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ر�صالـــة اإىل القارئ

من  اإقرارها  مت  التى  خلطته  وتنفيًذا  للمراأة،  القومى  املجل�س  من  ا  حر�سً

وتنمية  امل�سرية  باملراأة  للنهو�س   2012 مار�س   16 فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومبا  الدميقراطية،  للقيم  تعزيًزا  و�سيا�سًيا  واجتماعًيا  اقت�سادًيا  قدراتها 

الأجهزة  مع  التعاون  خالل  من  تواجهها  التى  امل�سكالت  حل  من  ميّكنها 

التنفيذية بالدولة وفروع املجل�س مبحافظات م�سر املختلفة.

وتفعياًل لذلك نظم املجل�س برناجًما تدريبًيا للعام املاىل احلاىل 2013/2012 

من خالل 27 دورة تدريبية وور�سة عمل، ا�ستفادت منها �أكرث من 2698 �سيدة 

وفتاة، مبختلف القرى والنجوع للتوعية بدور املراأة فى املجتمع وبحقوقها 

الريفيات  والرائدات  املهنية  النقابات  من  متدربون  فيها  �سارك  وواجباتها، 

والأحزاب ال�سيا�سية املختلفة واجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين.

وتعظيًما للفائدة املرجوة من هذه الدورات، مت اختيار نخبة متميزة من 

التدريبي،  الربنامج  هذا  لإثراء  خمتلفة،  تخ�س�سات  فى  اجلامعات  اأ�ساتذة 

املجل�س  -قرر  الربنامج  هذا  تناولها  التى  املو�سوعات  ولأهمية   - َثمَّ  ومن 

ال�ستفادة  ول�سمان  العلمية،  املادة  على  حفاًظا  كتيبات  �سل�سلة  فى  اإ�سدارها 

منها، وكذلك ال�ستعانة بها فى تعظيم اإمكانات املراأة فى املرحلة احلالية من 

تاريخ الوطن ... وتت�سمن هذه ال�سل�سلة املو�سوعات التالية:
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مفهوم امل�ساركة ال�سيا�سية وتطبيقه على املراأة امل�سرية. 1 -

املجتمع املدنى وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة. 2 -

املفاهيم ال�سيا�سية الكربى. 3 -

املراأة والنظم النتخابية. 4 -

. احلملة النتخابية “املفهوم – املراحل – خطوات التخطيط”- 5

التعريف بالنظام النتخابى و التوا�سل مع اجلمهور. 6 -

الإدارة املحلية فى م�سر. 7 -

فن ومهارات القيادة.- 8

               ال�صفرية/ مرفت تالوى 

                                       رئي�س املجل�س القومى للمراأة
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تقديـــــــم

يهدف النظام املحلي فى الأ�سا�س اإىل تقريب ال�سلطة من املواطن، واإ�سراكه 

اإرادته، ملا يراه من توافر موارد واحتياجات ملحة؛  فى اتخاذ قراره مبح�س 

املواطن  عن  تختلف  النوبة  منطقة  فى  كمثال  امل�سري  املواطن  فمتطلبات 

املناطق  لقاطني  الحتياجات  تلك  وتختلف  �سيناء،  منطقة  فى  امل�سري 

ال�ساحلية، عن اأولئك الذين يعي�سون فى املناطق الريفية. وعليه فاإن متكني 

م�ساحله  عن  والدفاع  اأولوياته  ترتيب  فى  احلقيقية  امل�ساركة  من  املواطن 

التنموية، ترتبط قانونًيا ود�ستورًيا بالنظام املحلي املعتمد فى الدولة وهو 

وخدمًيا،  واجتماعًيا  اقت�سادًيا  املجتمعات  كفاءة  لرفع  منها  لبد  �سرورة 

بالإ�سافة اإىل حتفيز املواطن للم�ساركة املجتمعية والنتماء الوطني، عالوًة 

وتعمل  باحتياجاته  ت�سعر  املركزية  ال�سلطة  باأن  املواطن  اإح�سا�س  رفع  على 

على تلبية رغباته.

فر�ست  والتي  اجلغرافيا،  بحقائق  م�سر  فى  املحلي  النظام  تطور  ويرتبط 

على امل�سريني التجمع منذ القدم فى قرى متجاورة ُمكونٍة وحدات اإقليمية 

حمددة، لكٍل منها عا�سمتها و�سارتها اخلا�سة وزعيمها ال�سيا�سي، وقد اقت�ست 

الظروف القت�سادية واجلغرافية فى وقٍت لحق، اأن تندمج تلك الوحدات 

القطرين  توحيد  فى  مينا  امللك  جنح  امليالد  قبل   3200 عام  وفى  اأقاليم،  فى 

لي�سع اأ�س�س الدولة امل�سرية كدولة ب�سيطة وموحدة.
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الدولة  ن�ساأة  ِقدم  قدمي  م�سر  فى  املحلي  النظام  باأن  القول  ميكن  وهكذا 

امل�سرية ذاتها، وعلى حني ُيرِجع البع�س ن�ساأة النظام املحلي امل�سري فى �سكله 

احلديث اإىل احلملة الفرن�سية، ُيرِجعه البع�س الآخر اإىل عهد حممد علي، 

جمال�س  بتكوين  احلديث،  امل�سري  املحلي  للنظام  يوؤرخ  ثالث  فريق  وهناك 

البلديات فى عهد الحتالل الإجنليزي.

ُتواجه  التي  التحديات  بجالء  يعك�س  م�سر،  فى  املحلية  الإدارة  واقع  اإن 

وقدرات  هياكل  فى  الكبري  التفاوت  جانب  فاإىل  �سئونها،  اإدارة  فى  املحليات 

تنفيذ  اأجهزة  باأنها  املحلية  الإدارة  تت�سم  عليها،  والقائمني  الإدارات  هذه 

املحلية.  ال�سفة  ذات  ال�سئون  تقرر  حملية،  كيانات  كونها  من  �أكرث  للقرارات 

من  حمدود  بق�سٍط  تتمتع  قريب  وقٍت  اإىل  كانت  املحلية  الإدارة  اأن  كما  

والأجهزة  لل�سلطات  املمنوح  بذلك  مقارنًة  املركزي،  والدعم  الهتمام 

املركزية. ُي�ساف اإىل ذلك، اأن الأجهزة الإدارية للمحليات تتميز مبحدودية 

اإمكاناتها املادية والفنية والب�سرية ب�سورٍة عامة، مقارنًة بالأجهزة الإدارية 

املركزية، كذلك ال�سعور بالتبعية وامليل نحو عدم اتخاذ املبادرة فى ممار�سة 

ال�سالحيات املُتاحة، ومن اجلدير ذكره اأن نقل العاملني من الأجهزة املركزية 

بالن�سبة  الإدارية  العقوبة  طابع  ياأخذ  ما  غالًبا  املحلية،  الإدارة  اأجهزة  اإىل 

لهوؤلء العاملني.
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اأوًل- مالمح النظام املحلي فى م�سر:

�أخذ �مل�سرع �مل�سري بالنظام �ملت��زي فى هيكلة �مل�ؤ�س�سات �ملحلية، �أو ما يعرف بنظام 

�ملجل�سني حيث ي�جد بكل وحدة �إد�رية )حمافظة – مركز – مدينة – حي – قرية( 

جمل�س معني و�آخر ُمنتخب. فاملجل�س �ملعني ه� �ملجل�س �لتنفيذي ويت�ىل �إد�رة �لعمليات 

�لي�مية لل�حدة �لإد�رية، �أما �ملجل�س �ملُنتخب فيتحمل م�سئ�ليات �إقر�ر خطة �لتنمية 

�ملحلية و�لرقابة على خمتلف �ملر�فق و�لأعمال �ملحلية، وذلك مبا ل يخالف �ل�سيا�سات 

�لعامة للدولة. �إل �أن �لأمر فى �ل��قع �لعملي ل يتفق مع هذ� �لت��سيف؛ حيث ُتعاين 

�لعالقة بني �لتنفيذيني و�ل�سعبيني من �لعديد من �لتباينات �لتي حتتاج �إىل تدخالت 

حا�سمة، ت��سح �أدو�ر كاًل منهما مبا ي�ؤدي �إىل ر�أب �ل�سدع �لذي حدث بينهما، وحت�سني 

�ل�س�رة �لذهنية لكليهما عن �لآخر مبا يحقق م�سلحة �مل��طنني.

�لفاعلني  تعدد  فى  يتمثل  �حلايل فى م�سر،  �ملحلي  �لنظام  �آخر من مالمح  ملمح 

على  �ملحلية  �لعامة  �لأعمال  فى  �لأمر  يقت�سر  ل  �أخرى  بعبارة  �ملحلية،  �ل�سئ�ن  فى 

�ملجال�س �لتنفيذية و�ل�سعبية فقط؛ بل هناك دوًر� و��سًحا لكل من �ل�ز�ر�ت و�لهيئات 

و�مل�ؤ�س�سات �ملركزية، �لأمر �لذي يتطلب درجات �أعلى من �لتن�سيق بني جميع �لفاعلني 

بال�ساأن  �ملق�س�د  ا فى تعريف  �لأمر غم��سً �ملحلي. ولقد ترتب على هذ�  �مل�ست�ى  على 

�ملحلي و�لخت�سا�سات �مل�زعة بني �ملحليات و�ل�سلطات �ملركزية، ومفه�م �مل�ظف �ملحلي 

وغريها من �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة.

�أهمها  لعل  �إىل معاجلة؛  �إىل عدة ظ��هر حتتاج  قادت  �لتحديات وغريها  كل هذه 

يتمثل فى �سعف قدرة �مل�ؤ�س�سات �ملحلية - �س��ء �ملنتخبة �أو �ملعينة - على مقابلة مطالب 

�مل��طنني على هذ� �مل�ست�ى، �لأمر �لذي ل ينعك�س فى مطالبات مت�ساعدة بالإ�سالح، 

و�سعف ت�ظيف �مل��رد �ملتاحة �س��ًء تلك �ملُّح�لة من �مل�ست�ى �ملركزي �أو �مل��رد �ملح�سلة 
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حملًيا، وتر�فق كل ذلك بتفاوتات تنم�ية من �إقليم �إىل �آخر وفى �لإقليم ذ�ته؛ بل وفى 

د�خل �ملحافظة من وحدة حملية لأخرى.

