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األطر القانونية للمشاركة المجتمعية والسياسية 

o مقدمة 

وفي حين أنهم عادة ما ينخرطون في عمليات . عاًما خمس سكان العالم ۲٥إلى  ۱٥العمرية يشكل الشباب من الفئة 

-  :مثلسياسية مهمة غير رسمية، 

النشاطات المطلبية والمشاركة المدنية، إال أنهم ال يحصلون على تمثيل كاف في المؤسسات السياسية الرسمية مثل 

 .لمواطنين الشباب من هذا التمثيل إلى الحد من جودة الحكم الديمقراطيويؤدي حرمان ا. المجالس النيابية واالنتخابات

ويتسم إشراك الشباب في العمليات السياسية الرسمية بأهمية كبيرة، حسبما بينت االنتفاضات الشعبية التي جرت في 

  ۲۰۱۲و ۲۰۱۱الدول العربية في العامين 

ن التي تمر بمراحل انتقالية أن تساعد في التغلب على الممارسات ويمكن لألفكار الجديدة والقيادات الجديدة في البلدا

وإذا لم يتم إشراك الشباب في صناعة القرارات في البلدان التي أدت فيها االحتجاجات التي قادها الشباب . االستبدادية

إرساء الديمقراطية إلى اإلطاحة باألنظمة االستبدادية، فمن المرجح أن ينشأ شعور كبير باإلحباط، مما قد يزعزع 

 .ويسرع الديناميات المسببة للنزاعات

لقد أقر المجتمع الدولي بأهمية مشاركة الشباب في النظم السياسية، عبر عدة اتفاقيات دولية وانسجاًما مع هذه 

االلتزامات، ينظر للشباب كقوة إيجابية لتحقيق التغيير االجتماعي التحولي، ويهدف إلى المساعدة على تحسين 

 .ويلخص هذا الدليل بعض الممارسات نحو تحقيق ذلك الهدف. المشاركة السياسية للشباب

وهو يعكس األعراف والقيم . يمثل اإلطار القانوني عنصراً مهماً من البيئة التي تمكن الشباب من المشاركة السياسية

في هذا المجال هما السن األدنى لالقتراع ومن بين أهم العناصر . الثقافية، ويحدد القواعد والشروط الهيكلية للمشاركة

. والسن األدنى ألهلية الترشح لالنتخابات

وهو يعكس األعراف . يمثل اإلطار القانوني للشباب عنصًرا مهًما من البيئة التي تمكن الشباب من المشاركة السياسية

لعناصر في هذا المجال هما السن ويبدأ سن ومن بين أهم ا. والقيم الثقافية، ويحدد القواعد والشروط الهيكلية للمشاركة

.  عاًما أو أكثر ۲٥األهلية للترشح االنتخابات مجلس النواب الوطني في ثلث بلدان العالم من سن 
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سنة في  ۲٥سنة في أوروبا إلى . ۲۰ويبلغ معدل من سن األهلية للترشح على المستوى العالمي للمجالس ما بين 

. الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وتعد الشروط المؤسسية . وتتمايز األنظمة السياسية بعضها عن بعضها اآلخر بطبيعة العملية السياسية الجارية ضمنها

للعملية السياسية ذات أهمية قصوى، لكونها معيار التمييز بينها، فعلى قدر امتالك المؤسسات والتكامل بينها تتوقف 

من العملية السياسية، هما العملية السياسية التي تتم عن طريق فهناك نمطان . درجة ومستوى المشاركة السياسية

مما تقدم يتبين أن المشاركة السياسية . التفاعل المؤسسي، والعملية السياسية التي تتم عن طريق المؤسسات السلطوية

ذات العالقة المباشرة،  في الدولة، تعني أن المجتمع بتكويناته المختلفة، يمتلك القدرة على الـتأثير في اتخاذ القرارات

 .بحياته ومصيره

ففي حده األقصى يصل تأثير هذا المجتمع إلى عملية . ويتراوح تأثير المجتمع المدني على الدولة من حالة إلى أخرى

أما في . صياغة الدولة نفسها، واختيار النظام السياسي، وانتخاب الحكومة ومحاسبتها وتغييرها بصورة دورية مقننة

نى، فيكون تأثير المجتمع المدني شبه معدوم، ويقتصر األمر على السخط الصامت، أو لجوء بعض حده األد

المجموعات المناهضة للنظام إلى العنف والتدمير واالغتياالت، والخروج على قوانين الدولة، وعدم االلتزام بكل ما 

 .يصدر عنها، وصوالً إلى الخروج على المجتمع نفسه

من الباحثين، فإن المشاركة السياسية تشكل المظهر الرئيس للنظام الديمقراطي، غير أن توسيع وحسب رأي عدد كبير 

وال شك في أن عملية . نطاقها دون التوسع بعملية المأسسة السياسية يحمل معه تهديداً خطيراً لالستقرار السياسي

لدى القوى االجتماعية، وتدفع بها باتجاه التعبئة االجتماعية تعمل على رفع درجات الميل نحو المشاركة السياسية 

النظام السياسي من أجل التأثير فيه والحصول على مكانة أكبر في تطوره، ومن ثم على دور أوسع في الحياة 

السياسية، ما قد يؤدي إلى زعزعة االستقرار السياسي، إذا ما عجز النظام عن استيعاب هذه القوى من خالل 

وعليه، فإن درجات المشاركة السياسية ترتبط . مة، أو تباطأ في بناء المؤسسات الجديدةالمؤسسات السياسية القائ

