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شراك المواطنين على المستوى المحلى تتعلق بالمصالح ها حيث أن إن فلسفة العمل المحلى تعتمد على سياسات القرب وا 
، واألكثر دراية بتفاصيل مشكالت واحتياجات المجتمعات المحلية، لذا لن المباشرة للمواطنين )سياسات الحياة اليومية(

تحقق اإلدارة المحلية بجناحيها دورها المأمول إال بإشراك المواطنين، ومن بين سبل تفعيل هذه المشاركة: القيام بأنشطة 
ماع وأخذ رأى المواطنين فى المشروعات، توعية المواطنين بدورهم فى متابعة ولقاءات مع المواطنين، عقد جلسات است

 . وفرق التنمية االقتصاديةأداء اإلدارة المحلية، وتشكيل لجان التخطيط بالمشاركة 
هكذا يتضح أهمية المساءلة االجتماعية التى تجسد أحدى صور المشاركة المحلية، وضرورة ممارسة المواطنين والمجتمع 

 مدنى للمساءلة االجتماعية بما يدفع نحو إنجاح برامج ومشروعات التنمية المحلية.ال
فى ضوء ذلك تمثل المجالس المحلية المنتخبة القادمة أهمية مؤسسية فى هذا الشأن، ومما يعزز هذا االتجاه هو تمثيل 

بما يمكن أن تلعبه أى  ،تمثيلية والتشاركيةال جانبيهايتعلق بالديمقراطية فى  الفئات االجتماعية. حيث من بين وظائفها ما
، وأيضا باعتبارها إطار قانونى للمساءلة يتهافى مشاركة المواطنين فى االنتخاب والتمثيل فى عضو هذه المجالس 

التى يتمثل دورها فى المساهمة فى اإلدارة واإلشراف على و االجتماعية من خالل تفعيل لجان المنتفعين من المواطنين 
 .عات واألجهزة والوحدات والخدمات العامة بالمحافظات، وكذلك إشراك المجتمع المدنىالمشرو 

( 43يتضح من النصوص التشريعية المصرية، سواء تلك الواردة فى الدستور أو فى قانون اإلدارة المحلية الحالى رقم )
عد واشتراط التمثيل المناسب: الشباب، تخصيص المقا وتعديالته والئحته التنفيذية )الذى ينتظر تعديله( أن 1979لسنة 

التوسع فى أدوات الرقابة للمجالس المحلية يعد خطوة على الطريق المرأة، العمال، الفالحين، المسيحيين، ذوى اإلعاقة، و 
تاحة مشاركة المواطنين  ،نحو تمكين محلى فى سبيل تطوير نظام اإلدارة المحلية فى و  مسائلين عن أداء الخدمات،كوا 

تعديل قانون نظام اإلدارة  الحاجة إلى علىينبغى التأكيد  2014وفى ضوء دستور  الحوكمة المحليةفى اتجاه مصر 
، والمنظمة تشريعيا فى المساءلة االجتماعية محليامشاركة المواطن نموذج  وبما يعزز م1979( لسنة 43المحلية رقم )

  ى تواجهها منظمات المجتمع المدنى التى ُتعنى بالمسألة االجتماعية.وكيفية التغلب على المعوقات اإلدارية والمعلوماتية الت
 :البحثيةوالتساؤالت المشكلة  -

إشكاليات عطلتها  بالفعل وحل "المجالس الشعبية المحلية" والتى تعانى وتواجه 2011يناير  25عقب ثورة بالرغم من أنه 
سياسية وأحزاب ساد تصور لدى قطاعات مجتمعية عديدة ومنظمات مجتمع مدنى وقوى  ،المحلية اختصاصاتهاعن أداء 

بناء استكمال و  2014ومن ثم إقرار دستور  2013يونيه  30، وبعد ثورة فرعيهابإمكانية تغير وضع اإلدارة المحلية ب
وليس فقط التركيز على  حليةما زالت الحاجة لبحث سبل إصالح المجالس المإال أن الجديد،  السياسي مؤسسات النظام

، خاصة فى ظل أهميتها المتنامية فى ظل إقرار قانون اإلدارة المحلية الجديد أو تحديد موعد لالنتخابات الخاصة بها
متطلبات توطين أهداف التنمية المستدامة، وما يخرج من تصريحات أو مناقشات عن كال من البرلمان ووزارة التنمية 

ل ضرورة تطوير اإلدارة المحلية، وما توليه هذه القوى واألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية باستمرار حو 
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الدراسة نحو وضع رؤية واضحة للتعامل مع مستقبل ، وهذا ما تركز عليه هذه من أهتمام فى أنشطتها بهذه المجالس
  المجالس المحلية، وسبل إصالحها.

ما هى سبل إصالح المجالس المحلية فى ضوء التطورات الدستورية وبمعنى آخر ما هو مستقبل لذا يثور التساؤل حول 
مجموعة الخيارات والبدائل المتاحة التى حددها الدستور لتشكيل ووظائف المجالس المحلية  على أثرالمجالس المحلية 

 طويرها للقيام بدورها المنشود؟.تسبل المقبلة وصالحياتها، وهى بال شك حلول لمعالجة مشكالت المجالس المحلية و 
 دراسة:فرضية ال -

التطورات الدستورية فى دعم الالمركزية والتمثيل االنتخابى أو السياسى فى المجالس  هناك عالقة إرتباط قوية بين عامل
صالحو المحلية القادمة،  أن  وكما، ريةهذه التطورات واالستحقاقات الدستو الواقع الجديد فى ظل صياغة المجالس و  هذه ا 
الواقع الجديد يأتى نتيجة  فأنهو محصلة إشكاليات وتحديات تواجه اإلدارة المحلية، للمجالس المحلية الواقع الراهن 

  .ويتوقف عليها محددات التطوير وفق الدستور
بمعنى أن أى  ،2014إصالح المجالس المحلية فى ضوء دستور سبل أتى تالتمكين والتسكين معضلتى ما بين هكذا 

تكرار لتشكيل المجالس المحلية المقبلة بصورة غير معبرة ديمقراطيا ومجرد عملية تسكين أسماء لمرشحين ومرشحات 
مما ينتج عنه إعادة  ،العتبارات حزبية وقبلية وعائلية أو مؤامات اجتماعية أو اقتصادية دون إتاحة التنافس االنتخابى

 هو ما يمثل إرتداد للخلف.إنتاج مجالس محلية بال فعالية و 
 :منهجية الدراسة -

الدستورية،  –فى إطار المدرسة القانونية  Institutional Approachتعتمد هذه الدراسة على استخدام المنهج المؤسسى 
اإلضافات التى قدمت فى االقتراب المؤسسى الجديد الذى يدرس المؤسسات السياسية من حيث التشكيل  بمراعاةو 

واالختصاصات، وهو ما يوضحه دستور الدولة، وأبرز المقوالت التى تتعرض لها الدراسة فى توظيف هذا االقتراب وأوجه 
 تتمثل فيما يلى: كنظام فرعى من النظام السياسى، نظام المحلىمجالس المحلية كأحدى تنظيمات الالدراسة المؤسسية لل

 ،كما يحددها أو يخولها الدستور أو القانون المنشئ لها المجالس المحليةاالختصاصات/ الصالحيات فى تكون  -
 كما أن الوزن النسبى للمجالس المحلية قد يتغير زيادة أو نقصًا من مرحلة إلى أخرى داخل نفس الدولة.

اسية من حيث حجم السلطة التى يخولها كل منها ألنواع معينة من المؤسسات وهى ظاهرة تختلف النظم السي -
تفاوت قوة المؤسسات، فمثال مجلس محلى قوى وجهاز تنفيذى ضعيف، والمجالس المحلية تستمد قوتها من كونها 

 تمثل المواطنين المحليين.
شئون من المشاركة فى إدارة  مواطنينمثلى الالهدف من تكوين المؤسسة أما لتحقيق غرض عام مثل تمكين مإن  -

، أو غرض خاص إرضاء لفئة معينة أو ألعضاء واجهة ديمقراطية شكلية لنظام المحلى المجتمعو  اإلدارة المحلية
 سياسى يقوم على حكم الفرد.
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التعقيد يكون للمؤسسة أكثر من وظيفة وتضم العديد من الوحدات الداخلية وتعكس قدرا من التخصص، وهذا  -
ضرورى الستمرار المؤسسة حتى لو حرمتها الظروف لفترة ما من مباشرة هذه الوظيفة أو تلك، ومؤشراتها؛ مؤشر 

 درجة تعدد وتنوع وحدات المؤسسة، ودرجة تعدد وتنوع وظائف المؤسسة.
 ر.من األعضاء لكل منهم دور يؤديه وتشغيل المؤسسة مرهون بأداء هذه األدوا تضم كل مؤسسة عدداً  -
هى؛ االنتخاب أو الوراثة أو التعيين، ومن آليات التجنيد و  على فعاليتها، كيفية تجنيد األعضاء فى المؤسسةتؤثر  -

الممكن أن تأخذ مؤسسة واحدة بأكثر من أسلوب فى آن واحد، وقد يحدث تكييف لإلطار القانونى فى ظل 
 المؤامات السياسية.

لتغيير قد يأخذ تطوير أو دمجها فى مؤسسة أخرى أو تغيير اسمها كافة المؤسسات عرضة لتغيير مستمر، هذا ا -
 مع استمرار أدائها لنفس الوظيفة.