وعليه ميكن �لق�ل باأن هناك حاجًة ما�سًة �إىل م��جهة مثل هذه �لتحديات، وذلك 

من خالل تزويد �مل�ؤ�س�سات �ملحلية بال�سالحيات �لالزمة لإد�رة �سئ�نها �ملحلية، ومتكينها 

�مل��طنني  لحتياجات  وي�ستجيب  �ملحلية  �لتنمية  يحقق  و�أدو�رها،  مبهامها  �لقيام  من 

و�أول�ياتهم، ويحقق م�ست�يات �أعلى من �مل�ساركة �ملجتمعية فى �ل�سئ�ن �ملحلية، وبالطبع 

�مل�ؤدية  �ل��سيلة  ُتعترب  حيث  �لإ�سالحات؛  هذه  من  �لقلب  فى  تقع  �لالمركزية  فاإن 

لذلك.

ثانيًا- الإطار الد�ستوري لالإدارة املحلية فى م�سر:

1. �لنظام �ملحلي فى د�ست�ر 1923 :

�سدر هذ� �لد�ست�ر وفًقا لالأمر �مللكي رقم 42 ل�سنة 1923، وهناك ف�سل م�ستقل فى 

1923 للنظام �ملحلي فى �لباب �خلا�س بال�سلطات، وذلك بعد �لف�س�ل �خلا�سة  د�ست�ر 

“جمال�س  بالأحكام �لعامة و�مللك، و�ل�زر�ء و�لربملان و�ل�سلطة �لق�سائية حمل عن��ن 

�ملديريات و�ملجال�س �لبلدية”؛حيث �حت�ى �لد�ست�ر على مادتني فقط.

و�ملدن  �ملديريات  �سمت  و�لتي  للمحليات،  �لإد�ري  �لتق�سيم  �لأوىل  �ملادة  وتناولت 

و�لقرى ومنحها �ل�سخ�سية �لعتبارية، وت�سكيل جمال�س �ملديريات وجمال�س �لبلديات 

كممثٍل لها.

�لبلدية  و�ملجال�س  �ملديريات  جمال�س  ترتيب  �لقان�ن  �إىل  �لثانية  �ملادة  و�أوكلت 

و�خت�سا�ساتها وعالقتها باجلهات �حلك�مية، وحدد �لد�ست�ر عدة معايري على �لق��نني 

�ملنظمة للنظام �ملحلي تتمثل فى �لآتي:

•�لتاأكيد على �ختيار ممثلي �ملجال�س �ملُنتخبة عن طريق �لنتخابات، ماعد� فى  	
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�حلالت �ل�ستثنائية.

•حتديد �خت�سا�سات �ملجال�س بكل ما يهم �أهل �ل�حدة �ملحلية. 	
•ن�سر ميز�نية وح�ساب �ملديريات و�ملدن و�لقرى. 	

•علنية جل�سات �ملجال�س و�ملديريات وجمال�س �لبلديات. 	
•دور حم�ري لل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية ملنع جمال�س �ملديريات وجمال�س  	
�لبلديات من جتاوز �خت�سا�ساتها و�إ�سر�رها بامل�سلحة �لعامة و�إبطال ما يقع 

من ذلك.

د�ستور 1923 – الف�سل اخلام�س: جمال�س املديريات واملجال�س البلدية:

ا  �أ�سخا�سً حق�قها  مببا�سرة  يخت�س  فيما  و�لقرى  و�ملدن  �ملديريات  مادة 132:  تعترب 

معن�ية وفًقا للقان�ن �لعام بال�سروط �لتي يقرها �لقان�ن، ومتثلها جمال�س 

�ملديريات و�ملجال�س �لبلدية �ملختلفة ويعني �لقان�ن حدود �خت�سا�سها.

�أن��عها  �ختالف  على  �لبلدية  و�ملجال�س  �ملديريات  جمال�س  ترتيب  مادة 133:  

و�خت�سا�ساتها وعالقتها بجهات �حلك�مة تبينها �لق��نني، وير�عى فى هذه 

�لق��نني �ملبادئ �لآتية:

�ختيار �أع�ساء هذه �ملجال�س بطريق �لنتخاب، �إل فى �حلالت �ل�ستثنائية �لتي  1 -

يبيح فيها �لقان�ن تعيني بع�س �أع�ساء غري منتخبني.

�خت�سا�س هذه �ملجال�س بكل ما يهم �أهل �ملديرية �أو �ملدينة �أو �جلهة، وهذ� مع  2 -

عدم �لإخالل مبا يجب من �عتماد �أعمالها فى �لأح��ل �ملبينة فى �لق��نني على 

�ل�جه �ملقرر بها.

ن�سر ميز�نيتها وح�ساباتها. 3 -
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علنية �جلل�سات فى �حلدود �ملقررة بالقان�ن. 4 -

حدود  �ملجال�س  هذه  جتاوز  ملنع  �لتنفيذية  �أو  �لت�سريعية  �ل�سلطة  تدخل  5 -

�خت�سا�سها، �أو �إ�سر�رها بامل�سلحة �لعامة و�إبطال ما يقع من ذلك.

ترتيب  فى  �لثانية  ف�سلت  و�لقرى،  و�ملدن  �ملديريات  فى  �ملتمثلة  �ملحلية  �لإد�رة 

ودور  و�خت�سا�ساتها،  )بالنتخاب(،  ت�سكيلها  من  �لبلدية  و�ملجال�س  �ملديريات  جمال�س 

كٍل من �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية فى �لرقابة على �أعمالها ومنع جتاوزها.

ومن �جلدير بالذكر �أن �لعمل بهذ� �لد�ست�ر ��ستمر 5 �سن��ت، ثم �أعيد �لعمل مرة 

�أخرى بد�ست�ر 1923 حتى قيام ث�رة 23 ي�لي� �سنة 1952.

2. النظام املحلي فى د�ستور 1930 :

�سدر فى 22 �أكت�بر �سنة 1930، �لأمر �مللكي رقم 70 ل�سنة 1930 ب��سع نظام د�ست�ري 

�أية   ،1930 د�ست�ر  يجر  مل  �حلقيقة  وفى   .1930 بد�ست�ر  ُيعرف  ما  �أو  �مل�سرية  للدولة 

تعديالت على �أو�ساع �ملادتني �خلا�ستني بالنظام �ملحلي �ل��ردتني فى د�ست�ر 1923. فلم 

ا - وردتا فى ف�سل م�ستقل. يتغري �إل م��سعهما فى �لد�ست�ر، لكنهما - �أي�سً

د�ستور 1930 – الف�سل اخلام�س: جمال�س املديريات واملجال�س البلدية:

ا  �أ�سخا�سً حق�قها  مببا�سرة  يخت�س  فيما  و�لقرى  و�ملدن  �ملديريات  تعترب   • مادة 121: 	

معن�ية وفًقا للقان�ن �لعام بال�سروط �لتي يقرها �لقان�ن، ومتثلها جمال�س 

�ملديريات و�ملجال�س �لبلدية �ملختلفة ويعني �لقان�ن حدود �خت�سا�سها.

�أن��عها  �ختالف  على  �لبلدية  و�ملجال�س  �ملديريات  جمال�س  ترتيب   • مادة 122: 	

�لق��نني، وير�عى  تبينها  و�خت�سا�ساتها وعالقتها بجهات �حلك�مة 

فى هذه �لق��نني �ملبادئ �لآتية:
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�ختيار �أع�ساء هذه �ملجال�س بطريق �لنتخاب، �إل فى �حلالت �ل�ستثنائية  1 -

�لتي يبيح فيها �لقان�ن تعيني بع�س �أع�ساء غري منتخبني.

�جلهة،  �أو  �ملدينة  �أو  �ملديرية  �أهل  يهم  ما  بكل  �ملجال�س  هذه  �خت�سا�س  2 -

وهذ� مع عدم �لإخالل مبا يجب من �عتماد �أعمالها فى �لأح��ل �ملبينة 

فى �لق��نني على �ل�جه �ملقرر بها.

ن�سر ميز�نيتها وح�ساباتها. 3 -

علنية �جلل�سات فى �حلدود �ملقررة بالقان�ن. 4 -

�ملجال�س حدود  ملنع جتاوز هذه  �لتنفيذية  �أو  �لت�سريعية  �ل�سلطة  تدخل  5 -

�خت�سا�سها، �أو �إ�سر�رها بامل�سلحة �لعامة و�إبطال ما يقع من ذلك.

•ميثل كل وحدة �إد�رية جمل�س منتخب ويج�ز �أن ي�سرتك فى ع�س�ية �ملجال�س  	
�أع�ساء معين�ن وفقاً للقان�ن.

بع�سها  �أو  منحها  ج��ز  مع  �مل�سرية  للجمه�رية  �لإد�رية  لل�حد�ت  •�لتق�سيم  	
لل�سخ�سية �لعتبارية.

3. النظام املحلي فى د�ستور 1956 :

ثم جاء د�ست�ر 1956 ليحت�ي على ع�سر م��د للنظام �ملحلي، لكنه خالف �سابقيه، فى 

�أنه جعل �لإد�رة �ملحلية فرًعا من �ل�سلطة �لتنفيذية؛ حيث وردت �مل��د �خلا�سة بالإد�رة 

رئي�س  بعد  �لتنفيذية  بال�سلطة  �خلا�س  �لثالث  �لف�سل  من  �لثالث  �لفرع  فى  �ملحلية 

�جلمه�رية و�ل�زر�ء. وتنظم �مل��د �لع�سر ما يلي:

لل�سخ�سية  بع�سها  �أو  منحها  ج��ز  مع  �مل�سرية  للجمه�رية  �لإد�ري  •�لتق�سيم  	
�لعتبارية.
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د�ستور 1956 – الفرع الثالث: الإدارة املحلية:

�أن يك�ن لكل  �إد�رية، ويج�ز  تق�ّسم �جلمه�رية �مل�سرية �إىل وحد�ت  • مادة 157:   	

منها �أو لبع�سها �ل�سخ�سية �لعتبارية وفقاً للقان�ن.

ُيختار  جمل�س،  �لعتبارية  �ل�سخ�سية  ذ�ت  �لإد�رية  �ل�حدة  ميثل   • مادة 158:  	

�أع�ساوؤه بطريق �لنتخاب، ومع ذلك يج�ز �أن ي�سرتك فى ع�س�يته 

�أع�ساء معين�ن على �ل�جه �ملبني فى �لقان�ن.

�ل�حد�ت  يهم  ما  بكل  �لإد�رية  لل�حد�ت  �ملمثلة  �ملجال�س  تخت�س   • مادة 159:  	

�لقت�سادية  و�لأعمال  �ملر�فق  تدير  و�أن  تن�سئ  �أن  ولها  �لتي متثلها، 

و�لجتماعية و�لثقافية و�ل�سحية بد�ئرتها، وذلك على �ل�جه �ملبني 

فى �لقان�ن.