بطبيعة البنى السياسية لألنظمة المعينة، ومدى مالءمتها للنشاطات السياسية للمواطنين، ومدى انفتاحها على مساهمتهم 

اسية القادرة على استيعاب النشاطات السياسية الفعلية في العملية السياسية، أو بتعبير آخر بمدى توافر المؤسسات السي

وفي المحصلة، فإن المشاركة السياسية إجراء نظامي يسمح به الهيكل السياسي للنظام القائم وهو أمر . للمواطنين
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وستكون لنا وقفة أخرى لدراسة وتحليل أزمة المشاركة السياسية في . يختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر

 .لعربي وأبعادها المختلفةالوطن ا

ويرتكز النظام السياسي المصري على قيم ومبادئ الديمقراطية والمواطنة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق 

ويقوم على أساس التداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتالزم . والواجبات العامة

 .م حقوق اإلنسان وحرياته، وسيادة القانونالمسئولية مع السلطة، واحترا

حزبًا سياسيًا  ۹۰ويتسم النظام السياسي المصري بالتعددية السياسية حيث وصل عدد االحزاب السياسية إلى أكثر من 

في الوقت الحالي، كما يتسم بوجود نظام لإلدارة المحلية، يختص بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في نطاق 

 .دات اإلدارة المحلية، ويتميز بالمرونة في التعامل مع المستجدات االقتصادية واالجتماعية في مصروح

ويمكن استعراض األطر المؤسسية التي يتكون منها النظام السياسي المصري، وما طرأ عليها من تطورات خالل 

 :على النحو التالي ۲۰۱٦وحتى يناير  ۲۰۱۱الفترة من يناير 

فبراير  ۷ديثة النظام الدستوري منذ مطلع القرن التاسع عشر حيث صدرت الالئحة التأسيسية في عرفت مصر الح

الذي  ۱۹۲۳والتي سارع االحتالل اإلنجليزي بإلغائها، وبعد انتهاء الحماية البريطانية عن مصر صدر دستور  ۱۸۸۲

في نهاية عام  مر ملكي -حيث صدر أ ۱۹۳٥ديسمبر  ۱۳حتى  ۱۹۳۰ليستمر العمل بدستور  ۱۹۳۰ألغى عام 

ومنذ قيام ثورة يوليو مر . ۱۹٥۲يوليو  ۲۳الذي استمر العمل به حتى قيام ثورة  ۱۹۲۳مقرًرا عودة دستور  ۱۹۳٥

، فمرحلة ۱۹٥٦ثم مرحلة دستور  ۱۹٥۳مرحلة دستور : النظام الدستوري المصري بالعديد من المراحل وهي

، فمرحلة اإلعالن الدستوري للجمهورية العربية المتحدة لسنة ۱۹٥۸سنة  الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة

 .۱۹۷۱ثم دستور  ۱۹٦٤
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o  ۱۹۷۱النظام السياسي في ظل دستور: 

، وقد طرأ عليه تعديالت ۲۰۱۱يناير  ۲٥المرتكز األساسي للنظام السياسي حتى قيام ثورة  ۱۹۷۱كان دستور عام 

تم خالله توسيع نطاق المادة الثانية من  ۱۹۸۰لتعديل الذي جرى في عام ، فا۲۰۰۷و ۲۰۰٥و ۱۹۸۰عدة في أعوام 

، فقد تم ۲۰۰٥أما التعديل الذي جرى في عام . الدستور لتصبح مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع

تي على إثرها أجريت وال) ۷٦(بهدف تنظيم اختيار رئيس الجمهورية عبر آلية االنتخابات المباشرة، وتعديالت المادة 

شملت حذف اإلشارات إلى النظام  ۲۰۰۷في حين أن التعديالت التي تمت في عام . أول انتخابات رئاسية في مصر

 .)۱۷۹المادة (األساس الدستوري لقانون اإلرهاب  أي التعديالت - االشتراكي للدولة، كما وضعت -

) ۲۰۱٤يوليو   -۲۰۱۱فبراير (النظام السياسي في المرحلة االنتقالية 

، وتخلى الرئيس األسبق مبارك عن الحكم، قام المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي ۲۰۱۱يناير  ۲٥بعد قيام ثورة 

من خالل إصداره إعالنا دستوريا،  ۲۰۱۱فبراير  ۱۳تولى إدارة شؤون البالد بتعطيل العمل بأحكام الدستور في 

مارس  ۱۹بإجراء بعض التعديالت الدستورية، التي تم االستفتاء عليها يوم  وتلي ذلك قيام المجلس بتكليف لجنة للقيام

 ۲۰۱۱مارس  ۳۰وبعد موافقة الشعب المصري على التعديالت، أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة يوم . ۲۰۱۱

لى بعض المواد مادة شمل أغلب التعديالت التي تم إقرارها في االستفتاء باإلضافة إ ٦۳إعالنا دستوريا يتكون من 

وأعقب ذلك قيام كل من المجلس األعلى للقوات المسلحة والرئيس األسبق دمحم مرسى بإصدار عدة إعالنات . األخرى

 .الذي أحدث جدال واسع النطاق على الساحة السياسية ۲۰۱۲نوفمبر  ۲۲دستورية كان آخرها اعالن 

، الذي تم تعطيله بعد )۲۰۱۲دستور (تورا جديدا دس% ٦۳.۸أقر الشعب المصري بنسبة  ۲۰۱۲وفى نهاية ديسمبر 