 .العضوية وتوليهااالستقاللية وذاتية أو حرية المؤسسة فى العمل، ومؤشراتها؛ الميزانية،  -
 التى تضمها.أو اللجان بمعنى الوحدات كما وكيفا أبنية المؤسسة  -
 االستقاللية والحياد مثال(. –فى المجتمع )التعاون والصراع األخرى من المؤسسات عالقة المؤسسة بغيرها  -

إقامة مؤسسات فاعلة  أن هذا ويجب مراعاة أن المؤسسة ما هى إال أفراد يعملون حسب إطار معين، وذلك يشير إلى
ة المتقدم اتبين المجتمع ساسيةعملية بناء الدولة، بل إن أحد الفروق األ جوهروقادرة على اكتساب شرعية ذاتية يمثل 

أشخاص، كما أن العالقة بين المؤسسة  هاحكمت يةمؤسسات مستقرة بينما الثان اسياسيا أن األولى تحكمه ةالمتخلفوتلك 
 عالقة تكاملية والفصل بينهما تشويه للواقع.أعضائها وسلوك 

 المحلية باإلشارة إلى ما تواجهه من معوقات فى ضوء ذلك تتناول هذه الدراسة عدة محاور تشتمل على؛ وظائف المجالس
من خالل استعراض وتحليل الوضع الراهن للمجالس المحلية بدءا من المشكالت التى تواجهها ومرورا بحل المجالس 

والتى شملت المجالس  2014أبرز التطورات التشريعية غير المسبوقة لإلدارة المحلية فى دستور المحلية حتى اآلن، 
تعد إطارا دستوريا هاما وستؤخذ فى االعتبار ألى عمليات إصالح للمجالس المحلية، وانعكاس زيادة التمثيل المحلية و 

الرئيسة فى ضوء خبرة وتشريعات اإلدارة ، والمشاركة المحلية صورها السياسى على إصالح المجالس المحلية المقبلة
وآلياتها ومعوقاتها وكيفية التغلب اءلة االجتماعية المحلية المحلية فى مصر والتى تشتمل على االنتخاب والتمثيل والمس

عليها، توصيات لتطوير عمل المجالس المحلية هيكليا/ مؤسسيا والموارد البشرية وتعزيز التعاون مع المواطنين واإلعالم 
 والقوى السياسية.

 هكذا ينقسم هذا البحث إلى المحاور التالية:
 وحلها. التحديات التى تواجه عمل المجالس المحلية  -
 التعديالت الدستورية بما تمثله كمحدد إلصالح المجالس المحلية المقبلة. -
 المجالس المحلية والمشاركة. -
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 توصيات ختامية. -
 أوال: وظائف المجالس المحلية ما بين األهمية والتحديات

أفرع ، وتعد وفقا للدستور فرعا من ة التنظيم اإلدارى للدولة فى مصرمن ناحي م اإلدارة العامةاتتبع اإلدارة المحلية نظ
وتنقسم إلى عدة وحدات إدارية لكل منها الشخصية االعتبارية، هى؛ المحافظات والمراكز والمدن واألحياء  ،السلطة التنفيذية

المجالس التنفيذية التى تعينها ة عن أحداهما عبار  تنظيمين أو وجهين مكونينوالقرى، وتقوم باختصاصاتها من خالل 
تقسيم العمل التخصص و فى إطار ، و المجالس المحلية التى تنتخب من المواطنينأما اآلخر فيتمثل فى السلطة التنفيذية، و 

لصالحياتها والتى تتوزع ما بين تنظيميها المعين بين المستويين المركزى والمحلى يكون تولى وحدات اإلدارة المحلية 
دارة وتنفيذ وفرض ومتابعة ورقابة ال يتعدى بأى حال حدود السياسة والخطة  نتخبوالم شراف وا  قرار واقتراح وا  من موافقة وا 

  للدولة. العامتين
 :المجالس المحلية والبلدية فى أدبيات النظم المحلية إشكاليات -

ما يتعلق تشير أدبيات النظم المحلية فى الدول النامية أن من أهم اإلشكاليات التى تواجهها المجالس المحلية والبلدية 
وجود خلل فى العالقات بين  يعكسحيث ، الذى يجنح إلى ترسيخ الفساد السلوك االجتماعى والسياسى للنخب المحليةب

وكيف  ،ممارساتهمو لمؤسسات ولسلوكيات الفاعلين عمل االتى تطال  قاتخرو ويكشف ال فى المجتمعات المحلية،الفاعلين 
من قبل الفئات المحلية وتجعل منها استراتيجية يتم اعتمادها فى بناء التحالفات وا عادة انتاج الزعامات  المؤسسات تم استثار

لمحلية الذى يردد اعتبار هذه المجالس تعكس المفارقة بين خطاب النخب اهكذا المجالس المحلية والبلدية  .1محليًا ووطنياً 
وسيلة لتحقيق التنمية المرجوة، وبين واقع المجتمعات المحلية التى تعانى من تردى األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 . 2وسوء استغالل للموارد المحلية
يدفع أفراد النخبة إلى توسيع شبكات التحالفات ويتجاوزون  ، مماالتنافس حول النفوذ السياسىهذا ناهيك عن إلشكالية 

بذلك المجال الجغرافى المحلى ليتمكنوا من الحفاظ على موقعهم ضمن دائرة الفئات القيادية وصعودهم فى سلم الهرم 
، دوار الوساطةاالجتماعى واختراق دوائر القرار محليا وقوميا فى تشكيل تراتبية داخل النظم المحلية نفسها ويقوى من أ

هذه النخب تغلب مصالحها الخاصة وعملها يظل ظرفيًا يتحرك ضمن رهانات ومصالح لحظية، فهى تبدو أكثر ويجعل 
فعالية فى فترات الجنى/ فترة االنتخابات مثال لكن هذا ال يعنى أنها غائبة عن قواعد اللعبة وعند شبكات الزبونية من 

 ومن ناحية أخرى تأجيج الصراعات والتنافسية السياسية )عالقات األسرة ،الت المحليةناحية تحديد شبكة التحالفات والتكت
 .3وعالقات المصالح تؤثر فى أوضاع الوحدات المحلية وهذا يشير إلى سلوك مركب( وعالقات القبيلة

 
 

                                                           
، )بيروت: مركز دراسات الوحدة 35 شفيق عبد الغنى، النخب المحلية والعالقات الزبونية: دراسة فى بعض آليات إعادة إنتاج النفوذ بالمجال القروى المغربى، إضافات، العدد  1

 .142–141(، ص ص 2016العربية، صيف 
 .149-144المرجع السابق نفسه، ص ص   2
 .156-152ص ص نفسه،  3
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 أهمية المجالس المحلية من منظور وظيفى: -
ما يمكنها فى إطار و الجانب االقتصادى والتنموى تتمثل وظائف المجالس المحلية فى جانبين رئيسين؛ أولهما يدور حول 

التمويل،  وجلبوما يمكن أن تقوم به فى تعبئة الموارد  ،أن تساهم فى إحداث التنمية المستدامة جغرافيامن  اإلدارة المحلية
بينما الجانب اآلخر يتعلق بالديمقراطية فى ، 4الجتماعية جغرافيا بين المحافظاتواإلسهام فى الحد من فجوة العدالة ا

، تهامشاركة المواطنين فى االنتخاب والتمثيل فى عضويل من عوامل تحفيز شكلهبما يمكن أن تو جوانبها التمثيلية والتشاركية 
إطار قانونى للمساءلة االجتماعية من خالل تفعيل لجان المنتفعين من المواطنين التى يتمثل دورها فى  لكونهاوأيضا 

المساهمة فى اإلدارة واإلشراف على المشروعات واألجهزة والوحدات والخدمات العامة بالمحافظات، وكذلك يمكنها إشراك 
 من كونها:، لذا فأن أهمية المجالس المحلية تنطلق 5المجتمع المدنى

تمثل المجالس المحلية المنتخبة القادمة أهمية قصوى فى إشراك المواطنين ومما يعزز هذا االتجاه هو تمثيل الفئات  .1
فى المستويات المحلية والحد مراعاة حقوق األفراد والمصالح العامة االجتماعية، حيث تلعب هذه المجالس دورا فى 

تحسين الخدمات المحلية والحد من وتحقيق مساهمتهم فى الجتماعية تهميش دور المواطنين فى المساءلة ا من
وعن  ،األساسية بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد اإلدارى  حتياجاتوتوفير الخدمات واال، تضارب المصالح

 طريق سياسات عامة تستجيب الحتياجات المواطنين.
واإلدارى فى الدولة وفرصة لبروز قيادات وكوادر محلية تعد المجالس المحلية مدرسة لممارسة العمل السياسى  .2

جديدة واكتساب مساندة شعبية تمكنها من التصعيد من المستويات المحلية إلى المستويات القومية ناهيك عن كون 
 اإلدارة المحلية ترتبط بالمصالح المباشرة للمواطنين على المستويات المحلية فتمثل جذب للفئات االجتماعية التى

 المشاركة والتدريب المحلى األكثر فعالية. وأيضا توفر الوقت والجهد والمال فىكانت مهمشة، 
 .فى ضوء الخطة االستثمارية العامة للدولة فى الوحدات المحلية فى زيادة وتوسيع فرص االستثمار االشتراك .3
 تساهمأن  للمجالس المحليةتعبئة الموارد الذاتية منها؛ تعزيز االقتصاد التعاونى، حيث يمكن لتدعيم مجاالت أخرى  .4

فى تشجيع ودعم الجمعيات التعاونية بأنواعها التى تتنوع ما بين النشاط االستهالكى، النشاط االنتاجى، النشاط 
ر فاعل فى التنمية المحلية، حيث أقر الدستور سكانى، ونشاط الثروة المائية، وتؤهلها للقيام بدو الزراعى، النشاط اإل

( بأن الملكية التعاونية هى أحدى أنواع الملكيات فى مصر بجانب الملكتين العامة والخاصة، كما 33فى مادته )
بالجمعيات  1979( لسنة 43ُيعنى قانون اإلدارة المحلية الحالى رقم )، كما ( على النشاط التعاونى37أكدت المادة )

 وتشجيع األنشطة التعاونية.  نيةالتعاو 
 
 

                                                           
 .75(، ص 2016، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، صيف 61هويدا عدلى، الالمركزية فى مصر: بوابة التنمية، أحوال مصرية، العدد  4
، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، صيف 61محمد صفى الدين خربوش، دور اإلدارة المحلية فى تعزيز التحول الديمقراطى فى مصر، أحوال مصرية، العدد  5

 .73، وص 69-68(، ص ص 2016
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 :للمجالس المحلية تحليل الوضع الراهن -
فى ضوء ذلك يمكن القول أن خبرة المجالس المحلية المصرية السابقة فى ممارسة االختصاصات وتلبية االحتياجات 

نفاذها للمواطنين فى المستويات المحلية واجهت عدة إشكاليات تسببت فى إعاقة عمل ها، من أهمها تأثير األساسية وا 
العصبية القبلية أو العائلية الذى انعكس على المجالس المحلية والتى برغم أن تشكيلها يأتى عن طريق الترشح واالنتخاب 
المباشر إال أن واقعها عكس تشابه فى شكلها وأدائها مع مكونات المجتمعات المحلية خاصة التى تقوم على الروابط 