جل�سات �ملجال�س �ملمثلة لل�حد�ت �لإد�رية علنية، ويج�ز �نعقادها فى  • مادة 160:   	

جل�سٍة �سرية فى �حلدود �لتي يقّرها �لقان�ن.

�لعتبارية  �ل�سخ�سية  ذ�ت  �لإد�رية  �ل�حد�ت  م��رد  فى  تدخل  • مادة 161:   	

�إ�سافيًة،  �أو  كانت  �أ�سليًة  �ملحلي،  �لطابع  ذ�ت  و�لر�س�م  �ل�سر�ئب 

وذلك كله فى �حلدود �لتي يقّرها �لقان�ن.

• تكفل �لدولة ما حتتاجه �ل�حد�ت �لإد�رية ذ�ت �ل�سخ�سية �لعتبارية  مادة 162: 	

من معاونة فنية و�إد�رية ومالية وفقاً للقان�ن.

�لعتبارية  �ل�سخ�سية  ذ�ت  �لإد�رية  �ل�حد�ت  تعاون  �لقان�ن  ينظم  • مادة 163:   	

فى �لأعمال ذ�ت �لنفع �مل�سرتك، وو�سائل �لتعاون بينها وبني م�سالح 

�حلك�مة.
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يعني �لقان�ن �خت�سا�سات �ملجال�س �ملمثلة لل�حد�ت �لإد�رية و�لأح��ل  • مادة 164:   	

�لت�سديق عليها  �لتي يجب  نهائية، وتلك  �لتي تك�ن فيها قر�ر�تها 

من �ل�زير �ملخت�س.

لل�حد�ت  �ملمثلة  �ملجال�س  �أعمال  على  �لرقابة  �لقان�ن  ينظم  • 	  :165 مادة 

�لإد�رية.

يج�ز حل �ملجال�س �ملمثلة لل�حد�ت �لإد�رية، وذلك بقر�ر من رئي�س  • مادة 166:   	

�جلمه�رية، وينّظم �لقان�ن تاأليف هيئة م�ؤقتة حتل حمل �ملجل�س 

خالل فرتة �حلل.

•حتديد �خت�سا�سات �ملجال�س �ملمثلة لل�حد�ت �لإد�رية فى كل ما يهم �ل�حد�ت  	
�لتي متثلها، ولها �أن ُتن�سئ �ملر�فق و�لأعمال �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية 

و�ل�سحية بدو�ئرها وفًقا للقان�ن.

•علنية جل�سات �ملجال�س. 	
•منح �ل�حد�ت �لإد�رية �خت�سا�سات مالية من �ل�سر�ئب و�لر�س�م ذ�ت �لطابع �ملحلي. 	

ذ�ت  �لإد�رية  لل�حد�ت  و�ملايل  و�لإد�ري  �لفني  �لدعم  تقدمي  �لدولة  •�إلز�م  	
�ل�سخ�سية �لعتبارية.

�لنفع  ذ�ت  �لأعمال  فى  �لإد�رية  �ل�حد�ت  بني  �لتعاون  تنظيم  �لقان�ن  •يكفل  	
�مل�سرتك.

�أن  على  �لإد�رية  لل�حد�ت  �ملمثلة  �ملجال�س  �خت�سا�سات  تنظيم  �لقان�ن  •يكفل  	
ي�سّدق �ل�زير �ملخت�س على قر�ر�تها.

•ينّظم �لقان�ن �لرقابة على �أعمال �ملجال�س �ملمثلة لل�حد�ت �لإد�رية. 	
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•ج��ز حل �ملجال�س �ملمثلة لل�حد�ت �ملحلية بقر�ٍر من رئي�س �جلمه�رية، مع  	
تاأليف هيئة م�ؤقتة حتل حمل �ملجل�س خالل فرتة �حلل وفًقا للقان�ن.

4. النظام املحلي فى د�ستور 1964 :

�لإد�رة  وردت  حيث  1964؛  د�ست�ر  فى  �ملحلي  للنظام  �لد�ست�ري  �ل��سع  يتغري  مل 

�ملحلية فى �لفرع �لر�بع �خلا�س بال�سلطة �لتنفيذية  )�لباب �لر�بع و�ملعن�ن بنظم �حلكم 

و�لذي ي�سم رئي�س �لدولة، �ل�سلطة �لت�سريعية، �ل�سلطة �لتنفيذية : رئي�س �جلمه�رية 

– �حلك�مة – �لدفاع �ل�طني – �لإد�رة �ملحلية(. كما مت �ختز�ل �مل��د �خلا�سة بالإد�رة 
�ملحلية،  �لإد�رة  ب�حد�ت  �لأوىل  �خت�ست  حيث  1930؛  د�ست�ر  فى  مادتني  فى  �ملحلية 

و�لثانية - فقط كما كان �حلال فى د�ست�ر 1923 - باخت�سا�سات �لهيئات �ملمثلة لل�حد�ت 

�لإد�رية.

د�ستور 1964 – الفرع الرابع: الإدارة املحلية:

تق�ّسم �جلمه�رية �لعربية �ملتحدة �إىل وحد�ٍت �إد�رية، ويج�ز �أن يك�ن  • مادة 150:  	

لكٍل منها، �أو لبع�سها، �ل�سخ�سية �لعتبارية، وفقاً للقان�ن.

•  تخت�س �لهيئات �ملمثلة لل�حد�ت �لإد�رية بكل ما يهم �ل�حد�ت �لتي  مادة 151:	

ُتن�سئ  �أن  ولها  للدولة.  �لعامة  �خلطة  تنفيذ  فى  وُت�ساهم  مُتثلها، 

و�ل�سحية،  و�لجتماعية،  �لقت�سادية،  و�مل�سروعات  �ملر�فق،  وُتدير 

وذلك على �ل�جه �ملبني فى �لقان�ن.

5. النظام املحلي فى د�ستور 1971 :

فروع  من  كفرع   - ا  �أي�سً  -1971 د�ست�ر  فى  �ملحلي  بالنظام  �خلا�سة  �مل��د  ��ستمرت 

�ل�سلطة �لتنفيذية ؛ حيث وردت فى �لفرع �لثالث من �لف�سل �لثالث �خلا�س بال�سلطة 
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�لتنفيذية  )رئي�س �جلمه�رية – �حلك�مة – �لإد�رة �ملحلية(، وقد �حت�ى هذ� �لد�ست�ر 

�أ�سارت �لأوىل �إىل وحد�ت �لإد�رة �ملحلية، ومع  على ثالث م��د تتعلق باملحليات؛ حيث 

2007( ف�سلت  �أن يكفل �لقان�ن �لتح�ل نح� �لالمركزية )وفًقا لتعديل مار�س  �أهمية 

بالإد�رة  �لقان�ن �خلا�س  �إىل  �لثالثة  و�أوكلت  �ملحلية،  �ل�سعبية  �ملجال�س  ت�سكيل  �لثانية 

وم��ردها  و�خت�سا�ساتها  �ملحلية  �ل�سعبية  �ملجال�س  ت�سكيل  طريق  م�سائل  �ملحلية 

وتنفيذ  �إعد�د  فى  ودورها  و�حلك�مة،  �ل�سعب  مبجل�س  وعالقاتها  �أع�سائها،  و�سمانات 

خطة �لتنمية وفى �لرقابة على �أوجه �لن�ساط �ملختلفة.

بيانات  عدة  �مل�سلحة  للق��ت  �لأعلى  �ملجل�س  �أ�سدر   2011 يناير   25 ث�رة  قيام  بعد 

�لإعالن  �سدر  حيث  �ملحلي؛  بالنظام  خا�سة  م��د  �أية  منها  �أياً  يت�سمن  مل  د�ست�رية، 

�لد�ست�ري �ل�سادر فى 13 فرب�ير 2011 و�لإعالن �لد�ست�ري �ل�سادر فى 30 مار�س 2011 

علنت نتيجته فى 
ُ
بناًء على نتائج �ل�ستفتاء �لد�ست�ري �لذي جرى فى 19 مار�س 2011 و�أ

�لق��عد  دون مر�عاة  �ملحلية،  �ل�سعبية  �ملجال�س  قر�ر بحل  �تخاذ  �لتايل. كما مت  �لي�م 

�لقان�نية �ملنظمة ملثل هذ� �لإجر�ء ومل يتم تعيني جمال�س �سعبية م�ؤقتة.

د�ستور 1971 – الفرع الثالث: الإدارة املحلية:

تق�ّسم جمه�رية م�سر �لعربية �إىل وحد�ت �إد�رية تتمتع بال�سخ�سية  • مادة 161:  	

وحد�ت  �إن�ساء  ويج�ز  و�لقرى،  و�ملدن  �ملحافظات  منها  �لعتبارية، 

�مل�سلحة  �قت�ست  �إذ�  �لعتبارية  �ل�سخ�سية  لها  تك�ن  �أخرى  �إد�رية 

�لعامة ذلك. ويكفل �لقان�ن دعم �لالمركزية، وينظم و�سائل متكني 

و�لنه��س  �ملحلية،  و�خلدمات  �ملر�فق  ت�فري  من  �لإد�رية  �ل�حد�ت 

بها وح�سن �إد�رتها.

�ل�حد�ت  م�ست�ى  على  تدريجًيا  �ملحلية  �ل�سعبية  �ملجال�س  ُت�سكل  • مادة 162:  	

�أع�ساء  ن�سف  يك�ن  �أن  على  �ملبا�سر،  �لنتخاب  طريق  عن  �لإد�رية 
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�لقان�ن  ويكفل  و�لفالحني،  �لعمال  �لأقل من  �ل�سعبي على  �ملجل�س 

�ملجال�س  ووكالء  روؤ�ساء  �ختيار  ويك�ن  تدريجًيا.  �إليها  �ل�سلطة  نقل 

بطريق �لنتخاب من بني �لأع�ساء.

يبني �لقان�ن طريقة ت�سكيل �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية، و�خت�سا�ساتها  • مادة 163:  	

�ل�سعب  مبجل�س  وعالقاتها  �أع�سائها،  و�سمانات  �ملالية،  وم��ردها 

و�حلك�مة، ودورها فى �إعد�د وتنفيذ خطة �لتنمية، وفى �لرقابة على 

�أوجه �لن�ساط �ملختلفة.