، ثم قام المستشار عدلي ۲۰۱۳يوليو  ۳، بناء على بنود خطة خارطة الطريق، الصادرة في ۲۰۱۳يونيو  ۳۰ثورة 

، لتحكم البالد وفق مواده الثالثة ۲۰۱۳يوليو  ۸منصور رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار إعالن دستوري جديد في 

 .انتهاء المرحلة االنتقالية الثانية والثالثين حتى

  )۲۰۱٤يناير (الدستور الحالي 

، ونال ۲۰۱٤مادة، وتم االستفتاء عليه في يناير  ۲٤۷قامت لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد لمصر، يتكون من 

 .من عدد الناخبين% ۹۸.۱موافقة 
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o السلطة التشريعية: 

منه إلغاء مجلس الشورى، أصبحت ) ۲٤٥(الذي تضمن في المادة ، و۲۰۱٤بعد إقرار الدستور الجديد في يناير 

السلطة التشريعية في مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد، وهو مجلس النواب، الذي يتكون من ممثلي الشعب 

 .المنتخبين، وتبلغ مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له

o  تكوين مجلس النواب

، حيث يبلغ عدد المقاعد المخصصة )القائمة والفردي(باالنتخاب  ٥٦۸عضوا، منهم  ٥۹٦ف مجلس النواب من يتأل

من إجمالي عدد األعضاء % ٥(عضوا يعينهم رئيس الجمهورية  ۲۸   مقعداً للقوائم ۱۲۰مقعداً و ٤٤۸للنظام الفردي 

 .)المنتخبين

o شروط الترشح لعضوية مجلس النواب: 

 :شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وهي ۲۰۱٤يونيو  ٥ن قانون مجلس النواب الصادر في م ۸حددت المادة 

 .أن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية -۱

أن يكون مدرًجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وأال يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب  -۲

 .ظم لذلكحذف أو رفع قيده طبقا للقانون المن

 .أَال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميالدية -۳

 .أن يكون حاصًال على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي على األقل -٤

 .أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا -٥

تبار أو بسبب اإلخالل بواجبات أال تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة واالع -٦

 :العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين اآلتيتين

 .انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خالله قرار إسقاط عضويته) أ( 

صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب اإلخالل ) ب( 

ا ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية بواجباته

 .للمجلس
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o تقسيم الدوائر: 

طبقًا للمادة الرابعة من قانون مجلس النواب تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص لالنتخاب 

 ۱٥ويخصص لدائرتين منها عدد . وائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائمد ٤، وعدد )دوائر ۲۰٥(بالنظام الفردي 

مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات  ٤٥مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين األخريين عدد 

ثيل العادل كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التم

 .للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين

 :التمثيل المناسب والمالئم لبعض المصريين

تمييًزا إيجابيًا لفئات ست من مكونات المجتمع المصري  ألول مرة في تاريخ الحياة النيابية -  -۲۰۱٤كفل دستور 

الفالحين والشباب، والمسيحيين على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال و ۲٤٤و ۲٤۳حيث نصت المادتان 

واألشخاص ذوي اإلعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيًال مالئًما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا 

 .الدستور

ثالثة مرشحين من المسيحيين، : مقعدًا األعداد والصفات اآلتية وهي ۱٥وتتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها 

ان من العمال والفالحين، ومرشحان اثنان من الشباب، ومرشح من األشخاص ذوي اإلعاقة، ومرشح ومرشحان اثن

 .من المصريين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على األقل

ل والفالحين، مقعدا تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة مرشحين من العما ٤٥وتتضمن كل قائمة مخصص لها 

وستة مرشحين من الشباب، وثالثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، وثالثة مرشحين من ذوي االعاقة، 

وفى جميع األحوال . على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على األقل

القائمة الواحدة في أوراق الترشح، وال تقبل القائمة غير  يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقال ضمن

 .المستوفاة ألي من الشروط واألحكام المشار إليها

 :الفالح والعامل والشاب والمواطن ذو اإلعاقة والمصري المقيم في الخارج

يسي لمدة عشر من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئ: من قانون مجلس النواب الفالح ۲عرفت المادة 

سنوات على األقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط أال َّتتجاوز حيازته 
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من يعتمد بصفة رئيسة على دخله : العامل. الزراعية هو وزوجه وأوالده القصر ملًكا أو إيجاًرا أكثر من عشرة أفدنة

بة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهالت العليا بسبب عمله اليدوي وال يكون منضما إلى نقا

ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهالت العليا وكذلك من بدأ حياته عامًال وحصل على 

نه خمًسا من بلغت س: الشاب. مؤهل عال وفى الحالتين يجب العتبار الشخص عامًال أن يكون مقيدا في نقابة عمالية

وعشرين سنة ميالدية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثالثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن 

من يعاني من إعاقة ال تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية : المواطن ذو اإلعاقة. طوال مدة عضويته

ق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا لالنتخابات بعد أخذ رأى على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وف

.  المجلس القومي لألشخاص ذوي االعاقة

من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن : المصري المقيم في الخارج

وال . تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشحباإلقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة ال 

 .يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج

 :اختصاصات مجلس النواب

للتنمية  يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة ۲۰۱٤وفقًا لدستور 

  االقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، فضًال عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

 :وتتضمن هذه االختصاصات الوظائف التالية

 .)وضع القاعدة القانونية(الوظيفية التشريعية  -

 .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية -

 .الوظيفة المالية -

o وضع القاعدة القانونية(تشريعية الوظيفية ال: اوال(. 