وتوليها جميع نواحى الحياة االقتصادية  ولية ووجود مصلحة مشتركة تجمع أفراد القبيلة أو العائلةوالتوازنات القبلية األ
. وكذلك فى عمليات صنع واتخاذ 6واالجتماعية والسياسية محليا، ظهر ذلك فى سير ونتائج عمليات االنتخابات السابقة

 . 7المشتركة للمكونات المجتمعية للوحدة المحليةالقرارات المحلية فى المجالس المحلية فى إطار دوافع المصالح 
بوقف تنفيذ  2011يونيه  28حكمت "محكمة القضاء اإلدارى" فى  2011يناير  25جدير بالذكر إلى أنه عقب ثورة 

على  قرار مجلس الوزراء السلبى باالمتناع عن حل المجالس الشعبية المحلية القائمة فى كافة وحدات اإلدارة المحلية
وذلك ألن القضاء اإلدارى كان قد أصدر سابقا العديد من األحكام ببطالن انتخابات المجالس الشعبية  مستوى الجمهورية،

، وهذا الحكم فيه إلزام للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار 8المحلية ولكن الجهة اإلدارية امتنعت عن التنفيذ
لحل  2011فى نوفمبر  2011( لسنة 116عسكرى" المرسوم بقانون رقم )وقد أصدر "المجلس ال .9بحل تلك المجالس

( من هذا المرسوم تشكيل المجالس الشعبية 2المجالس الشعبية المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة، ويذكر أن قد بينت المادة )
ت وذلك فى نطاق المحافظة ( االختصاصا3المحلية المؤقتة وأنواع الفئات الممثلة فى هذه المجالس، فحين تناولت المادة )

بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة إلدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقًا للخطة اإلستثمارية للمحافظة 
طراد، كما حددت المادة ) ( مدة العمل حيث تكون لمدة 3والمشاركة المجتمعية ويحقق سير المرافق العامة فيها بإنتظام وا 

خاب مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب، وجميع ما سبق ما وضحته تفصيليا مشروع الالئحة التنفيذية سنة أو انت
 .10لهذا المرسوم

هذا وقد تمحور حكم حل المجالس الشعبية المحلية كما ورد فى الحيثيات حول: فقدانها الشرعية فى الدستور الذى عطلت 
نها كانت جزء من مؤسسات السلطة التنفيذية، وأعضائها يمثلوا الحزب أحكامه بموجب اإلعالن الدستورى المؤقت، وأ

سقاط السلطة التنفيذية كأثر لثورة  يناير  25الوطنى الديمقراطى وهذا الحزب قد تم حله بحكم قضائى بعد تنحى الرئيس وا 
201111. 

                                                           
، )القاهرة: منتدى البدائل العربى ومؤسسة الحكومة المحلية بالدنمارك والمعهد الدنماركى المصرى محمد العجاتى )وآخرون(، المشاركة المجتمعية عبر المجالس المحلية فى مصر 6

 .27-23(، ص ص 2011للحوار، 
ربية، )القاهرة: منتدى البدائل عية: نماذج عمحمد العجاتى، تمكين المجالس المحلية بعد الثورات العربية، فى: أيمن عبد المعطى )مراجعة(، المجالس المحلية وتمكين المشاركة المجتم 7

 .11-7، د.ت(، ص ص 2015يوليو  28إلى  25العربى للدراسات والمعهد السويدى باإلسكندرية، أعمال ورشة بيروت فى الفترة من 
 فى الرابط التالى:(، 2011 /6 /28، )القاهرة: المركز المصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية، القضاء اإلدارى يحكم بحل المجالس المحلية 8

http://ecesr.org/?p=3987 
 التالى: ، فى الرابطbbc arabicمصر: القضاء اإلدارى يقرر حل المجالس المحلية الشعبية،  9

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/06/110628_egypt_councils 
 ة ومشروع الئحته التنفيذية.بحل المجالس الشعبية المحلي 2011( لسنة 116مرسوم بقانون رقم ) 10
 (، فى الرابط التالى:2011 /7 /4 المركز المصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية، الحيثيات الكاملة لحكم حل المجالس الشعبية المحلية، )القاهرة: 11

http://ecesr.org/?p=4051 
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له بفعل سرعة تغير القيادة السياسية  هكذا وبالرغم من قرار حل المجالس الشعبية المحلية إال أن الوضع لم يسر كما ُنشد
وتعيالت دستورية  2011فبراير  13الحاكمة، وتغيير فى اإلطار الدستورى ما بين ثورتين، فمن إعالن دستورى مؤقت فى 

حيث جرى  2012حتى ديسمبر  2011مارس  30إلى إعالن دستورى مؤقت آخر فى  2011محدودة فى مارس 
 2011( لسنة 116دت فترته محاولة إنفاذ مشروع الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )االستفتاء على دستور جديد، شه

ولكن  2013مايو  30لتشكيل المجالس الشعبية المؤقتة وبدأت وزارة التنمية المحلية فى بدء الحوار الحزبى بشأنها فى 
. وخالل تلك 2014لمعدل والحالى فى يناير ، ثم إقرار الدستور احينها لم يتم تفعيلها بسبب ضعف االستجابة الحزبية

الفترات االنتقالية وما بعدها وفى ظل عدم وجود مجالس شعبية محلية برزت أهمية هذه المجالس لدورها فى تفعيل 
 .12الالمركزية وتحقيق كال من الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية

 الالمركزية والمجالس المحلية: -
واجه نظام اإلدارة ي تحدى رئيسىوحدات اإلدارة المحلية، يعد أكثر من استقاللية  السلطة التنفيذيةأن غلبة مركزية  قد ظهر

لظروف الدولة ذاتها، فحتى الدول التى تطبق الالمركزية  نحو الالمركزية ويشترط مالئمة التوجههذا  .13المحلية فى مصر
وتتمثل هذه وافرها، وبما يتانسب مع السياق المصرى. تختلف فيما بينها، وذلك يتطلب مجموعة من العوامل الواجب ت

 جلبها ، والموارد وطرق طر التشريعية؛ سلطات اتخاذ القرارت المحلية، واالختصاصات المحلية التى تستند لألالعناصر فى
 :14هذه العناصرتراتبية تنميتها، ويوضح الشكل التالى و 

 
فى ضوء التطورات المأمولة لإلدارة المحلية، تجدر اإلشارة إلى تحديد سبل كيفية التدريج فى تطبيق التحول السليم نحو 
الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية، وذلك بتدبير الموارد وتوسيع سبل تعبئة التمويل وزيادة االستثمار لكى يتم تقريب 

                                                           
مجالس المحلية وتمكين المشاركة نهلة محمود، اإلدارة المحلية فى مصر: أثر الفجوة بين التشريع والممارسة على مبادئ الحكم الرشيد، فى: أيمن عبد المعطى )مراجعة(، ال 12

-53، د.ت(، ص ص 2015يوليو  28إلى  25رشة بيروت فى الفترة من المجتمعية: نماذج عربية، )القاهرة: منتدى البدائل العربى للدراسات والمعهد السويدى باإلسكندرية، أعمال و

55. 
 (، فى الرابط التالى:2016غسطس هانى سليمان )عرض(، دور اإلدارة المحلية فى دعم التحول الديمقراطى والتنمية المستدامة فى مصر، )المركز العربى للبحوث والدراسات، أ 13

http://www.acrseg.org/40326 
ظرية فى تحليل السياسة الدولية، العدد مريم وحيد مخيمر؛ السلطة غير المركزية: تحوالت شكل السلطة فى مراحل ما بعد الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، ملحق اتجاهات ن 14

 .13 – 12(، ص ص 2012، )القاهرة: يوليو 189

السلطات

االختصاصات

الموارد
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الة االجتماعية، والتغلب على مشكلة التفاوت بين المحافظات أو أن هناك محافظات ذات مستويات التنمية، وتحقيق العد
 موارد محدودة، وأن يكون ذلك هو الهدف من تعديل قانون اإلدارة المحلية. 

طار وحتى يمكن أن تساهم اإلدارة المحلية فى إحداث التنمية المستدامة جغرافيا، فأن ذلك يشترط أن تؤخذ الالمركزية فى إ
التوجهات األساسية لسياسات  ، وقد حدد الدستورلعالقة بين المركزية والالمركزيةاتشريعى واضح يضبط أو يلزم أو يكفل 

 . العدالة الجغرافية والعدالة التمثيلية فى االنتخابات مسائلالالمركزية باإلضافة إلى 
تها المختلفة على أعمال األجهزة التنفيذية المحلية وفى هذا اإلطار يجب تفعيل أدوات رقابة المجالس المحلية بمستويا

ومشاركتها فى التنمية المحلية فى المحافظة حسب نطاق اختصاصاتها، وتفعيل المساءلة االجتماعية بإعمال لجان 
 ، كذلك15المنتفعين من المواطنين فى المشاركة باإلشراف على المشروعات والخدمات المحلية كضمانة لمشاركة المواطنين

إحياء التنظيمات األساسية لإلدارة المحلية، وتفعيل األقاليم االقتصادية وهيئات التخطيط اإلقليمى لتيسير تعبئة مزيد من 
. وأيضًا تشكيل المجلس األعلى لإلدارة المحلية والذى يتكون برئاسة رئيس 16الموارد على مستوى كل إقليم اقتصادى

مية المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات، وتعزيز دوره مجلس الوزراء ويضم فى عضويته وزير التن
، يستلزم مراعاة ذلك بوضوح فى القانون الجديد لإلدارة المحلية ومعالجة 17فى دعم وتطوير النظام المحلى فى مصر

 . 18دارة المحليةمسائل االنتخابات المحلية وتدبير الموارد المالية والموازنات المحلية وحدود اختصاصات اإل
 المحلية: المجالسالنوع االجتماعى و  -

الحوكمة ذات عالقة ارتباط  حيث أن الصلة ما بين الحوكمة والالمركزية منالتجارب الدولية إليه تشير  وبالرغم من ما
أنه ، فى مصريالحظ من جميع أنشطة دعم الالمركزية إال أنه  ،19 فى اإلدارة المحلية وثيق بتفعيل دور النوع االجتماعى

فقط على بعد االستدامة، وتقتصر  تفتقدجهود بل أنها ق مشاركة المرأة، و التى تعالمحلية األطر  تواجهال توجد برامج 
 .20برامج دعم المترشحات المحتمالتفى المجالس المحلية و أنشطة تعزيز مشاركة المرأة 