6. النظام املحلي فى د�ستور 2012 :

ف�ساًل  لها  �أفرد  كما  �ملحلية،  بالإد�رة  خا�سة  م��د  ع�سر  على   2012 د�ست�ر  �حت�ى 

ا، �لأمر �لذي كان ميثل مطلًبا يجمع عليه خرب�ء �لإد�رة �ملحلية فى م�سر. خا�سً

التق�سيم الإداري املحلي للدولة:

• تق�ّسم �لدولة �إىل وحد�ت �إد�رية حملية، تتمتع بال�سخ�سية �لعتبارية،  مادة 183:  	

ت�سم  �أن  ويج�ز  و�لقرى؛  و�لأحياء  و�ملدن  و�ملر�كز  �ملحافظات  وت�سمل 

�ل�حدة �ل��حدة �أكرث من قرية �أو حي، و�أن ُتن�ساأ وحد�ٍت �إد�رية �أخرى 

ينظمه  �لذي  �لنح�  على  كله  وذلك  �لعتبارية؛  �ل�سخ�سية  لها  تك�ن 

من  �لإد�رية  �ل�حد�ت  ومتكني  �لالمركزية،  دعم  يكفل  مبا  �لقان�ن، 

ت�فري �ملر�فق و�خلدمات �ملحلية، و�لنه��س بها، وح�سن �إد�رتها.

تكفل �لدولة ما حتتاجه �ل�حد�ت �ملحلية من معاونة فنية و�إد�رية ومالية،  • مادة 184:  	

وت�سمن �لت�زيع �لعادل للمر�فق و�خلدمات و�مل��رد، وتقريب م�ست�يات 

�لتنمية و�ملعي�سة بني هذه �ل�حد�ت؛ طبقاً ملا ينّظمه �لقان�ن.
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تدخل فى م��رد �ل�حد�ت �ملحلية �ل�سر�ئب و�لر�س�م ذ�ت �لطابع �ملحلي  • مادة 185:  	

�لأ�سلية و�لإ�سافية. وتتبع فى جبايتها �لق��عد و�لإجر�ء�ت �ملتبعة فى 

جباية �أم��ل �لدولة. وكل ذلك على �لنح� �لذي ينّظمه �لقان�ن.

• ينّظم �لقان�ن تعاون �ل�حد�ت �ملحلية فى �لأعمال ذ�ت �لنفع �مل�سرتك،  مادة 186:  	

وو�سائل �لتعاون بينها وبني �أجهزة �لدولة.

�لإد�رية  �ل�حد�ت  وروؤ�ساء  �ملحافظني  �ختيار  طريقة  �لقان�ن  ينّظم  • مادة 187:  	

�ملحلية �لأخرى، ويحدد �خت�سا�سات �ملجال�س �ملحلية.

�أربع  ملدة  �ملبا�سر  �ل�سري  بالقرت�ع  جمل�ًسا  حملية  وحدة  كل  تنتخب  • مادة 188:  	

�سن��ت. وي�سرتط فى �ملرت�سح لع�س�ية �ملجل�س �ملحلي �أل يقل �سنه ي�م 

فتح باب �لرت�سح عن و�حد وع�سرين �سنًة ميالدية. وي�سم �إىل ع�س�ية 

�ملحلية،  �ل�حدة  فى  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �أجهزة  عن  ممثل�ن  �ملجل�س 

ووكيله  رئي�سه  جمل�س  كل  وينتخب  معدود.  �س�ت  لهم  يك�ن  �أن  دون 

من بني �أع�سائه �ملنتخبني. وينّظم �لقان�ن �سروط و�إجر�ء�ت �لرت�سح 

و�لنتخاب.

يخت�س �ملجل�س �ملحلي بكل ما يهم �ل�حدة �لتي ميثلها، وُين�سئ ويدير  • مادة 189:  	

�ملر�فق �ملحلية و�لأعمال �لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سحية وغريها؛ 

وذلك على �لنح� �لذي ينظمه �لقان�ن.

قر�ر�ت �ملجل�س �ملحلي �ل�سادرة فى حدود �خت�سا�سه نهائية، ول يج�ز  • مادة 190:  	

�حلدود،  لهذه  �ملجل�س  جتاوز  ملنع  �إل  فيها،  �لتنفيذية  �ل�سلطة  تدخل 

�لأخرى.  �ملحلية  �ملجال�س  مب�سالح  �أو  �لعامة،  بامل�سلحة  �لإ�سر�ر  �أو 
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وجه  على   - فيه  تف�سل  �ملجال�س،  هذه  �خت�سا�س  على  �خلالف  وعند 

مبجل�س  و�لت�سريع  �لفت�ى  لق�سمي  �لعم�مية  �جلمعية   - �ل�ستعجال 

�لدولة، وذلك كله وفًقا ملا ينّظمه �لقان�ن.

�لذي  �لنح�  على  �خلتامي،  وح�سابه  م��زنته  حملي  جمل�س  كل  ي�سع  • مادة 191:  	

ينّظمه �لقان�ن.

�لقان�ن  وينّظم  �سامل.  �إد�ري  باإجر�ء  �ملحلية  �ملجال�س  حل  يج�ز  ل  • مادة 192:  	

طريقة حل �أٍي منها و�إعادة �نتخابه.

�لإد�رة  بنظام  �لعمل  ي�ستمر  �أن  �لنتقالية،  �لأحكام  فى   )233( �ملادة  �أو�سحت  وقد 

�ملحلية �لقائم �إىل �أن يتم تطبيق �لنظام �ملن�س��س عليه فى �لد�ست�ر بالتدريج، خالل 

ع�سر �سن��ت من تاريخ �لعمل به.

خا�سًة   2012 د�ست�ر  �حت��ها  �لتي  �جليدة  �لنقاط  بع�س  وج�د  من  �لرغم  وعلى 

فيما يتعلق باإفر�د ف�سٍل م�ستقل لالإد�رة �ملحلية فى �لد�ست�ر كما �سبقت �لإ�سارة، مثل 

 21 �إىل  �ملحلية  لالنتخابات  �لرت�سح  �سن  وخف�س  للمحليات  �أ�سيلة  �خت�سا�سات  منح 

�سنة بدًل من 25 �سنة فى �لقان�ن �حلايل، ونهائية قر�ر�ت �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية كٌل 

�لد�ست�ر كان مرًنا لدرجة كبرية؛ بحيث مل يحدد كيفية �ختيار  �أن  فيما يخ�سه. كما 

�ملحافظني وروؤ�ساء �ل�حد�ت �ملحلية، و�إمنا ترك ذلك للقان�ن وهذ� �أمٌر حمم�د. وكذلك 

�حلال بالن�سبة حلالت ف�س �خلالف على �خت�سا�ٍس معني؛ حيث منح ذلك للجمعية 

�لعم�مية لق�سمي �لفت�ى و�لت�سريع مبجل�س �لدولة.

�إل �أن هذ� �لد�ست�ر قد �حت�ى على بع�س �لغم��س، مثل ما جاء فى �ملادة رقم )183( 

)ويج�ز �أن ت�سم �ل�حدة �أكرث من قرية �أو حي( فهذ� �لن�س غري مفه�م. كما �أن �لد�ست�ر 

�حت�ى على ن�س��س حملها �لقان�ن ولي�س �لد�ست�ر، مثل �لتعاون بني �ل�حد�ت �ملحلية، 
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وكذلك حل �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية. كما �أن �لد�ست�ر مل يتحدث عن ميز�نية �ل�حدة 

وح�سابه  �ملحلي  �ل�سعبي  �ملجل�س  ميز�نية  عن  حتدث  و�إمنا  �خلتامي،  وح�سابها  �ملحلية 

�خلتامي. من ناحية �أخرى- وخالفاً للنظم �لعاملية فى هذ� �ل�ساأن - �سم �لد�ست�ر �إىل 

ع�س�ية �ملجل�س �ل�سعبي ممثل�ن عن �أجهزة �ل�سلطة �لتنفيذية فى �ل�حدة �ملحلية، دون 

ي�ؤدي  وقد  �لعملي،  �ل��قع  فى  تطبيقه  ي�سعب  �أمٌر  وهذ�  لهم �س�ت معدود.  يك�ن  �أن 

�إىل �لعديد من �مل�ساكل. كما �أن ممثلني عن �أجهزة �ل�سلطة �لتنفيذية  - فى حد ذ�ته - 

م�سطلٌح ي�سعب حتديده.

ثالًثا- التنظيمات الأ�سا�سية للنظام املحلي فى م�سر:

طبقاً للقان�ن �ملنظم لالإد�رة �ملحلية 43 ل�سنة 1979 فاإن �لتنظيمات �لرئي�سية للنظام 

�ملحلي هي:

و�لأحياء  و�ملدن  و�ملر�كز  �ملحافظات  فى  تتمثل  �لتي  �ملحلية  �لإد�رة  •وحد�ت  	
و�لقرى.

•�ملجل�س �لأعلى لالإد�رة �ملحلية )وي�سم رئي�س جمل�س �ل�زر�ء �أو من ينيب عنه،  	
و�ل�زير �ملخت�س بالإد�رة �ملحلية، و�ملحافظني، وروؤ�ساء �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية 

باملحافظات(.

• �أقاليم  �لأقاليم �لقت�سادية وهيئات �لتخطيط �لإقليمي، كان ي�جد فى م�سر 8	

�قت�سادية ثم �أ�سبحت فيما بعد 7 �أقاليم، كٌل منها ي�سم عدة حمافظات. وفيما 

يلي تف�سيل كٌل منها ولكن �س�ف نبد�أ من �أ�سفل �إىل �أعلى:

1. الأقاليم القت�سادية:

�قت�سادية،  �أقاليم  �إىل  �لعربية  م�سر  جمه�رية  تق�ّسم  �ملحلية  �لإد�رة  لقان�ن  وفًقا 

ي�سم كٌل منها حمافظة �أو �أكرث ويك�ن لكل �إقليم عا�سمًة، وذلك على �لنح� �لذي ي�سدر 
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ثم  �قت�سادية،  �أقاليم   8 ت�سكلت فى م�سر  7(. ولقد  )م  رئي�س �جلمه�رية  به قر�ر من 

�أ�سبحت 7 �أقاليم بعد �سم �إقليم مطروح �إىل �إقليم �لإ�سكندرية.

والأقاليم القت�سادية ال�سبعة من �سمال البالد اإىل جنوبها هي:

•�إقليم �لإ�سكندرية وعا�سمته مدينة �لإ�سكندرية، وي�سم حمافظات �لإ�سكندرية  	
ومطروح و�لبحرية.

•�إقليم �لدلتا وعا�سمته مدينة طنطا، وي�سم حمافظات دمياط و�لدقهلية وكفر  	
�ل�سيخ و�لغربية و�ملن�فية.