اقتراح القوانين 

كما منح . منح الدستور لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب الحق في اقتراح القوانين

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على . الدستور أيًضا رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو االعتراض عليها
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ع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خالل ثالثين يوًما من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في مشرو

وإذا ُرد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبَِر  هذا الميعاد اعتُبَِر قانونًا وأُْصِدر،

 .قانونًا وأُْصِدر

أي (وانين المكملة للدستور، يتطلب أي مشروع قانون إلقراره األغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين وفيما عدا الق

 .وبما ال يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس) النصف زائد واحد

Uالقوانين المكملة للدستور: 

عين مكمالً لدستور وضعت المحكمة الدستورية العليا شرطين أساسيين يتعين اجتماعهما معاً العتبار مشروع قانون م

أن يكون الدستور قد نص صراحة في مسألة معينة على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً للقانون أو في الحدود : أولهما

ثانيهما أن يكون هذا التنظيم مفصالً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق . التي بينها القانون أو طبقاً لألوضاع التي يقررها

ويقصد بالقواعد الكلية تلك القواعد التي تتعلق مثالً بحقوق . ائها وإدراجها تحت نصوصهاالدستورية على احتو

 .استقالل السلطة القضائية أو حماية الحقوق والحريات

تصدر " من الدستور محددة لتلك القوانين ومبينة لنصاب إقرارها حيث نصت على  ۱۲۱وبناء على ذلك جاءت المادة 

وتعد القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاسية، والنيابية، . ور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلسالقوانين المكملة للدست

والمحلية، واألحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق 

 " والحريات الواردة في الدستور، مكملة له

Uالوظيفة المالية: ثانيا: 

إقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، اقرار الموازنة العامة، وإقرار : ل الوظيفة المالية في اآلتيتتمث

هذا إلى جانب رقابة المجلس على تحصيل األموال العامة وإجراءات .. االعتمادات االضافية، والموافقة على القروض

 .)من الدستور ۱۲٦/م(صرفها 

Uلى أعمال السلطة التنفيذيةالرقابة ع: ثالثًا:  

 :تتمثل صور الرقابة التي يمارسها مجلس النواب حيال السلطة التنفيذية في الجوانب التالية
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o توجيه األسئلة واالستجوابات: 

يمتلك أعضاء مجلس النواب سلطة توجيه األسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو 

ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، وال يجوز تحويل . وع يدخل في نطاق اختصاصاتهمنوابهم، في أي موض

 .السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها

أيًضا لكل عضو في مجلـس النواب توجيـه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو  

. صاصاتهمنوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اخت

 

o سحب الثقة: 

 يمتلك مجلس النواب سلطة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم -

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم،  -

دم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تق

 ..متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته

o تقديم طلبات اإلحاطة: 

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجالً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، 

  العاجلة ذات األهمية أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في األمور العامة

o لجان تقصى الحقائق: 

يمكن لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط 

إحدى الجهات اإلدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، 

بحقيقة األوضاع المالية، أو اإلدارية، أو االقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل وإبالغ المجلس 

. من األعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن

o اختصاصات أخرى: رابعا:  

 :س النواب بالمهام اآلتيةفي إطار صور التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يضطلع أعضاء مجل
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تعديل الدستور  -۱

من الدستور ، يحق لرئيس الجمهورية ، أو لخمس أعضاء مجلس النواب ، طلب تعديل مادة أو أكثر  ۲۲٦وفقا للمادة 

من مواد الدستور ، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل في الطلب ، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب 

يوما من تاريخ تسلمه ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه ، وإذا رفض  خالل ثالثين

الطلب ، ال يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور االنعقاد التالي ، وفى حال الموافقة ، تناقش نصوص المواد 

، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعالن النتيجة وموافقة  بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة ، ثم تطرح لالستفتاء عليها

أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين في االستفتاء ، ووفقا لذات المادة ، ال يجوز تعديل النصوص المتعلقة 

 . اناتبإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ، أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضم

 :إقرار إعالن حالتي الحرب والطوارئ -۲

ال يعلن رئيس الجمهورية الحرب ، وال يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة ، إال بعد أخذ 

رأى مجلس الدفاع الوطني ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي األعضاء ، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير 

يجب أخذ رأى المجلس األعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني ، ووفقا  قائم ،

من الدستور ، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ، ويجب عرض هذا  ۱٥٤للمادة 

يراه بشأنه ، فإذا حدث اإلعالن في غير دور االنعقاد اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية ، ليقرر ما 

العادي ، وجب دعوة المجلس لالنعقاد فورا للعرض عليه ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعالن 

حالة الطوارئ ، لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر ، وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء 

 . جلس ، وال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئالم

 :طرح موضوع عام للمناقشة  -۳

يجوز لعشرين عضواً على األقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة 

 .)من الدستور ۱۲۹المادة (بشأنه 

 :إبداء الرغبات  -٤

ألعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس " إن من الدستور ف ۱۳۳طبقا لنص المادة 

 .مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم
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 :إجراءات حل مجلس النواب -٥

ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إال عند الضرورة، وبقرار ُمسبّب، وبعد استفتاء الشعب، وال يجوز حل 

ويصدر رئيس الجمهورية قراًرا بوقف جلسات المجلس، .. السبب الذي ُحلَّ من أجله المجلس السابقالمجلس لذات 