التمثيل المناسب للفئات االجتماعية، فى ظل ذلك  إلى تخصيص المقاعد واشتراطوفق الدستور الحالى إلى وتتجه مصر 
ووضع  نوعىلذا يجب مراعاة المنظور ال ،21أصبح هناك حصة أو كوتا بمعنى مقاعد محجوزة لصالح مجموعة أو فئة

وانخراط  نوعى. ومراعاة وتعميم المنظور ال22لمواجهة مشكالت القروق التى يغذيها المجتمع بين الرجل والمرأة سياسات

                                                           
(، 2017، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، يناير 65ين فى المحليات، مجلة الديمقراطية، العدد محمد عبد الهادى، انعكاس الحوكمة على مشاركة المواطن 15

 . 123- 122ص ص 
 .78هويدا عدلى، مرجع سبق ذكره، ص  16
 .88صالح الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص  17
، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، مارس 58محلية فى مصر، قضايا برلمانية، العدد أيمن الباجورى، المعوقات التى تعترض صدور تشريع اإلدارة ال 18

 .19(، ص 2017
 .2-1، ص ص 2013ديسمبر  19إلى  17البلديات والحوكمة المحلية الديمقراطية فى سياق االنتقال الديمقراطى فى الدول العربية، مشاورة إقليمية، تونس فى الفترة من  19

TtzU2https://goo.gl/C  
لتهميش السياسى للمرأة فى مؤسسات الحكم المحلى، أوراق عمل، )القاهرة: مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، مارس والء جاد الكريم محمود، الالمركزية: ومأزق ا 20

 .17(، ص 2010
 .119، ص 1، ط2014فرنسى(، البرنامج االنمائى لألمم المتحدة،  –إنجليزى  –المعحم العربى لمصطلحات االنتخابات )عربى  21
 .112نفسه، ص المرجع السابق  22

https://goo.gl/C2TtzU
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ة والرجل فى السياسات والبرامج وتقليل الفجوة فى فرص التنتمية والعمل على تحقيق المساواة كهدف، وهذا ما قد المرأ 
 .23يتحقق فى المجالس المحلية المقبلة

 التطورات التشريعية لإلدارة المحلية ثانيا: 
ما يتعلق بتدعيم التحول التدريجى نحو شهدت اإلدارة المحلية بتنظيميها أو وجهيها تطورات دستورية غير مسبوقة أبرزها 

الالمركزية المالية واإلدارية واالقتصادية، وتخصيص/ أو حجز مقاعد للفئات التى كانت مهمشة أو لم تحظى بتمثيل 
مناسب فى السابق، وهذه التطورات من شأنها أن تؤدى إلى تمكين المواطنين من مجموعات هذه الفئات فى التمثيل 

ك فى حال تحققه نقطة تحول جوهرية فى كيفية تشكيل المجالس المحلية المقبلة بصورة تتخطى طريقة المحلى، ويعد ذل
 التسكين ألعضاء هذه المجالس التى كانت تحدث فى السابق.

ُتمثل كافة فئات المواطنين وتعبر عن  سوف إلدارة المحليةا المنتخب من الوجهالمجالس المحلية  بهذا المعنى فأن
فى تحسين هام للغاية  ويعد دورها ،ثيلية والتشاركيةمين التتترسيخ الديمقراطتعزز من وفق المقومات الدستورية و  احتياجاتهم

حيث تعد  ،تجسيدا لتوجه الدولة فى األخذ بالالمركزية تبروتع، المرجوة المحلية إلى التنمية المشروعات المحلية والوصول
لتوسيع المشاركة المجتمعية فى إدارة شئون ، شئونهم المحلية ىفة التأثير وممارسشراك المواطنين إل إطار مؤسسى محلى

المتابعة وزيادة كفاءة  ،من المواطنينالمحلى تقريب مؤسسات صنع القرار و  ،(الحوكمة المحلية)محليا الدولة والمجتمع 
 فى الدولة. المجالس المحلية واحدة من المؤسسات المهمة فأنلذا للقضايا والخدمات المحلية،  الرقابة والمساءلة الشعبيةو 
( 43يتضح من النصوص التشريعية المصرية، سواء تلك الواردة فى الدستور أو فى قانون اإلدارة المحلية الحالى رقم )و 

عبية المحلية يعد وتعديالته والئحته التنفيذية )الذى ينتظر تعديله( أن التوسع فى أدوات الرقابة للمجالس الش 1979لسنة 
تاحة مشاركة المواطنين كناخبين أو نواب محليين أو مسائلين عن أداء ، 24خطوة على الطريق نحو تمكين محلى وا 

بالتالى يوجد تطورات هامة تتعلق بتفعيل ، ن الترشيح فى االنتخابات السابقةالخدمات، وتمثيل فئات كانت مستبعدة م
، فضال عن التحول التدريجى والمنظمة تشريعيا مجالس المحليةمواطن من خالل الثالث لمشاركة الصور الال نماذج أوال

  .26 25نحو الالمركزية
( 175تسعة مواد عن اإلدارة المحلية تمثل فى معظمها تطورا جديدا وهاما، وهى؛ من المواد ) 2014تضمن دستور وقد 
الجمهورية  فى فصل السلطة التنفيذية والتى تعد ذات ( من فرع رئيس 148( باإلضافة إلى كال من المادتين )183إلى )

( من باب األحكام العامة واالنتقالية، كما أن هناك مادتان 242صلة باإلدارة المحلية على نحو ما سيتم تبيانه الحقا، و)
 (.87( و)11قد كفلتا مسائل المساواة ومشاركة المواطنين فى الحياة العامة وهما )

قد تغير مسمى المجالس المنتخبة لتصبح "المجالس المحلية" بدال عن "المجالس  2014ور المصرى ويالحظ أنه فى الدست
 الشعبية المحلية"، كما أن مستوى "المركز" كوحدة إدارية لم يذكر فى هذا الدستور. 

                                                           
 .37نفسه، ص  23
 .18-16(، ص ص 2009، السنة الخامسة، يوليو 55عالية عبدالحميد، الالمركزية، )المركز الدولى للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، سلسلة مقاهيم، العدد  24
 .2014دستور مصر  25
 وتعديالته والئحته التنفيذية. 1979لسنة  43قانون نظام اإلدارة المحلية رقم  26
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، وكيف فعالةوذلك فى سبيل مجالس محلية  هذه اإلطار الدستورى لمشاركة المواطنينالدراسة يتناول هذا المحور من 
عبر الدستور على أهمية وتطوير العمل المحلى كخطوات أولى يلحقها تطورات تشريعية أخرى فى القانون الجديد لإلدارة 

 المحلية والئحته التنفيذية، وكذلك اللوائح الداخلية لعمل المجالس المحلية بعد انتخابها وتشكيلها.
 :الدستور والتحول التدريجى نحو الالمركزية -

، حيث ما ورد فى هذا الدستور عن اإلدارة المحلية يعد أساسا 2014يمكن اإلشارة إلى الالمركزية فى الدستور المصرى 
( إلى الالمركزية 176يجب أن يدعمه القانون والئحته التنفيذية، حيث أشارت المادة ) دستوريا جيدا نحو تمكين المركزى 

وفى مادة منفصلة مستقلة من خالل النص على أن: "تكفل الدولة دعم اإلدارية والمالية واالقتصادية بشكل واضح 
الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات اإلدارية من توفير المرافق المحلية، 

اإلدارة المحلية"، أما المادة والنهوض بها، وحسن إداراتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات 
( فقد كانت استجابة واضحة إلشكالية التنمية األساسية فى مصر، وهى الفجوة التنموية الجغرافية من منظور 177)

دارية،  الالمركزية، وقد نصت المادة على أن: "تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية وا 
التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة االجتماعية بين هذه  ومالية، وتضمن

الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون"، وبذلك أكدت المادتين على أهمية أن تكفل الدولة ليس فحسب دعم الالمركزية اإلدارية 
دارية، ومالية، لذا يستوجب والمالية واالقتصادية بل وأيضا توفير ما تحتاجه الوحد ات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وا 

ذلك التقدم الذى تم إحرازه فى وضع اإلدارة المحلية بجناحيها وحتى يتم تفعيله ونجاح النظام المحلى أن تحدد آليات 
الذى لم –د ترك للقانون قانونية ومؤسسية التى يمكن من خاللها للدولة أن تكفل دعم الالمركزية، وخاصة أن الدستور ق

تنظيم اآلليات وتحديد الجدول الزمنى لنقل السلطات والموازنات وتحقيق العدالة االجتماعية بين الوحدات  -يصدر بعد
 اإلدارية للتحول نحو الالمركزية.

لس المحلية، فضال عن نمط العالقة التى تتسم بالفصل والتوازن بين السلطات من خالل تطوير األدوات الرقابية للمجا
(، ففى المقابل يقترن بذلك أن 180فى أدوات الرقابة للمجالس المحلية كما وردت فى المادة ) 2014وبينما توسع دستور 

أعطى الدستور الجديد لرؤساء الوحدات المحلية )التنفيذيين( الحق فى االعتراض على قرارات المجالس المحلية المخالفة 
أو اللوائح، وفى الوقت نفسه جعل قرارات المجالس المحلية نهائية ال يجوز التدخل فيها من للخطة أو الموازنة المعتمدة 

قبل األجهزة التنفيذية إال فى حاالت معينة تم النص عليها فى الدستور، ويصبح دور المشرع فى القانون تنظيم هذا األمر، 
حدود، أو اإلضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح (؛ منع تجاوز المجلس لهذه ال181وهى على نحو ما تضمنته المادة )

المجالس المحلية األخرى، وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه 
المجلس المحلى للمحافظة. وفى حالة حدوث الخالف مع التنفيذيين حول اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، فقد 

ور أن تفصل فيه على وجه االستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وكذلك فى نص الدست
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مبدأ عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، لذلك يجب مراعاة كل ذلك عند وضع القانون الجديد لإلدارة 
 .27المحلية

( التى تنص على وجوب 178ور المجالس المحلية من بينها؛ المادة )جاء الدستور كذلك بتطورات بإجراء تعديالت على د
( من قيام كل مجلس محلى بوضع موازنته، 182أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. وما ذهبت إليه المادة )