�لقاهرة  حمافظات  وي�سم  �لقاهرة،  مدينة  وعا�سمته  �لكربى  �لقاهرة  •�إقليم  	
و�جليزة و�لقلي�بية.

حمافظات  وي�سم  �لإ�سماعيلية،  مدينة  وعا�سمته  �ل�س�ي�س  قناة  •�إقليم  	
�سيناء،  وجن�ب  �سيناء  و�سمال  و�ل�سرقية  و�ل�س�ي�س  وب�ر�سعيد  �لإ�سماعيلية 

و�جلزء �ل�سمايل من �لبحر �لأحمر حتى نهاية خليج �ل�س�ي�س.

�لفي�م وبني  �لفي�م، وي�سم حمافظات  �ل�سعيد وعا�سمته مدينة  •�إقليم �سمال  	
�س�يف و�ملنيا وجزًء� من �سمال حمافظة �لبحر �لأحمر وه� �ملُتاِخم ملحافظتي 

بني �س�يف و�ملنيا.

و�ل��دي  �أ�سي�ط  حمافظتي  وي�سم  �أ�سي�ط،  مدينة  وعا�سمته  �أ�سي�ط  •�إقليم  	
�جلديد.

�س�هاج وقنا  �أ�س��ن، وي�سم حمافظات  �ل�سعيد وعا�سمته مدينة  •�إقليم جن�ب  	
و�لأق�سر و�أ�س��ن و�جلزء �جلن�بي من حمافظة �لبحر �لأحمر.

على  ت�سكل  �لإقليمي  للتخطيط  جلنة  �قت�سادي  �إقليم  بكل  ُتن�ساأ  للقان�ن،  ووفقاً 
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�لنح� �لتايل )م 8(:

حمافظي  بني  من  �سن�ًيا،  بالتناوب  ويك�ن  �لرئا�سة  وله  �لإقليم،  •حمافظ  	
�ملحافظات �ملكّ�نة لالإقليم.

•حمافظ� �ملحافظات �ملكّ�نة لالإقليم. 	
•روؤ�ساء �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية للمحافظات �ملكّ�نة لالإقليم. 	

•رئي�س هيئة �لتخطيط �لإقليمي )�أميًنا عاًما للجنة(. 	
•ممثل� �ل�ز�ر�ت �ملخت�سة، وي�سدر باختيار كٌل منهم قر�ر من �ل�زير �ملخت�س. 	

وتخت�س هذه اللجنة مبا ياأتي:

•�لتن�سيق بني خطط �ملحافظات و�إقر�ر �لأول�يات �لتي تقرتحها هيئة �لتخطيط  	
�أ�سا�ًسا فى و�سع بد�ئل خلطة �لإقليم، وذلك على �س�ء  �لإقليمي و�لتي ُتتخذ 

�مل��رد �ملُتاحة حملًيا ومركزًيا.

•�لنظر فى �لتقارير �لدورية ملتابعة تنفيذ �خلطة، ودر��سة �لتعديالت �لتي تقرتحها  	
هيئة �لتخطيط �لإقليمي فى �خلطة وفقاً للظروف �لتي ت��جه تنفيذها، ويعر�س 

ما ت�سدره �للجنة من �لت��سيات على �ملجل�س �لأعلى لالإد�رة �ملحلية.

وُتن�ساأ بكٍل من �لأقاليم �لقت�سادية هيئة للتخطيط �لإقليمي تتبع وزير �لتخطيط 

وي�سدر بتنظيمها وحتديد �لعالقة بينها وبني �إد�ر�ت �لتخطيط و�ملتابعة باملحافظات، 

قر�ٌر من وزير �لتخطيط بالتفاق مع حمافظ �لإقليم.

وتخت�س بالآتي:

•�لقيام بالبح�ث و�لدر��سات �لالزمة، لتحديد �إمكانيات وم��رد �لإقليم �لطبيعية  	
و�لب�سرية وو�سائل تط�يرها و��ستخد�ماتها �ملُثلى، و�قرت�ح �مل�سروعات �لالزمة 
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للتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية لالإقليم.

و�أعمال  و�لبح�ث  بالدر��سات  للقيام  �لالزمة،  �لفنية  �لأجهزة  باإعد�د  •�لقيام  	
�لتخطيط على م�ست�ى �لإقليم.

2. املجل�س الأعلى لالإدارة املحلية:

تع�د جذور هذ� �ملجل�س �إىل �للجنة �لإقليمية لالإد�رة �ملحلية، �لتي مت ت�سكيلها فى 

 52 رقم  للقان�ن  وفًقا  و�ملُ�ّسكلة  �ملحلي  للحكم  �ل�ز�رية  �للجنة  ّمثلت  و�لتي   ،1960 عام 

وفقاً  �ملحافظني  مبجل�س  �لأخرية  �للجنة  هذه  ��سُتبدلت  ثم  لها،  �متد�ًد�   1975 ل�سنة 

للقان�ن رقم 43 ل�سنة 1979، و�لذي يت�سكل من رئي�س جمل�س �ل�زر�ء و�ل�زير �ملخت�س 

لالإد�رة  �لأعلى  باملجل�س  �ملحافظني  جمل�س  ��سُتبدل  ثم  و�ملحافظني،  �ملحلية  بالإد�رة 

�ملحلية، وذلك وفقاً للقان�ن رقم 50 ل�سنة 1981. وين�س قان�ن �لإد�رة �ملحلية على �أنه 

ُي�سكل جمل�س �أعلى لالإد�رة �ملحلية برئا�سة رئي�س جمل�س �ل�زر�ء �أو من ينيبه وع�س�ية 

كل من:

•�ل�زير �ملخت�س بالإد�رة �ملحلية. 	
•�ملحافظني. 	

•روؤ�ساء �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية للمحافظات. 	
غريهم،  �أو  �ل�زر�ء  من  �ملجل�س  جل�سات  ح�س�ره  يرى  من  دع�ة  �ملجل�س  ولرئي�س 

�لالئحة  حتددها  �لتي  �مل��عيد  فى  دورية  ب�سفٍة  رئي�سه  من  بدع�ة  �ملجل�س  ويجتمع 

�لتنفيذية، ويت�ىل �لنظر فى كل ما يتعلق بنظام �لإد�رة �ملحلية من حيث دعمه وتط�يره، 

و�قرت�ح �لق��نني و�لل��ئح و�لقر�ر�ت ذ�ت �لتاأثري على �ملجتمع �ملحلي.

�آر�ء، �لأول يق�ل �أن هذ� �ملجل�س مل  وفيما يتعلق بهذ� �ملجل�س وعمله ي�جد ثالثة 
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يعقد ول مرة، �لثاين يق�ل باأنه �نعقد ملرة و�حدة فقط، و�لثالث يق�ل باأنه �نعقد مرتني 

منذ  تفعيله  يتم  ومل  ُعّطل  جمل�س  �أنه  لدينا  و�لأرجح  بعدها،  يعقد  ومل  �إن�سائه  منذ 

�إن�سائه فى عهد �لرئي�س �ل�ساد�ت، وع��ساً عنه يجتمع جمل�س �ملحافظني و�لذي لي�س له 

�سند قان�ين فى قان�ن �لإد�رة �ملحلية، على �لرغم من �أن �جتماع �ل�سلطة �لتنفيذية �أو 

�أي جمم�عة من �أع�سائها ب�سكٍل دوري �أو غري دوري ه� �أمر طبيعي.

3. الهياكل التنظيمية لالإدارة املحلية:

�ملكّ�نات  على  م�ست�ياته  من  م�ست�ى  لكل  بالن�سبة  �ملحلية  �لإد�رة  نظام  ي�ستمل 

�لتالية:

�ملركز  ورئي�س  )�ملحافظ،  �ملركزية  �ل�سلطة  معينة من طرف  • قيادة تنفيذية 	

�ل�سلطة  ممثل  ب�سلطات  �ملحافظ�ن  ويتمتع  �لقرية(.  ورئي�س  �ملدينة  ورئي�س 

�لعاملني  على  �لإد�ري  �لإ�سر�ف  ذلك  فى  مبا  �ملحلي،  �مل�ست�ى  على  �لتنفيذية 

باملحافظة،  �لعامة  �ل�سيا�سات  تنفيذ  �سمان  عليه  �أن  كما  �لقطاعية،  باملديريات 

�ملحافظ  ُيعنّي  �ل�زر�ء، وعلى حني  �أمام رئي�س جمل�س  �ملحافظ م�سئ�ًل  ويك�ن 

بقر�ٍر من رئي�س �جلمه�رية، يتم تعيني روؤ�ساء �ملر�كز و�ملدن و�لأحياء من ِقبل 

�ل�سيد رئي�س جمل�س �ل�زر�ء و�لذي ف��س �خت�سا�ساته فى هذ� �ل�ساأن �إىل �ل�سيد 

 1991 ل�سنة   5 رقم  �لقان�ن  لأحكام  وفًقا  �لتعيني  ويتم  �ملحلية،  �لتنمية  وزير 

تعيينهم  �لقروية فيتم  �ملحلية  �ل�حد�ت  روؤ�ساء  �أما  �لقياد�ت.  بقان�ن  و�ملعروف 

من ِقبل �ملحافظ �ملخت�س، ول ي�جد لهم نظام ُيحدد �أ�س�س وكيفية �لتعيني كما 

ه� �حلال بالن�سبة لروؤ�ساء �ملر�كز و�ملدن و�لأحياء.

�أع�سائه  بني  وي�سم  �ملعنية،  �لإد�رية  �ل�حدة  رئي�س  ير�أ�سه  • تنفيذي 	 جمل�س 

�مل�سالح  روؤ�ساء  �إىل  بالإ�سافة  باملحليات،  �لقطاعية  �ل�ز�ر�ت  فروع  مديري 
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�حلك�مية �ملختلفة �لعاملة بال�حدة. ويتمثل دور �ملجال�س �لتنفيذية  فى معاونة 

قيادة �ل�حدة �ملحلية �ملعنية )�ملحافظ �أو رئي�س �ملركز �أو رئي�س �لقرية �أو �ملدينة 

ي�جد  �أخرى  بعبارة  تنفيذها.  ومتابعة  و�مل��زنات  �خلطط  و�سع  فى  �حلي(  �أو 

رئي�س  يعينه  �لذي  �ملحافظ  برئا�سة  �ملحافظة  م�ست�ى  على  تنفيذي  جمل�س 

�جلمه�رية، وجمل�س تنفيذي على م�ست�ى �ملركز ير�أ�سه رئي�س �ملركز، وجمل�س 

�ملدينة، وجمل�س تنفيذي للحي برئا�سة رئي�س  تنفيذي للمدينة برئا�سة رئي�س 

�حلي، �آخًذ� فى �لعتبار �أن رئي�س �ملركز و�ملدينة و�حلي - بالإ�سافة �إىل �ل�سكرتري 

1991، وجمل�س  5 ل�سنة  �مل�ساعد - يعين�ن وفًقا للقان�ن  �لعام  �لعام و�ل�سكرتري 

تنفيذي للقرية برئا�سة رئي�س �لقرية و�لذي يعينه �ملحافظ �ملخت�س.