وإجراء االستفتاء على الحل خالل عشرين يوًما على األكثر، فإذا وافق المشاركون في االستفتاء بأغلبية األصوات 

خالل ثالثين يوًما على األكثر من تاريخ الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة 

. صدور القرار

 

 

 

 

  ۲۰۱۹مجلس الشيوخ المستحدث وفق التعديالت الجديدة في 

تقرر استحداث غرفة ثانية للمجلس النيابي المصري تحت مسمي مجلس الشيوخ ولم يصدر حتى  ۲۰۱۹في العام 

الدستورية التي اقرت عودته وأشارت الي اختصاصاته  االن تشريع يوضح آليات العمل داخل المجلس باستثناء المواد

واحالت آليات العمل وكافة األمور المتعلقة به الي قانون تنظيم عمل مجلس الشيوخ الذي لم يصدر حتى تاريخ كتابة 

 هذه المادة 

 : -علىونصت التعديالت الدستورية 

 :المواد المستبدلة: أوالً 

 :الفقرة األولى/۱۰۲مادة 

المباشر، على أن  السريالنواب من عدد ال يقل عن أربعمائة وخمسين عضًوا، يُنتخبون باالقتراع العام  يُشكل مجلس
 .عدد المقاعد إجمالييُخصص للمرأة ما ال يقل عن ربع 

 :الثالثةالفقرة / ۱۰۲مادة 
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عى التمثيل العادل للسكان، ويُبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية بما يُرا
  .نسبة بينهما بأيأو القائمة أو الجمع  الفردي االنتخابيوالمحافظات، ويجوز األخذ بالنظام 

المواد المضافة : ثانيا

المادة الثالثة 

 :إلى دستور جمهورية مصر العربية وعنوانه مجلس الشيوخ نصوصه اآلتية يضاف باب جديد

 

مجلس الشيوخ / الباب السابع

 ۲٤۸ ادةم

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيالً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السالم االجتماعي، والمقومات 
 .وتوسيع مجاالته الديموقراطياألساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام 

 ۲٤۹ة ماد

 :يأتي يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما

 .الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور االقتراحات -
 .مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية -
 .تتعلق بحقوق السيادة التيمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات  -
هورية أو مجلس تحال إليه من رئيس الجم التيمشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور  -

 .النواب
الشئون  فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها  -

 .العربية أو الخارجية

 .هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب فيويبلغ المجلس رأيه 

 : ۲٥۰ مادة

 .عضواً ) ۱۸۰(حدده القانون على أال يقل عن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من األعضاء يُ ال 

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد 
 .خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته

، ويجرى انتخاب وتعيين لباقياالمباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث  السريوينتخب ثلثا أعضائه باالقتراع العام 
 .ينظمه القانون الذيأعضاء مجلس الشيوخ على النحو 
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 ۲٥۱ مادة

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، 
الترشح عن خمس وثالثين سنة أو ما يعادله على األقل، وأال يقل سنه يوم فتح باب  جامعيحاصالً على مؤهل 

 .ميالدية

ويبين القانون شروط الترشح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان 
 .نسبة بينهما بأيأو القائمة أو الجمع  الفردي االنتخابيوالمحافظات، ويجوز األخذ بالنظام 

 :۲٥۲ مادة

ين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب يجوز الجمع ب ال 

 : ۲٥۳ مادة

 .أمام مجلس الشيوخئما رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين 
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  ۲۰۲۰الوضع القام للترشح في االستحقاقات الدستورية 

 ۲۰۲۰المنظم لالنتخابات البرلمانية  القانونياإلطار  أوالً -

 :وهيالمنظم لالنتخابات البرلمانية القادمة على خمسة أعمدة رئيسية  القانونير يقوم اإلطا

 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية -۱

يتناول هذا القانون حق االقتراع ومن يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية، وقاعدة بيانات الناخبين وكيفية القيد بها 

االنتخاب واالستفتاء، واستخدام  في، وضوابط الدعاية االنتخابيومراجعته وتصحيح األخطاء، وتحديد الموطن 

، ودور منظمات المجتمع الرأيوسائل اإلعالم الحكومية، وضوابط كل من التغطية اإلعالمية واستطالعات 

 فياالستفتاء واالنتخاب وكيفية التصويت وفرز األصوات، وتصويت المصريين  عمليتي، ومواد لتنظيم المدني

 .وإعالن النتائج، والحكم بشطب المترشح والتظلم من إجراءات االقتراع والفرز، وجرائم االنتخابالخارج، 

ويتطلب هذا القانون تعديالً بحيث يتم حذف البنود الخاصة باللجنة العليا لالنتخابات فقد تم تأسيس الهيئة الوطنية 

 .لالنتخابات لتحل محلها

 ابقانون مجلس النو -۲

والقائمة، وتقسيم الدوائر  الفردي نظاميس وعدد األعضاء، وطريقة توزيع المقاعد بين يتناول تكوين المجل

االنتخابية، والتمثيل المالئم والمناسب لبعض المصريين، ووجوب استمرار الصفة االنتخابية، ومدة العضوية، 

ظيم الطعن عليهم، وشروط الترشح وإجراءاته، والرموز االنتخابية، وعرض القوائم وأسماء المترشحين، وتن

القوائم، وخلو مكان أحد المترشحين، ونصاب  فيالحصول على بيانات الناخبين، والتنازل والتعديل  فيوالحق 

االنتخاب، وخلو مكان أحد األعضاء المنتخبين، وضوابط اختيار األعضاء الذين يعينهم رئيس  فيالفوز 