بإجراء إدارى وينظم ( على عدم جواز حل المجالس المحلية 183وحسابه الختامى بما ينظمه القانون. كما أكدت المادة )
ن كانت ترجعها للقانون   .    28القانون طرق حلها وا عادة انتخابها. وهى بال شك تطورات دستورية هامة، وا 

كذلك أكد الدستور على التكييف التشريعى لوضع المحافظ على أنه هو ممثل السلطة المركزية على المستوى المحلى 
السياسات العامة فى المحافظة، وفى ضمان التزام األجهزة المحلية فى نطاق ويعهد إليه الدور المحورى فى ضمان تنفيذ 

محافظته بالقوانين المعمول بها فى الدولة ويتمتع بحق االعتراض على قرارات المجالس المحلية فى حالة مخالفتها للنظام 
( من الدستور 148ا جاء فى المادة )العام أو اإلضرار بالمصلحة العامة أو قوانين الدولة وسياساتها وذلك استخالصا مم

الخاصة بجواز قيام رئيس الجمهورية بتفويض بعًضا من اختصاصاته لبعض مسئولى السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء 
ونوابه، والوزراء، والمحافظين، أى أنه ممثل السلطة التنفيذية المركزية. لعل فى ضوء ذلك تتجه بعض التفسيرات إلى أن 

( فى فقرتها األخيرة فيما يتعلق بممارسة المجالس المحلية ألداة حق 180الصياغة التى وردت فى المادة )األلفاظ و 
 .  29االستجواب الرقابية تنطبق على رؤساء الوحدات المحلية دون المحافظ

واإلدارية واالقتصادية المالية  وتجدر اإلشارة لما يرتبط بذلك من توقيتات دستورية للتحول نحو مستويات وأنماط الالمركزية
( التى نصت على أن: "يستمر العمل بنظام اإلدارة المحلية القائم إلى أن 242التى نص عليها الدستور وذلك فى المادة )

يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخالل بأحكام المادة 
 .30ر"( من هذا الدستو 180)

 :الدستور والمشاركة والترشح المحليين -
حيث تم تخصيص نسبة محددة من المقاعد  شمل الدستور عدة مواد داعمة للمشاركة والترشح لالنتخابات المحلية القادمة

 للمرأة والشباب والعمال والفالحين مع التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى اإلعاقة، ويمكن استعراضها على النحو التالى؛
(: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 11ذكرت مادة )

واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبًا 
( إلى: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق 87رت مادة )فى المجالس النيابية". بينما أشا

بداء الرأى فى االستفتاء، وأن نص المادة يشير بعد ذلك إلى االنتخابات وضمانات الحيدة والنزاهة،  االنتخاب والترشح وا 

                                                           
 .57-56نهلة محمود، اإلدارة المحلية فى مصر، مرجع سابق، ص ص  27
(، فى: أيمن عبد المعطى )مراجعة(، 2015 سبتمبر 15إلى  12رجاء الكساب، الشفافية وحدود العدالة االجتماعية: المغرب ومصر نموذجا، )أعمال ورشة عمل الرباط فى الفترة من  28

 .131-130(، ص ص 2016بورج، العدالة االجتماعية بين الحراك الشعبى والمسارات السياسية فى البلدان العربية، )منتدى البدائل العربى للدراسات، ومنظمة روزا لوكسم
(، 2016، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، صيف 61حوال مصرية، العدد صالح الشيخ، تجربة تطبيق الالمركزية فى مصر: دراسة رصدية توثيقية، أ 29

 .88ص 
 .76هويدا عدلى، الالمركزية فى مصر: بوابة التنمية، مرجع سابق، ص  30
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ية أو األغراض السياسية وبذلك فصلت وذكرت عدد ستة  جهات أو مكونات يحظر عليها االستخدام فى الدعاية االنتخاب
المادة بين المجال العام من ناحية والمجال الحكومى أو االجتماعى أو االقتصادى أو الدينى الخاص من ناحية أخرى، 
وتتمثل المكونات أو الهيئات فى؛ "المال العام"، و"المصالح الحكومية"، و"المرافق العامة"، و"دور العبادة"، و"مؤسسات 

(: "تنتخب كل وحدة محلية مجلًسا باالقتراع العام 180األعمال"، و"الجمعيات والمؤسسات األهلية". وأوردت مادة )قطاع 
السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط في المترشح أال يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميالدية وينظم القانون شروط 

جراءات االنتخاب، على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن خمس وثالثين سنة، وربع المقاعد  الترشح األخرى، وا 
للمرأة، على أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تضمن تلك النسب 

قبة أوجه النشاط تمثيال مناسبًا للمسيحيين وذوى اإلعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومرا
المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على األجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها. 
وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس 

 لمالية وضمانات أعضائها واستقاللها". المحلية األخرى، ومواردها ا
وهكذا يمثل ذلك تطور غير مسبوق لتشكيل المجالس المحلية واقتران ذلك بالتأكيد على ممارسة اختصاصاتها ومواردها 
المالية للوحدات المحلية، والتوسع فى األدوات الرقابية، مما يعد تمكين دستورى مكتمل يجمع ما بين جانبى التمكين 

(، حيث؛ إتاحت التمكين السياسى للشباب من الجنسين 180وهما التمثيل والصالحيات كما أوردت هذه المادة ) المحلى،
( سنة ميالدية، مع تمثيل وتخصيص مقاعد للمرأة والشباب 21حينما خفض وحدد الدستور سن الترشح فى أال يقل عن )

ظائفها فى المتابعة والمراقبة مع تمكينها من أدوات والعمال الفالحين والمسيحيين واألشخاص ذوى اإلعاقة، وحصر و 
رقابية وضمانات أعضائها واستقاللها وتعبئة الموارد المالية وجلب مصادر التمويل المحلى حتى تستطع القيام بدورها 

 المحلى.
ة القائم إلى أن يتم ( من باب األحكام العامة واالنتقالية حددت: "يستمر العمل بنظام اإلدارة المحلي242وأخيرا مادة ) 

تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدرج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخالل بأحكام المادة 
 ( من هذا الدستور".180)

 ، السابقم الموحدة للتمثيل كما فى األرقااألخذ بنظام استمرار  يؤيدفهناك فريق ة فيما يتعلق بكيفية تشكيل المجالس المحلي
ويرى أنصار هذا الرأى  ،اقتراح حول تفعيل القاعدة المطبقة عالمًيا فى طريقة التمثيل وهى عدد السكان يطرحفريق آخر و 

أنه من شأنه تخفيض عدد أعضاء المجالس المحلية من ناحية، وتدريب وتأهيل أعضاء المجالس المحلية دون تكلفة 
 .31ثل فى زيادة كفاءة وفعالية أداء المجالس المحليةتتم وفق حجج هذا الفريق ، فضال عنكبيرة

كما تطرح آراء تدعو لفصل قانون اإلدارة المحلية عن قانون االنتخابات المحلية يجب فصل السياسة عن السياسات العامة 
المختلفة من  فيما يتعلق بنظام اإلدارة المحلية الجديد، فاالنتخابات هي عمل سياسي بالدرجة األولى بحيث تتبارز القوى 

                                                           
 .33، ص 28(، ص 2012، يوليو 12)بدائل، العدد صالح الشيخ، مداخل إصالح النظام المحلى فى مصر فى ضوء االستحقاقات الدستورية والتجارب الدولية،  31
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أجل زيادة نسبة تمثيلها وحضورها فى صناعة القرار المحلى، أما السياسات العامة فهى عمل تقنى ويتبلور حول كفاءة 
ولذلك من  .(242(، والمادة )180عمل أجهزة الدولة فى هذا السياق، كما يوجد التزامات دستورية نصت عليها المادة )

إقرار قانون مستقل النتخابات المجالس المحلية يراعى نصوص الدستور  النظر هذهكما يبين من يتبنى وجهة  الضرورى 
( مع تخصيص وقت أكبر يمكن أن يستغرق لمناقشة باقى 242( والمدة الزمنية التى نصت عليها المادة )180) مادة 

ل صالحيات الوحدات المحلية قانون اإلدارة المحلية، حتى ال ينحصر النقاش على الجدل حول نظام االنتخابات ويتم تجاه
 .32والعالقة فيما بينهما

  المواطن والمساءلة االجتماعية: -
وفقا آلخر التعديالت عبر أربع مواد دور  1979لسنة  43نظمت الالئحة التنفيذية لقانون نظام اإلدارة المحلية رقم 
الشعبى المحلى باالتفاق مع المحافظ أن يقرر (؛ للمجلس 41المواطنين فى الرقابة والمساءلة االجتماعية، ففى مادتها )

تمثيل المنتفعين من المواطنين فى اإلدارة واإلشراف على المشروعات واألجهزة والوحدات والخدمات العامة، والتى تقوم 
م، على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة بالمحافظة، وذلك فى أثنى عشر مجال محلى على النحو التالى؛ التعلي

الثقافة، الصحة، الشئون االجتماعية، المعاشات والتأمينات االجتماعية، النقل والمواصالت، اإلسكان، المياه، الكهرباء، 
( شروط التمثيل لضمان الشفافية لمشاركة 42الصرف الصحى، توزيع السلع التموينية والشعبية، المساجد. وحددت المادة )

الرقابة الشعبية المحليين، ومن أهم الشروط؛ النزاهة والغيرة على الصالح العام، مقيم الفعالة من المواطنين فى اإلدارة و 
وبينت  بالوحدة المحلية، ال يكون عامال فى تلك الجهة اإلدارية أو من أعضاء مجلس النواب أو المجالس الشعبية المحلية.