• �سن��ت وي�سم ممثلني عن كل وحدة  جمل�س �سعبي حملي ُمنتخب مبا�سرًة ملدة 4	

�إد�رية، له �سالحيات �إقر�ر ومتابعة �خلطط و�مل��زنات �ملحلية و�لرقابة على خمتلف 

�ملر�فق �ملحلية، و�قرت�ح فر�س �سر�ئب ذ�ت طابع خا�س )�خت�سا�س �أ�سيل للمجل�س 

�ل�سعبي باملحافظة(. كما �أن للمجال�س �ملحلية على �مل�ست�ى �لأعلى، �سلطة �لإ�سر�ف 

على �مل�ست�يات �لأدنى )حق �لت�سديق و�لعرت��س على �لقر�ر�ت و�لرقابة(. ويتم 

ت�سكيل �ملجال�س �ل�سعبية على �لنح� �لتايل:

-  �ملجل�س �ل�سعبي �ملحلي لل�حدة �ملحلية �لقروية، مُيثل بعدد 24 ع�سً��، ب�سرط �أن 

مُتثل �لقرية �لأم بع�س�ين على �لأقل و�لقرى �لتابعة ع�س� على �لأقل لكٍل منها.

-  �ملجل�س �ل�سعبي �ملحلي للحي، مُيثل �حلي ذو �لق�سم �لإد�ري �ل��حد بعدد 18 

ع�سً��، و�حلي �لذي به �أكرث من ق�سم �إد�ري ميثل بعدد 12 ع�سً�� لكل ق�سم.

- �ملجل�س �ل�سعبي �ملحلي للمدينة، مُتثل �ملدينة ذ�ت �لق�سم �لإد�ري �ل��حد بعدد 

24 ع�سً��، ومُتثل �ملدينة ذ�ت �لأق�سام �لإد�رية بعدد 14 ع�سً�� لكل ق�سم.
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-  �ملجل�س �ل�سعبي �ملحلي للمركز، مُتثل �ملدينة عا�سمة �ملركز بعدد 12 ع�سً�� �إذ� 

باقي  14 ع�سً��، ومُتثل  ز�دت عن ذلك مُتثل بعدد  و�إذ�  كانت ذ�ت ق�سٍم و�حد، 

�ل�حد�ت �ملحلية فى �ملركز بعدد 10 �أع�ساء.

�ل�سعبي �ملحلي للمحافظة، فى �ملحافظات �ل�سحر�وية و�لإ�سماعيلية  -  �ملجل�س 

ميثل كل مركز �أو ق�سم �إد�ري بعدد 14 ع�سً��، وفى بقية �ملحافظات يقل �لعدد 

�إىل 10 �أع�ساء.

وهي �لتي ُنقلت �خت�سا�ساتها للمحليات )�ملديريات  • فروع الوزارات القطاعية، 	

فى �ملحافظات، و�لإد�ر�ت على م�ست�ى �ملركز(، وتتبع فنًيا �ل�ز�ر�ت �ملعنية، وكذلك 

مالًيا �إىل حٍد كبري، لكنها تخ�سع لالإ�سر�ف �لإد�ري من ِقبل �ملحليات.

وهي �ل�ز�ر�ت �لتي مل ُتنقل �خت�سا�ساتها للمحليات،  • فروع الوزارات املركزية، 	

مثل وز�رة �لد�خلية، وز�رة �لأوقاف، وز�رة �لري ... وغريها.

مثل �ل�سركات �لتابعة لل�سركات �لقاب�سة �مل�ج�دة د�خل  • فروع الهيئات املركزية، 	

�ملحافظات، وكذلك �أفرع �لهيئات �ملركزية �مل�ج�دة فى نطاق �ملحافظة، مثل: هيئة 

�لأبنية �لتعليمية �لتابعة ل�زير �لرتبية و�لتعليم، و�لهيئة �لعامة للتنمية �ل�سناعية 

مُتار�س  وهي  وغريها،  �لزر�عية  �لتنمية  وهيئة  و�ل�سناعة  �لتجارة  ل�ز�رة  �لتابعة 

عملها ب�سكٍل مبا�سٍر مع �جلهة �لتابعة لها فى �ملركز.

• بالإ�سافة �إىل �ملجل�س �لأعلى لالإد�رة �ملحلية و�لأقاليم �لقت�سادية  اأجهزة اأخرى،	

للمدن �جلديدة؛ حيث  ا  نظاًما خا�سً �لإقليمي، وهناك  �لتخطيط  وجلان وهيئات 

تتبع �لهيئة �لعامة للمجتمعات �لعمر�نية �جلديدة 17 مدينة، وكذلك ي�جد نظام 

تابع ل�ز�رة �لد�خلية يتعلق بحفظ �لأمن فى �لقرى �لتابعة “عمادة �لعمدة و�سيخ 

�لبلد و�سيخ �خلفر”.
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رابًعا- وحدات وم�ستويات الإدارة املحلية:

1. وحدات الإدارة املحلية:

ت�جد فى م�سر وحد�ت حملية هي �ملحافظات، و�ملر�كز، و�ملدن، و�لأحياء، و�ل�حد�ت 

ثالث  �س�ى  هناك  يكن  مل   1975 عام  حتى  �أنه  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر  �لقروية.  �ملحلية 

هذ�  فى  و�لأحياء  �ملر�كز  كٌل من  �سيف 
ُ
�أ و�لقرية، حيث  و�ملدينة  �ملحافظة  وحد�ت هي 

�لعام. وي��سح �جلدول �لتايل �أعد�د �ل�حد�ت �ملحلية على م�ست�ى �جلمه�رية.

جدول رقم )1( عدد �ل�حد�ت �ملحلية بجمه�رية م�سر �لعربية

مالحظات�لعدد�ل�حدة �ملحلية/ �لإد�رية

27�ملحافظات

186�ملر�كز

225�ملدن

89�لأحياء

�ل�حد�ت �ملحلية �لقروية 1264 هناك 3401 قرية تابعة، بالإ�سافة �إىل �أكرث من 26 �ألف 

جنع وعزبة. وي��سح �جلدول �لتايل ت�زيع هذه �ل�حد�ت على م�ست�ى �جلمه�رية.
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جدول رقم )2( ت�زيع �ل�حد�ت �ملحلية طبقاً للمحافظات

وتتمثل �سلطة �إن�ساء وتعديل �ل�حد�ت �ملحلية فى �جلهات �لتالية:

بالن�سبة للمحافظات، تك�ن بقر�ر جمه�ري، لكن ل ت�جد معايري مطبقة فى هذ� �ل�ساأن

�ملحافظة
عدد 

�ملر�كز

عدد 

�ملدن

عدد 

�لأحياء

عدد 

�ل�حد�ت 

�ملحلية 

للقرى

عدد 

�لقرى 

�لت��بع

قرى ل 

تدخل 

فى نطاق 

وحد�ت 

حملية 

قروية

�إجمايل 

عدد �لقرى

كف�ر وجن�ع 

وعزب 

وجتمعات 

�سكنية

000003300�لقاهرة

511200171636141012�جليزة

8760197147075102�لقلي�بية

1221732501�لإ�سكندرية

191154150844065495�لبحرية

538805613996مطروح

7098102702450315�ملن�فية

1681184532641318�لغربية

201721601427410211كفر �ل�سيخ

86541004733585دمياط

6220490436711921619�لدقهلية

660820082459�سمال �سيناء

147150015580جن�ب �سيناء

00000620ب�ر�سعيد

349380553373�لإ�سماعيلية

00500000�ل�س�ي�س

193805004021398152�ل�سرقية

447870391803222بني �س�يف

4191790612990360�ملنيا

7436160611010162�لفي�م

84011112551800235�أ�سي�ط

4511917444055�ل��دي �جلديد

512111113512136270�س�هاج

1647152011141099قنا

333125088537010�أ�س��ن

19062120214�لبحر �لأحمر

5545302231076�لأق�سر

6531297810551215281141843214701�لإجمايل
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•بالن�سبة للمر�كز و�ملدن و�لأحياء )وكانت بالإ�سافة �إىل �لقرى من �سالحيات  	
�ل�زير �ملخت�س، ثم �أ�سبحت بقر�ر �ملحافظ بعد م��فقة �ملجل�س بالإد�رة �ملحلية 

فى ظل �لقان�ن رقم 52 ل�سنة 1979(، ثم �أ�سبحت بقر�ر رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي 

1981 بعد  43 ل�سنة  �ملحلي للمحافظة وجمل�س �ملحافظني ح�سب �لقان�ن رقم 

منذ  �ل�زر�ء  وجمل�س  �ملخت�سة  للمحافظة  �ملحلي  �ل�سعبي  �ملجل�س  م��فقة 

�لقان�ن رقم 50.

•بالن�سبة للقرى، تك�ن بقر�ر �ملحافظ بناًء على �قرت�ح �ملجل�س �ملحلي للمركز  	
وم��فقة �ملجل�س �ملحلي للمحافظة �ملخت�سة.

