اتساع فجوة املعرفة إىل اتساع 

مماثل ىف فجوة التنمية.

٥- تعديل قانون تنظيم الجامعات
نورا فخرى أنور 
وافق جملس النواب عىل مرشوع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض 
أحكام قانون تنظيم اجلامعات، الصادر بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، وتم 
تعديل أربع مواد من قانون التعليم، ولكن السؤال هنا، هل هذه املواد كافية 
التى تواجهها مرص؟، أم  أن األمر  التعليم اجلامعى  بالفعل حلل مشكلة 
أو للمجلس األعىل  الرتبية والتعليم  إنشاء هيئة موازية لوزارة  حيتاج إىل 
الداخىل  بالتغيري  نبدأ  أم  للتعليم،  عليا  وهيئة  أمناء  كمجلس  للجامعات 
للوزارة، وإضافة بعض التعديالت بإعطائها استقاللية أكثر مما عليها. فعىل 
الرغم من سعى احلكومة وجملس النواب لتعديل بعض مواد القانون التى 
تعرقل العملية التعليمية داخل اجلامعة، إال أن هذه التغيريات أقدمت عىل 

تغيري عاجل، عوًضا عن تغيري شامل كان جيب أن يتم.

٦- التنمية املستدامة والتعليم العاىل
                                                     د .آدم سيجان 
ىف  االستدامة  إىل  احلاجة  العامل  أنحاء  مجيع  ىف  اجلامعات  معظم  أقرت 
من  الكاملة  االستفادة  عىل  قادًرا  مجيعها  يكن  مل  ولكن  العاىل،  التعليم 
العالقة بني الفعالية االقتصادية والفعالية االجتامعية-البيئية. وقد يكون 
هذا الوضع، سبًبا ىف وجود انتشار حمدود ملبادئ االستدامة ىف احلوكمة 
تعمل  التى  املجتمعات  العاىل، وكذلك  التعليم  إن مؤسسات  اجلامعية. 
فيها، ختضع حالًيا لعملية حتول عاملية ىف مجيع املجاالت، رغم أهنا تتمتع 
بخصائص حمددة ىف أجزاء خمتلفة من العامل، وسوف يؤثر دور مؤسسات 
التى  التحديات  مواجهة  ىف  وتأثريها  املعرفة  مكانة  ىف  العاىل  التعليم 

يواجهها العامل اليوم، فيام يتعلق بمسألة التنمية.

الصحى  التأمين  قانون  لتنفيذ  التحتية  البنية   -7
الجديد             دكتور/ نبيل املهيرى

إن عدم إصالح املنظومة الصحية سيؤثر بالسلب ىف فائدة وقيمة قانون 
ستقدم  التى  العربة  إهنا  حيث  عليه،  املواطنني  ورضا  الصحى،  التأمني 
اخلدمة،  ملنظومة  إصالح  أى  أن  ذلك،  من  األهم  املواطن.  إىل  اخلدمة 
ولو بسيط، يسمع ىف مجيع أنحاء املنظومة، سواء ىف األماكن التى سيطبق 
به هذه  املنوط  أن  األهم،  بعد.  الدور  يأت عليها  مل  التى  أو  التأمني،  هبا 
التغيريات هى وزارة الصحة، وهى األكثر احتياجا إىل هذه التغيريات ىف 

تركيبتها لتتمكن من تطبيق القانون اجلديد.
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