ة المختصة بالمرفق العام فى بحث السياسة العامة ( دور ومهام لجان المنتفعين وبالتعاون مع األجهز 44( و)43المادتين )
للمرفق ومتابعة وتقييم أوجه النشاط  بما يؤدى إلى حسن أداء الخدمات، وبغرض الحد من تعارض المصالح ومكافحة 
الفساد اعتبر ممثل المنتفعين متطوعا مكلفا بخدمة عامة ال يجوز له الحصول على مبالغ أو مزايا أو معاملة خاصة فى 

 لتعامل معها، ويحكم كل ذلك بالئحة يصدر بها قرار من المحافظ المختص.ا
شراك المواطنين، وهى المادة ) ( من الالئحة 40تجدر اإلشارة فى هذا الصدد أن المادة التى سبقت مواد لجان المنتفعين وا 

سلطة الرقابة على مختلف المرافق  التنفيذية لقانون نظام اإلدارة المحلية قد عززت من دور المجالس الشعبية المحلية فى
واألعمال فى نطاق المحافظة فى إطار من التعاون بين المجلس المنتخب والجهاز المعين لإلدارة المحلية، من خالل 
الطلب من المحافظ تقديم تقارير األنشطة مدعمة بالبيانات اإلحصائية ومعدالت اإلنتاج والخدمات، وعرض تقارير دورية 

 التنمية المحلية ودراسة كيفية مواجهة المشكالت والمعوقات. عن تنفيذ خطط
يتبين من ذلك أنه ال يوجد معوقات دستورية تعيق التحول إلى الالمركزية وزيادة التمثيل االنتخابى للفئات االجتماعية، 

دت التوجهات األساسية وأن كانت المواد الدستورية تعد أساس إلصالح اإلدارة المحلية بجناحيها فى مصر كما أنها قد حد

                                                           
ألهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، الوصايا الخمس لقانون اإلدارة المحلية الجديد، المنتدى االقتصادى لمصر بكرة، )القاهرة: مركز المشروعات الدولية بالتعاون مع مركز ا 32

 ، فى الرابط التالى:1د.ت(، ص 
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لسياسات الالمركزية باإلضافة إلى الجوانب التى تتعلق بالعدالة الجغرافية والعدالة التمثيلية فى االنتخابات، ولكن ليست 
  .33كافية

ال شك أن تفعيل هذه المواد التشريعية يتطلب بالضرورة تعزيز دور المجتمع المدنى وتقوية األحزاب السياسية وأماناتها 
وتوثيق التواصل  إعداد وتأهيل الكوادر المحلية وفى المشاركة المجتمعية التنموية المحليةفى مجاالت فى المحافظات 

من ، و ن مجالس المراكز والمدن والقرى واألحياء فى المحافظات من ناحيةبينها وبين المحافظين والوحدات المحلية م
تهميش دور المواطنين فى المساءلة االجتماعية لتحسين الخدمات المحلية والحد من تضارب  ناحية أخرى الحد من

المجال العام هامة خاصة وأن الفجوة بين التشريع والممارسة فى المحليات تنعكس على تضييق  ائلوهى مس المصالح.
واقتصار المشاركة المجتمعية المحلية على عدد محدود من منظمات المجتمع المدنى أو باألحرى منظمات بعينها داخل 

 على أساس البرامج واألفكار. مواطنينكل محافظة، وضعف األحزاب فى جذب ال
كالمرأة والشباب والتى ستحسم حتما من خالل من هنا يثور تباين التوجهات حول تشكيل المجالس المحلية وتمثيل الفئات 

والجمع بين  -وهذا األقرب–القانون فى شكل النظام االنتخابى واحتساب النسب المئوية فى حال إتباع النظام المختلط
ة النظام الفردى ونظام القوائم، من هنا يستوجب تفعيل المواد الداعمة لمشاركة وتمثيل المواطنين فى االنتخابات المحلي

المقبلة بشكل نزيه وحر وعادل، وتحديد النظام االنتخابى األمثل لإلدارة المحلية، وكيفية تمثيل الفئات المعنية وهذا ما 
تاحة التنافسية لألحزاب  يشير إليه الدستور فيما يتعلق بالنظام االنتخابى وعدالة اجراءات الهيئة الوطنية لالنتخابات، وا 

وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى متابعة االنتخابات  فى المشاركة فى االنتخابات، السياسية واألفراد المستقلين
 . 34المحلية

هكذا يمكن القول أن تفعيل دور اإلدارة المحلية ال يتوقف فقط على اإلطار التشريعى، بل يحتاج إلى مجموعة من العوامل، 
لية واالقتصادية واإلدارية، ومدى توازن اختصاصات اإلدارة المحلية أهمها؛ توافر اإلرادة السياسية لتطبيق الالمركزية الما

مع مسئولياتها فى ظل تحقيق عناصر تقوية اإلدارة المحلية، والثقافة السياسية السائدة فى المجتمعات المحلية من حيث 
عية وخاصة المرأة والشباب فى المشاركة وتأثير البعدين القبلى والعائلى وقبول الزيادة المتوقعة لتمثيل الفئات االجتما

 المجالس المحلية القادمة.
 المقبلة  المحلية المجالس فى المجتمع فئات بالتمكين وليس التسكين: تمثيلثالثا: 

جاء فى المعجم اللغوى الوسيط؛ إن "الساكن" خالف "المتحرك"، ويشير معنى أسكن المتحرك إلى وقف حركته، وسكن 
بينما "التمكين" فيحمل معانى مكن وتعنى عظم عندهم فهو مكين، وأمكن تيسر وصار المتحرك ترادف وقف حركته، 

ممكنا، أمكن فالنا من الشئ جعل له عليه سلطانا وقدرة، مكن فالنا من الشئ أمكنه منه، تمكن عند الناس تعنى عال 
 ة، بينما الَمِكنة فتعنى التمكن والمكانة.شأنه، استمكن من الشئ، تمكن، الُمكنة تشير إلى القدرة واالستطاعة أو القوة والشد

                                                           
 .3 – 2الوصايا الخمس لقانون اإلدارة المحلية الجديد، المرجع السابق نفسه، ص ص  33
اهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الرابعة، ديسمبر ، )الق55أونا جاى، خيارات النظم االنتخابية للهيئات الالمركزية فى مصر، قضايا برلمانية، العدد  34
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السياسى وفى ارتباطها بالتنمية السياسية وفى ظل التطورات  العمل مدرسة باعتبارها المقبلة المحلية المجالس هكذا تمثل
على ممارسة  زيادة فرص تمكين المواطنين سياسيا وتهيئة القدرة لألفراد الممثلين لفئات المجتمع الدستورية لإلدارة المحلية؛

التأثير فى التفاعالت داخل المجتمعات المحلية، بشرط أن يأتى الترشيح وتجرى عمليات االنتخابات ضمن أطر تنافسية 
، حتى ال يصبح تشكيل المجالس المحلية المقبلة مجرد تسكين حقيقية أفضل مما شاهدته انتخابات مجلس النواب األخيرة

 .للفئات وليس تمكين حقيقى وفعال
 همية المشاركة فى المجالس المحلية وأبرز صورها:أ -
 حياة خلق فى هاما دوراتلعب  المشاركة المحليةإلى أن  ؛المجالس المحلية خالل من مشاركة المواطنين أهميةتشير 
النظر بغض  لتعزيز مبدأ المواطنة لجميع األفراد سبيال تكون  أن أيضا شأنها ومن والتشارك الديمقراطية على قائمة سياسية

 وتمثيل إدماج عند وخاصة االجتماعى، بالنوع تتعلق التى تلك أو القبلية والعائلية، أو الطائفية أو الطبقية األسس عن
 من المشاركة تؤدى أيضا. 35(والشباب والمسيحيين واألشخاص ذوى اإلعاقة المرأة) التى كانت مستبعدة الفئات جميع
 االحتياجات فعالة وتحديد بصورة اإلدارة المحلية فى العمل على قادرة سياسية كوادر تدريب إلى المجالس المحلية خالل

 . 36إحداث تنمية محلية تستطيع وبالتالى لمناطقها المجتمعية
بفاعلية  تعمل مدربة ومؤهلة، كوادر لوجود الضرورة فتبدو المحلية المجالس عمل ركيزة يعدوا اللذين باألعضاء يتعلق وفيما
مشكالت الوحدات المحلية، وذلك  مع والتعامل والتأثير المشاركة على وقادرة المحلية، شئون المجتمعات فى ناقد ووعى
 .37المقبلة المجالس المحليةعمل  لتقوية
: مشاركة المواطنين كناخبين أو نواب محليين أو مسائلين عن أداء فىصور مشاركة المواطن فى العمل المحلى،  وتتمثل

بمعنى آخر المشاركة فى االنتخابات المحلية والتمثيل فى المجالس المحلية المنتخبة وممارسة  الخدمات المحلية، أو
المساءلة االجتماعية، أى أن المشاركة المحلية بصورها الثالث تعد حق وعملية فى آن معا وتجعل المواطن فاعل محلى 

قابة للمجالس المحلية وتمثيل فئات كانت فى أدوات الر  2014وجميعها منظمة تشريعيا، كما أن التوسع فى دستور 
 .38مستبعدة من الترشيح والمشاركة يعد خطوة هامة نحو تمكين محلى

 أبرز معوقات المشاركة فى المجالس المحلية: -
أن الدستور قد حدد الفئات التى لها حق الترشح فى االنتخابات المحلية، إال أن هناك معوقات تواجه مشاركة من بالرغم 
 استبعادها يتم كان لطالما بعينها فئات مشاركة لتعزيز فرصة هذا يعتبر وحيثن فى المجالس المحلية المقبلة، المواطني

 انتخابات فى الفئات هذه مشاركة تعزيز على ليؤكد المحلية اإلدارة قانون  بتغيير مقرونا هذا لكن سيظل المشاركة، من
 المقبلة بشكل نزيه وحر وعادل، المحلية االنتخابات فى المواطنين وتمثيل لمشاركة الداعمة المحلية وتفعيل المواد المجالس

                                                           
، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، السنة الرابعة، ديسمبر 55أونا جاى، خيارات النظم االنتخابية للهيئات الالمركزية فى مصر، قضايا برلمانية، العدد  35
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ة وتمكين المشاركة المجتمعية: نماذج شيماء الشرقاوى، المحليات والمجتمع المدنى فى مصر كطريق إلشراك الفئات األكثر ضعفا، فى: أيمن عبد المعطى )مراجعة(، المجالس المحلي 36

 .139-138، د.ت(، ص ص 2015يوليو  28إلى  25الفترة من  عربية، )القاهرة: منتدى البدائل العربى للدراسات والمعهد السويدى باإلسكندرية، أعمال ورشة بيروت فى
، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 61سمير عبدالوهاب، دور اإلدارة المحلية فى التنمية المحلية المستدامة فى ضوء الخبرات الدولية، أحوال مصرية، العدد  37