ن�س  بها  يرد  مل  �ملحلية،  �ل�حد�ت  �إن�ساء  و�س��بط  معايري  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 

�لإد�رة  لقان�ن  �لتنفيذية  �لالئحة  فى  ن�س��س  �أية  بها  يرد  ومل  قان�ين،  �أو  د�ست�ري 

�إن�ساء  �أية �س��بط حتدد  ت�جد  وز�رية، وعلى حني ل  قر�ر�ت  وردت فى  و�إمنا  �ملحلية، 

�ملحافظات �أو تعديل حدودها ول �ملر�كز ول �لأحياء، ت�جد �س��بط تتعلق باملدن، حيث 

حت�ل �لقرى �إىل مدن، وفقاً لالأ�س�س و�ل�س��بط �لتي �أقرها جمل�س �ملحافظني بجل�سة 

�أقرها  �لتي  لل�س��بط  وفًقا  فيتم  بالقرى  �ملحلية  �ل�حد�ت  لإن�ساء  بالن�سبة  �أما   .1982

جمل�س �ملحافظني فى 1982/5/27، �ل�سادر بها �لكتاب �لدوري ل�زير �لإد�رة �ملحلية رقم 

)1( ل�سنة 1993. وفيما يتعلق بجل�سة 5/27 بالقرى فيتم ذلك وفًقا لل�س��بط و�ملعايري 

�ملحلية  �لإد�رة  نظام  قان�ن  ون�س   ،2003 عام  �ل�زر�ء  رئي�س جمل�س  �ل�سيد  �أقرها  �لتي 

على �أن تت�ىل �ل�حد�ت �ملحلية فى حدود �ل�سيا�سات و�خلطة �لعامة للدولة �إن�ساء و�إد�رة 

جميع �ملر�فق �لعامة �ل��قعة فى د�ئرتها، كما تت�ىل جميع �لخت�سا�سات �لتي تت�لها 

�ل�ز�ر�ت ماعد� �ملر�فق �لق�مية �أو ذ�ت �لطبيعة �خلا�سة، �لتي ي�سدر بها قر�ر من رئي�س 

�جلمه�رية.
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ون�ست �لالئحة �لتنفيذية   لقان�ن نظام �لإد�رة �ملحلية على �أن “�ملر�فق �لتي تت�لها 

و�ل�سئ�ن  و�لإ�سكان  �ل�سحية،  و�ل�سئ�ن  �لتعليم  لقطاعات  بالن�سبة  �إد�رية  وحدة  كل 

�لعمر�نية، و�ملر�فق �لبلدية و�ل�سئ�ن �لجتماعية و�لتم�ين و�لتجارة �لد�خلية، و�ل�سئ�ن 

و�لنقل  و�ل�سياحة،  و�لريا�سة  و�ل�سباب  و�لثقافة  �ملهني،  و�لتدريب  و�لري  �لزر�عية 

و�لكهرباء و�ل�سناعة و�ل�سئ�ن �لقت�سادية”.

�إد�رة  فى  �ل���سحة  �ملركزية  �لنزعة  �لخت�سا�سات،  هذه  على  يغلب  �حلقيقة  وفى 

�سئ�ن �ملحليات �إىل �لدرجة �لتي �أدت بالبع�س �إىل �لق�ل، باأنه ل ي�جد نظام �إد�رة حملية 

فى م�سر ولكن ي�جد نظام �إد�رة فروع.

2. م�ستويات نظام الإدارة املحلية:

ترت�وح �مل�ست�يات �لإد�رية للنظام �ملحلي فى م�سر، بني م�ست�يني فى حالة �ملحافظات 

�حل�سرية؛ حيث ي�جد م�ست�ى �ملحافظة وم�ست�ى �لأحياء، وثالثة م�ست�يات فى حالة 

�ملحافظات �لأخرى؛ حيث ي�جد م�ست�ى �ملحافظة، وم�ست�ى �ملر�كز ثم م�ست�ى �ملدن 

و�ل�حد�ت �ملحلية �لقروية. وقد ت�سبح هذه �مل�ست�يات �لثالثة �أربعة، فى حالة �أن ت�سم 

�ملدينة فى �ملحافظات غري �حل�سرية �أحياء كما ه� �حلال فى �لإ�سماعيلية و�ملن�س�رة، 

وطنطا و�ملحلة �لكربى و�لزقازيق و�س�هاج وغريها من �ملدن.

خام�ًسا- اإ�سكاليات نظام الإدارة املحلية احلايل فى م�سر:

يعاين �لنظام �حلايل لالإد�رة �ملحلية فى م�سر من عدة �إ�سكاليات، قّل�ست من �سلطة 

�ل�حد�ت �لإد�رية �ملحلية و�إعاقتها عن �أد�ء وظائفها، منها:

• تعاين �ملحليات من غياب �ل�ستقاللية باأبعادها �ل�سيا�سية  غياب ال�ستقاللية:	

و�لإد�رية و�ملالية على �لنح� �لتايل:
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فى �ختالل �لعالقة بني �ملجال�س �ملنتخبة  • يتجلى غياب �ل�ستقاللية �ل�سيا�سية 	

لها  �ملحلية  �ل�سعبية  �ملجال�س  �إن  حيث  �لأخرية؛  ل�سالح  �لتنفيذية  و�ملجال�س 

�خت�سا�ساٍت �سكلية وغري مفّعلة، ومن َثمَّ يغلب على دورها �لطابع �ل�ست�ساري. 

�ل�سعبي  �ملجل�س  دور  تقلي�س  �إىل  �لثقة  �ل�ستج��ب وطرح  �إلغاء حق  �أدى  وقد 

تلك  ت�سكيل  معيار  ذلك  �إىل  ُي�ساف  �لتنفيذية.  �لأجهزة  م��جهة  فى  �ملحلي 

�لدولية  للمعايري  مر�عاة  دون  �ملت�ساوي،  �لتمثيل  �أ�سا�س  على  �ملبنية  �ملجال�س 

رغبًة فى ��سرت�ساء جميع �لأطر�ف و�ملناطق؛ مما �أدى �إىل ت�سخم عدد �أع�ساء 

تلك �ملجال�س على م�ست�ى �جلمه�رية �لذي جتاوز 53 �ألف ع�س�. وتتاأكد ق�سية 

غياب �ل�ستقاللية �ل�سيا�سية للمحليات فى جعل �لإد�رة �ملحلية جزًء� من �ل�سلطة 

�لتنفيذية فى �لد�ست�ر �مل�سري �بتد�ًء من د�ست�ر 1956، وعدم تخ�سي�س باب �أو 

ف�سل م�ستقل لالإد�رة �ملحلية كما كان �حلال فى د�ست�ري 1923 و 1930، وكما ه� 

�حلال فى جميع �لبلد�ن �لتي متتلك نظاًما حملًيا قادًر� وق�ًيا.

فى تعدد �لأجهزة �لتنفيذية وتبعية �لغالب  • يت�سح غياب �ل�ستقاللية �لإد�رية 	

فى  �لفعلية  �مل�ساركة  دون  �لتنفيذ  على  دورها  و�قت�سار  مركزًيا،  منها  �لأعظم 

�لرقابية  �لأجهزة  وتن�ع  تعدد  ذلك  �إىل  ُي�ساف  و�لرقابة.  و�مل��زنة  �لتخطيط 

�ملركزية على �ملحليات.

فى �أن �لنظام �حلايل يق�م على مبد�أ تف�ي�س  • يظهر غياب �ل�ستقاللية �ملالية 	

�لعتماد�ت؛ حيث حُتدد �ل�سلطة �ملركزية �ملخ�س�س �ل�سن�ي، ُثم تف��س �ملحليات 

�ل�حد�ت  تتمتع  ل  َثمَّ  ومن  �سلفاً.  �ملحددة  �لإنفاق  �أوجه  على  ل�ستخد�مها 

�ملحلية بحرية تخ�سي�س �مل��رد �ملتاحة فى ظل �لنظام �حلايل، ومتثل �ل�سناديق 

تتجلى  كما  �ملحلية،  �لإد�رة  م�ست�يات  على  �ل�ستخد�م  حلرية  هام�ًسا  �خلا�سة 
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مظاهر غياب �ل�ستقاللية �ملالية �أي�ساً فى تدين – �إن مل نقل �نعد�م – �مل��رد 

�لتي  �مل��رد  �إعادة مركزة  �ملالية  ذ�ت �ل�سفة �ملحلية، خا�سًة بعدما قررت وز�رة 

�أتاح �لقان�ن حت�سيلها لفائدة �مل��زنة �ملحلية، مبا فى ذلك �ل�سر�ئب �لعقارية. 

وكذلك �قت�سار �مل��زنة �ملحلية على �لنفقات �لإد�رية و�لت�سغيلية، �إذ �إن �ل�سلطة 

�ملركزية تت�ىل مت�يل وتنفيذ �لنفقات �ل�ستثمارية �ملحلية.

�خت�سا�سات  �لقان�ن  خّ�ل   • بالقان�ن:	 �ملتاحة  �ل�سالحيات  تفعيل  غياب 

و�سالحيات عديدة ومتن�عة للمحليات �س��ء تقريرية �أو �إد�رية �أو مالية، ولكنها 

بقيت غري مفّعلة فى �ل��قع �لعملي.

ترتب على �لإ�سكاليات �ل�سابقة، �نخفا�س  • �سعف �لقدر�ت �مل�ؤ�س�سية للمحليات: 	

�لإجر�ء�ت  وط�ل  تعقد  فى  مظاهره  تتجلى  �لذي  للمحليات،  �مل�ؤ�س�سي  �لأد�ء 

�لإد�رية �ملتعلقة بتقدمي �خلدمات �لعامة، و�سعف كفاءة ت�ظيف �مل��رد �لب�سرية 

عدم  من  متز�يدة  درجات  ذلك  كل  �أنتج  ولقد  �ملحلي،  �مل�ست�ى  على  و�ملالية 

فاإن هناك حاجًة ملحًة  �لإد�رية وم�ظفيها، وهكذ�  �ل�حد�ت  �أد�ء  �لر�ساء عن 

�ملحلية، وذلك من خالل بر�مج و��سحة  �إ�سالح م�ؤ�س�سي لالأجهزة  �إجر�ء  �إىل 

باملحليات،  �ملدنية  �أو�ساع م�ظفى �خلدمة  �لنظر فى  �إعادة  لرفع قدر�تها، مع 

و�لق�ساء على م�سكلة تعدد ولء�ت �مل�ظف �ملحلي.

�إن مل  • �سعف م�ست�يات �مل�ساركة �ملجتمعية وغياب ر�ساء �مل��طنني: تنخف�س – 	

نقل تغيب – �مل�ساركة �ل�سيا�سية و�لتنم�ية للمجتمع �ملحلي، نظًر� لفقد�ن �لثقة 

�نفر�د  ذلك  �أمثلة  ومن  �مل��طنني.  رغبات  تلبية  على  �ملحلية  �لإد�رة  قدرة  فى 

�جلهاز �لتنفيذي باإعد�د �خلطط و�مل��زنات وخا�سًة �جلزء �ل�ستثماري، بدون 

م�ساركة من �ملجل�س �ل�سعبي �ملحلي و�ملجتمع، وقد �نعك�س كل ذلك على �نخفا�س 
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م�ست�ى ر�ساء �مل��طن �ملحلي، عن �خلدمات �لعامة وعن �حلك�مة و�لدولة.