عضاء مجلس النواب، كما تضمنت بنود القانون صحة العضوية، وحقوق وواجبات أ فيالجمهورية، والفصل 

األخرى مجموعة من األحكام المتفرقة الخاصة باستقالل ميزانية المجلس، والالئحة الداخلية له، وتولى 

 .أحوال الحل فيصالحيات المجلس 

جوهرية من يستلزم القانون إجراء تغييرات  ۲۰۱۹التعديالت الدستورية إبريل  فيوفقاً لما تمت الموافقة عليه 

حيث استبدال الهيئة الوطنية لالنتخابات باللجنة العليا، وعدد المقاعد المخصصة للمرأة فقد أصبحت ال تقل عن 

على مراعاة  ۲۰۱۹عدد مقاعد المجلس، وتقسيم الدوائر االنتخابية فقد نصت التعديالت الدستورية  إجماليربع 
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، والتمثيل ۲۰۱٤ل المتكافئ للناخبين الذى نص عليه دستور التمثيل العادل للسكان والمحافظات وحذفت التمثي

أول مجلس للنواب  فيالمالئم والمناسب لبعض المصريين فقد اشترط الدستور التمثيل المالئم لبعض الفئات 

مجلس  فياالختيار ما بين  استمراره أو االكتفاء بتطبيقه  فييُنتخب بعد إقراره وترك الحرية للمشرع بعد ذلك 

بينما  نصت التعديالت الدستورية الجديدة صراحة على استمرار التمثيل المالئم  ۲۰۱٥اب المنتخب عام النو

مجلس  فيالخارج  فيللعمال والفالحين، الشباب والمسيحيين واألشخاص ذوى اإلعاقة والمصريين المقيمين 

 .النواب

مرت بها مصر يتبين أن ثمة نصوص  التيالحقة التجربة البرلمانية بعد التغيرات السياسية المت فيبإمعان النظر 

ضوء الممارسة البرلمانية والتوافق على  فيهذا القانون تحتاج لمناقشتها مع القوى السياسية والحزبية  في

 :استمرار تطبيقها أو تغييرها ومن أمثلتها ما يلي

عدد األعضاء  ·

 ٤٦رقم (نص عليه قانون مجلس النواب  الذيومن المنتخبين  الحاليكان العدد المتوقع ألعضاء مجلس النواب 

قانون تقسيم الدوائر  أنه وفقنائباً، وجدير بالذكر  ٥٤۰يبلغ  أي للفردي ٤۲۰للقائمة و ۱۲۰هو ) ۲۰۱٤لسنة 

أجريت االنتخابات وفقاً له بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بلغ عدد المقاعد  والذي) ٥(الجديد 

 ۲۸(% ٥مقعدًا بالقائمة وبعد تعيين رئيس الجمهورية نسبة  ۱۲۰مقعدا فرديًا و ٤٤۸عدا منها مق ٥٦۸باالنتخاب 

وقد كان التوجه حينئذ أن البرلمان يتكون من غرفة . عضواً  ٥۹٦ الحاليبلغ عدد أعضاء مجلس النواب ) عضواً 

ممارسة النيابية وقد ال يتيح واحدة ولكن بينت الممارسة الفعلية أن العدد الضخم ال يضمن بالضرورة كفاءة ال

 .المناقشة بين جميع األعضاء ويكلف الدولة أعباء مالية أكبر فيفرصاً متساوية 

 والقائمة الفردي نظاميطريقة توزيع المقاعد بين  ·

انتخابات  فيُطبق  الذي االنتخابيوقد جمع النظام  االنتخابييترك الدستور للمشرع حرية اختيار النظام 

 ٤٤۸(بنظام الجولتين  والفردي، )مقعداً  ۱۲۰(القائمة المغلقة المطلقة  نما بي ۲۰۱٥عام  اليالحالبرلمان 

نفس النظام؟  فيمنهما مما يستدعى التفكير هل نستمر  أي فيوسمح لألحزاب والمستقلين بالترشح ) مقعداً 

هذا اإلطار األولى تؤيد  فينظر  وجهتياألنسب؟ ويمكن عرض  النظام االنتخابيوإذا كانت اإلجابة ال فما هو 

للفئات  النيابيتحقق التمثيل  التيالقائمة المغلقة  نظاميألسباب أنه جمع بين  االنتخابياستمرار نفس النظام 
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اعتاد عليه الناخبون والمرشحون ويسهل فيه  الذي والفردينص عليها الدستور  التي اإليجابيذات التمييز 

ألسباب تتعلق بنصاب الفوز  االنتخابين، والثانية تفضل تغيير النظام االختيار ومعرفة الناخبين بالمرشحي

 .الممثل بالبرلمان السياسييهدر كم كبير من األصوات وال يؤدى إلى تنوع الطيف  الذي

 االنتخاب فينصاب الفوز  ·

من األصوات  ۱% +٥۰تعنى الحصول على  التياشترط قانون مجلس النواب الفوز باألغلبية المطلقة 

والقوائم وإذا لم تتحقق يتم إجراء  الفرديكل من  فيالدائرة االنتخابية وذلك  فيأعطيت  التيصحيحة ال

اإلعادة القائمة أو المرشح الحاصل على  فيانتخابات اإلعادة بين القوائم أو المرشحين األعلى أصواتاً، ويفوز 

للتأكد من وجود قاعدة جماهيرية  وريضرويرى البعض أن اشتراط األغلبية المطلقة للفوز . أعلى األصوات