 .36-35(، ص ص 2016صيف 
 .123-121(، ص ص 2017، )القاهرة: يناير 65هادى، انعكاس الحوكمة على مشاركة المواطنين فى المحليات، مجلة الديمقراطية، العدد محمد عبدال 38
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يجب مراعاتها فى تصميم ، كما المذكورة فى الدستور للفئات االنتخابات المحلية تجربة إشكاليات ومعوقات خوض ويعالج
 وانعكاسهما على السياسية الثقافة ومستوى  العام السياق، وهذه المعوقات ترتبط بالبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية

أن طبيعة العالقة بين األحهزة التنفيذية والمجالس المحلية يعد  ، كماالمحلى المستوى  على السياسية الممارسة شكل تحديد
 أن: محددا هاما لمدى تفعيل المشاركة المحلية، حيث

قاص صالحياتها وضعف دورها فى استخدام من انت 2011عانت المجالس المحلية فى مصر قبل حلها فى العام  .1
نما تعنى بمصالح من يحوز ، و أدواتها الرقابية كانت فى كثير من األحيان ال تعبر عن احتياجات المواطنين وا 

 .39كما افتقدت فى عملها لمفاهيم الحوكمة والشفافية القوة السياسية )السلطة والنفوذ( المحلية،
  .40(والعائلية القبلية)واالنتماءات األولية  العصبية واالرتباطات المجتمع ثقافة اعتباراتكذلك  .2
 بعض األحزاب السياسية ذات المستوى االقتصادى المتوسط أو المنخفض لدى تمويل الحمالت االنتخابية قلة .3

 .41مشاركاتهم أمام عائقا تشكل
 للمشاركة شكل ىتنام ، حيث2011( يناير 25)والمرأة خاصة بعد ثورة  الشباب لمشاركة نماذج تجدر اإلشارة من جهة إلى

كما انعكست التطبيقات التكنولوجية  .42مشاركة المواطنين اللجان الشعبية، وهذا يعد فرصة لتعزيزوذلك بانتشار  ،المحلية
فى الحديثة على تيسير التواصل االجتماعى فى العمل المحلى وازدياد التركيز على قضية محلية واحدة بدال عن التنوع 

القضايا وهذا يفيد فى التوصل لبدائل ومعالجة المشكلة المحلية محل النقاش والتفاعل وكذلك إنجاح الحمالت بصدد هذه 
 .43القضية الراهنة
ستدامة للشباب، حتى لهؤالء ممن شاركوا فى البرنامج  من جهة أخرى  جدير بالذكر أن المبادرات الرسمية لم تحقق تمكين وا 

، وبرنامج تمكين الشباب لدخول المجالس المحلية 44والمؤتمر القومى للشباب (PLP)باب للقيادة الرئاسى لتأهيل الش
 . 45"مبادرة مستقبلنا في إيدينا"

تبقى المجالس المحلية حال إلستيعاب جميع القوى واألحزاب السياسية فى مصر وضمان مشاركتها ويتوقف فى ضوء ذلك 
ليؤكد على المشاركة والتمثيل المحليين، وتحديد موعد إجراء االنتخابات المحلية، هذا على تغيير قانون اإلدارة المحلية 

وبشرط أن تكون حرة وعادلة ونزيهة، ومن األهمية التوسع فى برامج التربية المدنية لتأهيل الكوادر المحلية وذلك لرفع 

                                                           
 .4 - 3ص  ، د.ت(، ص شيماء الشرقاوى، ومينا سمير، إشكاليات المشاركة من خالل المحليات، سلسلة أوراق البدائل، )القاهرة: منتدى البدائل العربى للدراسات، 39
 .155-154(، ص ص 2016وفاء سمير نعيم، العصبية العائلية والمشاركة السياسية: دراسة حالة فى قرية مصرية، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  40
 .5شيماء الشرقاوى، ومينا سمير، مرجع سبق ذكره، ص  41
، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، صيف 61ة نحو رؤية وآليات جديدة، أحوال مصرية، العدد أيمن السيد عبدالوهاب، المحليات وتعزيز المشاركة الشعبي 42

 .120-118(، ص ص 2016
 الرابط التالى: ، فى6ص ، 2005إشراك المجتمع المدنى فى تحسين أسلوب اإلدارة المحلية، مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، نيروبى،  43

http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/1667_13580_K0473700.a.doc 

 (، فى الرابط التالى:4/1/2017: حصاد عام الشباب، )مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، 2016دينا شحاتة،  44

http://acpss.ahram.org.eg/News/5635.aspx 
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ديدة ستحظى بفرص المشاركة فى كفاءة العمل المحلى المقبل فى ظل توقعات لزيادة غير مسبوقة لتمثيل فئات ج
 . 46االنتخابات المحلية القادمة ألول مرة

  :المجتمع المدنى وتشجيع المشاركة فى المجالس المحلية -
إشراك تعزيز وفيما فى سبيل قيام المجتمع المدنى بدوره فى تشجيع المشاركة فى المجالس المحلية القادمة، ال بد من 

، وذلك على نحو ما تشير االتجاهات والخبرات الدولية، لةلتحقيق مشاركة المواطنين الفعاوتمكين المجتمع المدنى محليا 
اإلطار التشريعى الذى يحدد السلطات والموارد المالية للمستوى المحلى، ثم الممارسات ؛ ينظم من خالل عدة إجراءات، هى

دور برامج التربية المدنية فى نشر وترسيخ قيم التنوع والثقة التشاركية لإلدارة المحلية، كذلك القيم المدنية السائدة وهنا يأتى 
ومن ضمن ما يتعلق بسياسة القرب والديمقراطية التشاركية عمليات التخطيط بالمشاركة،  بين المواطن والمجالس المحلية

الحكومة فى إداراتيها العامة يمكن أن تساعد ، و 47وهى أنشطة محلية تستجيب للنوع االجتماعى وتفعيل أدواره المحلية
لرفع كفاءة وفاعلية قنوات المجالس المحلية النزاهة، وتوجيه المساءلة و والمحلية على تحسين الخدمات وضمان فاعلية 

مثل )األشخاص االعتبارية والطبيعية( المتعاملة معها، خاصة التى كانت مستبعدة وتعانى التهميش  الجهاتمع  التواصل
فى عدد من األدبيات واالتجاهات والمجتمعات المحلية المهمشة وهذا ما يشير إلى  دخول المنخفضةذوات النساء ال

 . 48الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعىالتنموية إلى 
ال بد أن تنطلق من دعم الشراكة بين المجالس المحلية والجمعيات  أن مشاركة المواطنين فى العمل المحلى،هكذا يتأكد 
ويوسع من مشاركتهم فى المجالس  المواطنين ت األهلية، وتفعيل مبادرات األفراد، وذلك يعزز من إندماجوالمؤسسا
  .49المحلية
 رؤية لتدعيم المشاركة فى المجالس المحلية المقبلة: -

فى كافة صور المشاركة التى تم استعراضها  المواطنين فى المجالس المحلية مشاركة فيما يلى تصور الستراتيجية تدعم
تضافر جهود المؤسسات تقوم على  ،فيما يتعلق ببمارسة الترشح واالنتخاب والمساءلة االجتماعية فى المستويات المحلية

 بالعمل تهتم التى  والجمعيات والمؤسسات األهلية المحلية المجالس بين الشراكة دعمالمعنية بالتربية المدنية فى مصر، و 
 ثقة واكتسابها الخدمات االجتماعية واالقتصادية والثقافية تقديم الكثير منها فى خبرات من مصر، واالستفادة فى المحلى

ويوسع من مشاركتهم  المواطنين إندماج من وهذا من شأنه أن يعزز لألفراد، المحلية المبادرات تفعيل وأيضا المواطنين،
  .المحلية فى أنشطة المجالس

                                                           
 محمد عبدالهادى، دور التربية المدنية فى تدعيم المشاركة المحلية فى مصر، مرجع سبق ذكره.  46
ية التشاركية فى ظل اإلصالحات السياسية عصام بن الشيخ، واألمين سويقات، إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية فى تدبير الشأن المحلى: حالة الجزائر والمغرب، مخبر الديمقراط 47

 ، فى الرابط التالى:14-9، ص ص 2013مرباح ورقلة،  واإلدارية فى الدول المغاربية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدى

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/13700/1/D1606.pdf-https://dspace.univ 
ة عبر المجالس المحلية فى مصر، )القاهرة: منتدى البدائل العربى ومؤسسة الحكومة المحلية بالدنمارك والمعهد الدنماركى المصرى محمد العجاتى )وآخرون(، المشاركة المجتمعي 48

 ، فى الرابط التالى:61-59(، ص ص 2011للحوار، 

ttp://www.afalebanon.org/wp-content/uploads/2018/02/4-6.pdf 
 ص(، فى الرابط التالى: 28:04 - 22/6/2018المدنية فى تدعيم المشاركة المحلية فى مصر، )المركز العربى للبحوث والدراسات، الجمعة محمد عبدالهادى، دور التربية  49

http://www.acrseg.org/40791 
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إن غاية التربية المدنية تتمثل فى بناء مواطن ديمقراطى مشارك، وبالنسبة للمستوى المحلى تساهم التربية المدنية فى 
، وهى بذلك تساعد فى غرس القيم المشاركة الفعالة وترسيخ قيم المواطنةتشكيل قاعدة لبناء ثقافة محلية تقوم على مفاهيم 

. فى هذا السياق، تبدو األهمية 50بية المدنية تعتمد على استخدام العلوم السياسيةأو تغييرها. بهذا المعنى فبرامج التر 
وعى ناقد فى شئون مجتمعاتهم المحلية، والعمل بشكل تعاونى ومؤهلة للفاعلية بوالحاجة الملحة لوجود كوادر محلية مدربة 

 .51لحل المشكالت وطرح البدائل
المؤسسات الحكومية من مثل وزارات الشباب والرياضة ، يأتى دور فى مصرالمؤسسات المسئولة عن التربية المدنية  ومن

يجب  ىالتو ، ىمنظمات المجتمع المدنوالتضامن االجتماعى، المنظمات شبه الحكومية مثل المجلس القومى للمرأة، و 
 المشاركة ىف وايساهم أن مبدوره برامج شاملة تعنى بالشئون المحلية، وتساعد المواطنينعلى إرساء  جميعا عليها العمل

، من واألشخاص ذوى اإلعاقة األفراد اآلميين مثل المجتمع فئات كافةمج االبر هذه شمل تالفعالة. ويجب أيضا أن  المحلية
 االنتخابات فى المواطنين وتمثيل لمشاركة الداعمة وبذلك تعزز من تفعيل المواد التربية المدنية.فى  حديثةخالل وسائل 