ب�سكٍل  �ملحليات  �لأجهزة �حلك�مية فى  تتعدد   • و�ل�سفافية:	 �مل�ساءلة  �أطر  �سعف 

كبري، كما تتباين تبعيتها �لفنية و�لإد�رية مركزًيا وحملًيا كما �سبق �لذكر، مما 

ي�ؤدي �إىل �سع�بة �لتن�سيق بني �جلهات �ملختلفة وت�سخم �جلهاز �لإد�ري �ملحلي، 

وتعار�س �لخت�سا�سات و�ل�سالحيات، �لأمر �لذي ترتب عليه �سي�ع �مل�سئ�لية، 

وهكذ� �أ�سبحت �ل�سلطة �ملركزية هي �مل�سئ�ل �لأول عن تقدمي �خلدمات �لعامة 

وبذلك  �ملحلي،  �مل��طن  م�ساءلة  حمل  �جلهة  هي  �أ�سبحت  كما  �ملحليات،  فى 

طالت خط�ط �مل�ساءلة وقّلت فعاليتها، ي�ساف �إىل ذلك �نت�سار �لف�ساد بدرجاٍت 

�مل�ظفني  لبع�س  و��سعة  �سلطاٍت  لإعطاء  نظًر�  �ملحلية  �ل�حد�ت  بني  متفاوتة 

�ل�سلطة  قدر  على  �مل�سئ�لية  من  م�ست�ى  مع  ذلك  يت��فق  �أن  دون  �ملحليني، 

�ملمن�حة له، خا�سًة فى �لإد�ر�ت �لهند�سية.

حيث عجز هذ� �لنظام عن �لتعبري عن �لحتياجات  • �سعف نظام �لتخطيط �ملحلي: 	

�ملحلية وو�سع �خلطط على هذ�  �لتنمية  �أول�يات  �حلقيقية للم��طنني، وعن 

�لأ�سا�س. �لأمر �لذي �أدى �إىل ت�س�ه تنم�ي ل�سالح عا�سمة �لدولة مقارنًة ببقية 

�ملحافظات، وع���سم �ملحافظات مقارنًة ببقية �ل�حد�ت �ملحلية بكل حمافظة.

بني  من  للجمه�رية  �حلايل  �لإد�ري  �لتق�سيم  يعد   • للبالد:	 �لإد�ري  �لتق�سيم 

�ملع�قات �لتي تعاين منها �ملحليات، �إذ �إنه يكّر�س �لتفاوت بني �ل�حد�ت �ملحلية 

�أنظمة  �إن�ساء  �أن  وغياب �لتكامل �لقت�سادي و�لجتماعي د�خل كل وحدة. كما 

خا�سة مثل �ملدن �ل�سناعية و�ملجتمعات �لعمر�نية �جلديدة، قد �أ�سهم فى تعقيد 

�لأم�ر بدرجة �أكرب. يتز�من كل ذلك مع غياب �ملعايري، فى �إن�ساء وحذف ودمج 

تطلبها  رغم  �ملركزية،  لل�سلطة  �ملنفردة  لالإر�دة  وخ�س�عها  �ملحلية  �ل�حد�ت 



   35  

م��فقة �ملجل�س �ل�سعبي �ملخت�س و�ملجل�س �ل�سعبي �ملحلي للمحافظة، وللتغلب 

على هذه �مل�سكالت فقط ُطرحت �لالمركزية كاآلية �أو ك��سيلة لإ�سالح �لنظام 

�ملحلي فى م�سر، ولت��سيح ذلك �سنق�م ب�سرح �ملفاهيم �ملرتبطة بالالمركزية.

�ساد�ًسا- مفهوم الالمركزية:

 Decentralization ت�سارك �أو تقا�سم �لخت�سا�سات   و�ل�سلطات  �ملتعلقة بالتخطيط

يق�سد بالالمركزية و�لتم�يل و�لإد�رة بني �حلك�مة �ملركزية و�ملحليات. و�إجماًل ي�سري 

م�سطلح �لالمركزية �إىل �لبعد عن �ملركز، �س��ء كان ذلك من �لناحية �لإد�رية �أو �ملالية 

�أو �ل�سيا�سية. وت�جد ثالثة مناذج رئي�سية لالمركزية هي:

باإ�سناد  �ملركزية  �حلك�مة  تق�م  حيث   • 	:Deconcentration الرتكيز  عدم 

م�سئ�لية تقدمي بع�س �خلدمات �لعامة �إىل مكاتبها �لإقليمية �أو �ملحلية، وهذ� 

ل يت�سمن �أي حت�يل لل�سلطة من �حلك�مة �ملركزية �إىل �ملحليات.

�تخاذ  م�سئ�لية  بتح�يل  �ملركزية  �حلك�مة  تق�م  • 	 :Delegation التفوي�س 

�لقر�ر�ت و�إد�رة �ل�سئ�ن �لعامة �إىل �حلك�مات �ملحلية �أو �ملنظمات �سبه �مل�ستقلة، 

مع �لحتفاظ بال�سلطات �لرقابية فى �ملركز، وميكن و�سفها باأنها عالقة �ساحب 

�لخت�سا�س و�ل�كيل، مع �حلك�مة �ملركزية ب�سفتها �لهيئة �لرئي�سية �أو �ساحب 

�لخت�سا�س، و�حلك�مة �ملحلية وكياًل.

�تخاذ  �سلطة  بنقل  �ملركزية  �حلك�مة  تق�م  • 	 :Devolution ال�سلطة  نقل 

من  بدرجة  تتمتع  �لتي  �ملُنتخبة  �لهيئات  �إىل  و�لإد�رة،  و�لتم�يل  �لقر�ر�ت، 

�ملحلية  لل�حد�ت  �لقان�ين  �لنطاق  �لقان�ن  ويحدد  و�لذ�تية.  �ل�ستقاللية 

�ل�ظائف  بتاأدية  فيها  وتق�م  �ل�سلطة  عليها  متار�س  �لتي  �جلغر�فية،  و�حلدود 

�لعامة.
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• 	Administrative decentralization وي�سري مفه�م �لالمركزية �لإد�رية

�لعامة من  �ل�ظائف  و�إد�رة  و�لتم�يل،  �لتخطيط  وم�سئ�لية  �سلطة  نقل  �إىل    • 	
�ملركز �إىل �ل�حد�ت �لتابعة للجهات �حلك�مية و�سبه �مل�ستقلة، و�ل�سلطات �لعامة 

�أو �مل�ؤ�س�سات �أو �ل�سلطات �لإقليمية.

�إعادة  �إىل  فت�سري   • 	Fiscal decentralization �ملالية  �لالمركزية  �أما 

تخ�سي�س �مل��رد من �مل�ست�ى �ملركزي �إىل �مل�ست�ى �ملحلي، فلكي تق�م �ملحليات 

بال�سطالع مبهام لمركزية على نحٍ� فعال، يجب �أن يك�ن لها قدٍر كاٍف من 

�لإير�د�ت ف�ساًل عن �سلطة �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن �لنفقات.

 • 	Political decentralization �ل�سيا�سية  �لالمركزية  مفه�م  �أما 

في�سري �إىل نقل �ل�سلطة �ل�سيا�سية �إىل �مل�ست�ى �ملحلي، من خالل �إن�ساء حك�مات 

حملية ُمنتخبة تدير �ل�ساأن �ملحلي. وفى هذ� �لإطار ي�سبح للمحليات �سلطات 

تتعلق بالت�سريع و�سنع �لق��نني، ولي�س فقط �سلطات �لتقرير.

 • 	Economic �ل�س�ق  لمركزية  �أو  �لقت�سادية  �لالمركزية  هناك  و�أخرًي� 

�لعامة  �ل�ظائف  بنقل  وتتعلق   or market decentralization
غري  �ملنظمات  �أو  و�لتط�عية،  �خلا�سة  �مل�ؤ�س�سات  �إىل  �ملركزية  �حلك�مة  من 

�حلك�مية �مل�ج�دة على �مل�ست�ى �ملحلي، وميكن �أن يتم ذلك من خالل �لتعاقد 

�جلزئي لتقدمي �خلدمات �لعامة �أو لتاأدية �ل�ظائف �لإد�رية، من خالل حترير 

�لإجر�ء�ت �أو عن طريق �خل�سخ�سة �لكاملة.
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خامتـــــــــــــــة

للنظام �ملحلي فى �أي دولة من �لدول �أهميًة خا�سة، فبغ�س �لنظر عن طبيعة �لدولة 

وما �إذ� كانت هذه �لدولة مرّكبة �أو �حتادية مثل �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية �أو �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة، �أو ب�سيطة م�حدة مثل م�سر وفرن�سا، تتمثل هذه �لأهمية فى �أن �لنظام 

�ملحلي و�ملحليات ه�:

•�حللقة �لأوىل فى �لعالقة بني �مل��طن و�ل�سلطة. 	
•بناء ملمار�سة �لدميقر�طية. 	

•�ساحب �لدور �ملهم فى �لتثقيف �ل�سيا�سي للم��طنني. 	
�مل�ؤ�س�سات �ملحلية لتك�ن مبثابة من�سات �لنطالق للكفاء�ت �ملحلية فى  •�سانع  	

�ملجالت �ملختلفة.

•م�سدر �ملعل�مات �لأكرث دقة. 	
•�أكرث ح�سا�سية / ��ستجابة للر�أي �ملحلي. 	

•�أ�سا�س �ملبادر�ت �لتنم�ية. 	
•و�سيلة �لدفاع �أو �ل�سمانة �سد �ل�ستبد�د و�لطغيان. 	

•�ملتابع للتمايز�ت �لبينية. 	
•�ساحب �لكفاءة �لأعلى فى ��ستخد�م وت�ظيف و�سيانة �ملال �لعام. 	

•�ل�سامن لتجزئة �مل�سكالت ومن َثمَّ جتزئة �حلل�ل. 	
��ستطيع  �حلقيقة  وفى  م�سر،  فى  �ملحلي  �لنظام  �إ�سالح  �أهمية  تت�سح  هنا  ومن 

�لنا�س  �أح��ل  و�إ�سالح  �ملحليات  باإ�سالح  يبد�أ  م�سر  �إ�سالح  �أن  �إىل  باطمئنان  �لإدعاء 
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�مل�ؤ�س�سات �ملحلية، ومنح  فى �لقرى �مل�سرية وفى �ل�س��رع و�لأحياء فى �ملدن، و�إ�سالح 

�مل��طنني،  �لقيام بدورها مبا يحقق ر�ساء  �أ�سيلة، ومتكينها من  �ملحليات �خت�سا�ساٍت 

كما يتطلب ذلك �إ�سالح �ملجال�س �ل�سعبية �ملحلية و�عتماد معيار عدد �ل�سكان فى ت�سكيل 

تلك �ملجال�س، ولي�س �لأرقام �لثابتة �مل�حدة كما ه� �حلال �لآن.
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