 .52المحلية
يتعلق بالمترشحين المحتملين يجب أن يتعرفوا من خالل هذه البرامج على أهم المعايير الواجب توافرها ومنها؛ السمعة فيما 

الطيبة، اإلقامة الفعلية فى الوحدة المحلية التى يرغب الترشح بها، التواجد مع المواطنين باستمرار، اجتياز دورات تدريبية، 
لس بعد تشكيلها من خالل عوامل؛ التدريب ألعضاء المجالس المحلية، وضع نظام وكذلك العمل على  نجاح هذه المجا

شراك المواطنين . وهذه المشاركة تتمثل فى تفعيل لجان المنتفعين 53للمساءلة والشفافية، حسن االختيار للمنتخبين، وا 
المواطنين فى المشروعات وتوعية بالخدمات المحلية، والقيام بأنشطة ولقاءات بين األعضاء والمواطنين، وأخذ رأى 

 .54المواطنين بدورهم فى متابعة أداء اإلدارة المحلية، وتشكيل لجان التخطيط بالمشاركة، وفرق التنمية االقتصادية
باإلضافة  ،وأهميتها المحلية المجالس بأدوار المواطنين توعية على التركيز يتم بأن الصدد هذا فى أيضا االهتمام ويجب

 التطور على المجالس المحلية المحلية، وهذا يساعد المجالس ومساءلة مجتمعية ألعمال لتقييم واضحة ياتآل إلى وضع
  .55سلبياتها عند تشكيلها المقبل وتجنب

  

                                                           
، )دبى: مركز األمارات للدراسات 7ت، رؤى استراتيجية، العدد سيف بن ناصر بن على المعمرى، التربية من أجل المواطنة، فى دول مجلس التعاون الخليج العربية: الواقع والتحديا 50

 .50 – 46(، ص ص 2017والبحوث االستراتيجية، يوليو 
ص ص  (،2018، )برلين: المركز الديمقراطى العربى، يناير 2خيرى بديع عبد المطلب، المواطنة والديمقراطية: سياسة شرعية وتحديات معاصرة، مجلة اتجاهات سياسية، العدد  51

29 – 32. 
 ، فى الرابط التالى:24 – 23، ص ص 2016شيرين على )وآخرون(، الطريق إلى التعليم من أجل المشاركة فى مصر، المعهد الدنماركى المصرى للحوار،  52

https://goo.gl/otnrSM  
، ورقة غير 2016أكتوبر  13يوليو إلى  24، فى الفترة من 2014حنان أبو سكين، نتائج استطالع رأى عينة من الجمهور الخاص فى تطوير اإلدارة المحلية فى ضوء دستور  53

 .6منشورة، المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية، ص 
 .7حنان أبو سكين، المرجع السابق، ص   54
 .11رقاوى، ومينا سمير، مرجع سبق ذكره، ص شيماء الش 55
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 توصيات ختامية
البناء ويمكن ليست كافية، ولكن خطوة أولية مطلوبة بتنظيميها فى الدستور  دارة المحليةاإل فرع مواد أنيتضح مما سبق 

 ومشروع الالمركزية دعم ومبادرة الالمركزية نجو التحول برنامج من اإلستفادةعلى الخبرات والممارسات المصرية السابقة و 
 بوضوح واالقتصادية والمالية اإلدارية الالمركزية نحو التحول إلتمام زمنى إطار وضعفى ظل المحلية،  المجالس تمكين

لإلدارة المحلية وكما يشترط إصداره  القانون المزمعلذا فأن  .فى الدستور (242) المادة فى ذكر الذى النحو على وتسلسل
فى إطار من  ذات الصلة بالعمل المحلى القوانين باقىعن  يجب أال يتم بمعزل مع االستحقاقات الدستورية، يتوافق أن

  التكامل القانونى.
 فىالمأمولة بدورها فى المساهمة  المحلية المجالسهذه  يل قيامفى سبفيما يتعلق بمستقبل المجالس المحلية القادمة و 

وبما يدعم أدائها وظيفة متابعة المشروعات  على المستوى المحلىوبيئية  وثقافية واجتماعية اقتصادية تنمية إحداث
جراء الديمقراطية الممارسة مقدمتها ىف يأتى  محددة مقومات توفير إلى المحلية، تبدو الحاجة االنتخابات المحلية فى  وا 

خوض  ىف وان ممن يرغبيلكل األحزاب والقوى السياسية وحتى األفراد المستقليتيح  نظام انتخابى حر وعادل ونزيهظل 
الناخبين،  إرادة عن فعال تعبر مجالس نتج عنهوي تشكيل قوائم تنافسية أو االنتخاب الفردىالمشاركة و االنتخابات المحلية ب

  .الدستور فى تطورت والتى أدواتها الرقابيةفى ممارسة  المقبلة تصاصات المجالس المحليةتفعيل اخوكذلك 
العمل على تطوير المجالس المحلية المقبلة من أجل تحقيق مسهماتها فى التنمية المستدامة، مما يتطلب تعزيز وفى ضوء 

 يمكن ذكر التوصيات التالية:الحوكمة والشفافية والنزاهة، 
 واللوائح الداخلية للمجالس المحلية ومنح التنفيذية والئحته المحلية لإلدارة القانون الجديد فى الحوكمةتفعيل  •

 التنفيذية األجهزة من كال الختصاصات وتحديد دقيق ،الدستور فى عليها المنصوص سلطاتها المحلية المجالس
 عن قانون اإلدارة المحلية.منفصل ت المحلية وجود قانون لالنتخابا ويقترحوالفصل بينهما،  المحلية، والمجالس

تضافر جهود المؤسسات التى تعنى بتأهيل الكوادر المحلية مثل وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة  •
 منظماتوالتضامن االجتماعى، والمجالس القومية المتخصصة شبه الحكومية مثل المجلس القومى للمرأة، و 

العاملة فى قطاع التربية المندية والتدريب، فى  بحثية وجمعيات ومؤسسات أهليةى من مراكز المدن المجتمع
الجديدة خاصة من فئات المرأة والشباب والمسيحيين واألشخاص ذوى  المحلية القيادات إعدادالمساهمة فى 

المحلية المقبلة  اإلعاقة، والتى كانت مستبعدة وقد صارت دستوريا اآلن لديها حق التمثيل السياسى فى االنتخابات
كسابها مقومات العمل المحلى الفعال  المواطنين حث وتشجيعتفعيل دور كال من المجتمع المدنى واإلعالم فى ، و وا 

 المحلية المقبلة. االنتخابات فى الواعى باالختيار توعيتهم المحلية مع االنتخابات ىف للمشاركة
 ذاتيا تلبيتها وكيفية وتحديدها والتدريبية المؤسسية االحتياجات ةدراس المحلية، مع لمجالسل اإلدارية قدراتال تقييم •

 المحلية، المجالس فى البشرية الموارد قدرات لبناء متكامل برنامج ووضع وقوميا والتعاون مع الشركاء المحتملين،
 سكرتارية وتحويل اإلدارية، أعمالهم ألداء الالزمة واالتجاهات والمهارات بالمعارف هؤالء العاملين بتزويد وذلك
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دارة األعضاء مساعدة مجاالت بأدوارها فى للقيام معاونة أمانات إلى المحلية المجالس حسن عمل المجالس و  وا 
نشاء المكونات المجتمعية المتعاملة مع المجالس المحلية، مع المعاملة الوظيفية وحدات أو أقسام بحثية  وا 

 للمجالس الحالية وتطوير المقرات .المستدامة التنميةالمعاونة العلمية فى أبعاد ومحاور  فى تسهم متخصصة
 .هذه المقرات التكنولوجى لمرافق المحلية والتدعيم

 أدوارهم المحلية  أداء من يمكنهم بما جميعا وتأهيلها قدراتهم رفع منتخب على محلى مجلس كل أعضاء تحفيز •
، وتفعيل دورهم فى قطاعات التنمية وجه أكمل علىوممارسة األدوات الرقابية حسب مستوى التمثيل المحلى 

 المحلية الوحدات تدعيم والمرور، واإلطفاء األمن البيئة، تحسين والنقل، الطرق  الكهرباء، برنامج المحلية؛
 . بالمرأة والنهوض

شراك فى األطر المحلية المحلية والمجالس المواطنين بين المتبادلة الثقة تعزيز وترسيخ •  واالستفادة المواطنين وا 
 الذاتية بالجهود المشاركةوتفعيل  المحلى، المجتمع تنمية فىاإليجابية  الفردية والمبادراتهم وروابط همانتماءات من

المحلية، وتشجيع وا عمال لجان المنتفعين من المواطنين فى المشاركة باإلشراف على المشروعات والخدمات 
وتحقيق المشاركة باآلراء من جانب المواطنين  دوره فى المساءلة االجتماعيةتقوية التعاون مع المجتمع المدنى و 

ومتلقى الخدمات ويناظر ذلك ضرورة استجابة الدولة ومقدمى الخدمات لهذه اآلراء. وتفعيل أداة جلسات االستماع 
 فى اتضمينه خالل من اوتنظيمه هذه اآلليات مأسسة تتم أن ويمكن ،لىالمح القرار صنع فى خبراءالالستشارة 

، المجالس ممارسات هذه فى مع تفعيلهاالجديدة بعد أن يتم  انتخابها وتشكيلها  المحلية للمجالس الداخلية اللوائح
للمجالس المحلية التى تتبع آليات المشاركة والتعاون المحليين، وتركز فى سير  تحفيزية إجراءات وكذلك تطبيق

 .عملها على نظم متطورة إلرضاء المواطنين
زيادة خبرة وسائل اإلعالم المحلية فى و  التوعية ونشر المعرفة، فى المحلية والصحافة اإلعالم وسائل دور تفعيل •

 وقيام محلية، مجالس كمراسلين للعمل متخصصين صحفيين يلالقضايا المحلية، وتأهمعالجة والتعامل مع 
 يساهم مما. الجغرافية أماناتها من المحلية المجالس فى ألعضائهم محليين معاونيين السياسية بتدريب األحزاب

 المجالس بين المتبادلة الثقة ويعزز والنزاهة الشفافية أساليب واعتماد والمتخصصين المواطنين زيادة إشراك فى
 .والمواطنين المحلية

 