أو القائمة  الفرديللقائمة أو المرشح الفائز، بينما يرى آخرون أن إجراء جولة اإلعادة إذا لم يحصل المرشح 

على األغلبية المطلقة يجهد الناخبين وربما يعزفون عن الذهاب لالنتخاب مرة أخرى من جانب ويكلف الدولة 

   .ى جوالت اإلعادة من جانب آخر وبناء عليه يقترح أن يكون الفوز باألغلبية البسيطةأمواالً طائلة لإلنفاق عل

 وجوب استمرار الصفة االنتخابية ·

تم انتخابه على  التياشترط القانون الستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة 

ب على أساسه أو أصبح مستقالً أوصار المستقل المنتخ الحزبيأساسها فإذا فقد هذه الصفة أو غير انتماءه 

أعضاء المجلس، رغم أن تلك المادة تضمن  ثلثيحزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية 

قدر من مصداقية النائب أمام ناخبيه وتحافظ على شكل البرلمان دون إخالل بنسب تمثيل كل حزب إال أنها 

البرلمان الراهن أن غير  فيوحدث عملياً . تدعو العضو لتغيير صفته أو انتمائه لتياأغفلت اإلشارة لألسباب 

بعض النواب انتماءاتهم الحزبية ولم تُتخذ إجراءات إلسقاط عضويتهم وربما يرجع ذلك لصعوبة توفر 

قانون  فيشرط استمرار الصفة االنتخابية أنها وردت  فياألغلبية المطلوبة، وما يدعو أيضاً إلعادة النظر 

 .أسباب إسقاط العضوية فيمجلس النواب لكن الدستور لم ينص عليها 

 أحوال الحل فيتولى صالحيات المجلس  ·

أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء  فينص القانون على أنه 

ورئيسه، وقد يكون من المفيد إعادة  أثناء فترة الحل جميع االختصاصات المالية واإلدارية لمكتب المجلس



 

 

18 

Supported with German Federal Foreign Office’s 
 funds by ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), Funding programme zivik 

 

التعديالت الدستورية  فيهذا النص وتولى مجلس الشيوخ لتلك االختصاصات بعد أن تمت الموافقة  فيالنظر 

 .على تشكيل البرلمان من غرفتين

قانون مجلس الشيوخ  -۳

يستلزم اصدار قانون جديد استحدثت التعديالت الدستورية إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ مما 

 :البنود المقترحة له يليله وفيما 

 عدد األعضاء ·

 .عضواً  ۱۸۰يقل عن  أالترك الدستور للمشرع تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ واشترط 

تشكيل المجلس  ·

رئيس  تشكيله بين االنتخاب والتعيين حيث ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ باالقتراع العام ويعين فييجمع المجلس 

 أيمجلس النواب ال يتضمن مجلس الشيوخ تمييزاً إيجابياً لتمثيل  في قهو مطب، وخالفاً لما الباقيالجمهورية الثلث 

  .فئة من الفئات المجتمعية

 

مدة العضوية  ·

حددت التعديالت الدستورية مدة عضوية مجلس الشيوخ بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى 

 .جلس الجديد خالل الستين يوماً السابقة على انتهاء مدتهانتخاب الم

شروط الترشح  ·

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، 

ثين سنة أو ما يعادله على األقل، وأال يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثال جامعيحاصالً على مؤهل 

مجلس النواب اكتفى بحصول المترشح على شهادة إتمام التعليم  فيبينما  الجامعييالحظ هنا اشتراط المؤهل  .ميالدية

ويفسر ذلك  سنة، ۲٥مجلس النواب إلى  فيسنة بينما ينخفض  ۳٥على األقل وارتفع سن الترشح إلى  األساسي



 

 

19 

Supported with German Federal Foreign Office’s 
 funds by ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), Funding programme zivik 

 

مجلساً للخبراء تضم الخبرات العلمية والعملية والقامات  بالهدف من إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهو أن تكون

 .المجتمعية والشخصيات العامة لالستفادة من خبراتها وآرائها

والقائمة  الفردي نظاميطريقة توزيع المقاعد بين  ·

قائمة أو أو ال الفردي االنتخابيمعين وسمحت باختيار النظام  انتخابيلم تنص التعديالت الدستورية على األخذ بنظام 

لألخذ بالقائمة المغلقة المطلقة ألنها ستهدر  داعينسبة بينهما، وترى الورقة أنه أياً كان النظام المطبق فال  بأيالجمع 

لفئات معينة فاألفضل هنا  إيجابيعدد كبير للغاية من األصوات الصحيحة كما أن مجلس الشيوخ لن يكون به تمييز 

 .قد ال تأتى إذا اشترط نصاب مرتفع لفوز المرشح التيلمنتخبة تطبيق نظام يسمح بتنوع الخبرات ا

حظر الجمع بين عضوية المجلسين  ·

 .صريحاً أنه ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب الدستوريجاء النص 

مسئولية الحكومة  ·

رهم من أعضاء الحكومة غير الحكومة مسئولة فقط أمام مجلس النواب فرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغي

 .مسئولين أمام مجلس الشيوخ

صالحيات المجلس  ·

بدراسة واقتراح ما يراه كفيالً بتوطيد  يختصفهو  استشاريمجملها ذات طابع  فيمجلس الشيوخ  جاءت صالحيات

الحريات ، والمقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق واالجتماعيدعائم الديمقراطية، ودعم السالم 

االقتراحات الخاصة بتعديل  :منكل  فيويؤخذ رأيه . وتوسيع مجاالته الديموقراطيوالواجبات العامة، وتعميق النظام 

مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف 

تحال  التييادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق الس

إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة 

إلى رئيس الجمهورية  هذه األمور فيويبلغ المجلس رأيه . الشئون العربية أو الخارجية فيالعامة للدولة أو بسياستها 

 .ومجلس النواب
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األدوات الرقابية لمجلس الشيوخ  ·

عضواً من المجلس على األقل الستيضاح سياسة الحكومة  ۲۰طلب المناقشة العامة ويقدمه  أداتي فيتم تحديدها 

اعتبارها ب. موضوع عام ويقدمه عضو واحد دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية فيبشأنه، واالقتراح برغبة 

أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب االتهام والمسئولية ألن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشيوخ كما 

 .سبقت اإلشارة

الالئحة الداخلية  ·

 .يضع مجلس الشيوخ الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته الختصاصاته والمحافظة على النظام داخله

يؤديه،  الذيتنظم توقيت انعقاد المجلس، وتفرغ العضو لمهام العضوية، والقسم  التيلى ذلك مجموعة المواد يضاف إ

صحة العضوية، وخلو مكان أحد األعضاء، وحقوق  فييتقاضاها، واختصاص محكمة النقض بالفصل  التيوالمكافأة 

لوبة لتمرير قرارات المجلس، والعالقة بين تستدعى إسقاطها، واألغلبية المط التيوواجبات العضوية، واألسباب 

  .التنفيذيةالمجلس والسلطة 

قانون تقسيم الدوائر االنتخابية  -٤

ومن ثم  لها، تكميليوكل انتخاب  ۲۰۱٥أحكام هذا القانون فقط على انتخابات مجلس النواب المنتخب عام  تسري 

 الفردي(لكل من مجلس النواب  ۲۰۲۰تخابات برلمان ان فييجب أن يتضمن القانون الجديد تقسيم الدوائر االنتخابية 

ترى الورقة ). فردى أو قائمة أو كالهما حسب النظام المطبق(، ومجلس الشيوخ )والقائمة إذا تم األخذ بالنظام المختلط

مثيل بعد التعديل اشترط مراعاة الت الدستوري صنالأن تقسيم الدوائر سيكون أسهل مما كان عليه الحال من قبل، ألن 

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم  فيكان سبباً  والذيالعادل للسكان والمحافظات وحذف التمثيل المتكافئ للناخبين 

. الدوائر والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المخصصة لهادستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم 

المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين عند تقسيمه الدوائر  بمبدأيواستند الحكم إلى أن هناك إخالالً 

دوائر داخل محافظة واحدة  مثاالً لوجود تفاوت بين ۱۳، وذكرت حيثيات الحكم الفرديالمخصصة لالنتخاب بالنظام 

التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين مما  بقاعدتيللصوت الواحد وأن القانون لم يلتزم  النسبيالوزن  في

 .مبرر موضوعي أيللمواطنين باختالف الدوائر دون  النسبيأدى إلى تفاوت الوزن 
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         قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات -٥

 ۲۰۱۷نتخابات القادمة أول انتخابات برلمانية تديرها الهيئة الوطنية لالنتخابات فقد أدارت منذ نشأتها سنة تعد اال

وال يحتاج هذا . ۲۰۱۹على التعديالت الدستورية  واالستفتاء ۲۰۱۸استحقاقين فقط هما االنتخابات الرئاسية 

 والمالي الفنيشخصية اعتبارية تتمتع باالستقالل  مستقلة لها وهيتعديالت وبموجبه تم إنشاء الهيئة  أي القانون

تختص دون غيرها بإدارة االستفتاءات واالنتخابات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها وتعمل على  واإلداري

ضمان حق االقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خالل االستفتاءات واالنتخابات وال 

 .الدائم التنفيذي، والجهاز قضائيتتكون من مجلس إدارة الهيئة وتشكيله . واختصاصاتهاأعمالها  فييجوز التدخل 
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 االدارة المحلية •

تعتبر مسألة تطوير اإلدارة المحلية ومعالجة مشكالتها واحدة من المسائل المهمة التي تشغل اهتمام الحكومات    

وى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني ذات الصلة بالتنمية المحلية المتعاقبة، وتعطى لها العديد من األحزاب والق

أولوية في أنشطتها ومجاالت عملها، وكذلك األقسام والُشعب األكاديمية المصرية في تخصصات اإلدارة العامة 

االهتمام وتلك إلخ، ويأتي ذلك ... والعلوم السياسية والقانون اإلداري والدستوري والتنمية االقتصادية والمستدامة 

، )الحوكمة(األولوية لما تمثله اإلدارة المحلية من قاعدة لتوسيع المشاركة المجتمعية في إدارة شئون الدولة والمجتمع 

وكذلك تقريب مؤسسات صنع القرار من المواطنين وزيادة كفاءة الرقابة والمساءلة الشعبية، وتعد هذه المسألة من 

في مصر والتي تسهم في رفع كفاءة المرافق المحلية لتحسين مستوى   Policy Issuesأمور وقضايا السياسات

الخدمات على المستوى المحلى وتحقيق رضاء المواطنين، كما أنها تعزز من التحول الديمقراطي من خالل إشراك 

 .رؤية التنمية المستدامة المواطنين في شئونهم المحلية، فضالً عن بناء الكوادر اإلدارية المحلية المطلوبة لتنفيذ وقيادة

وال زالت المناقشات بصدد التحول التدريجي نحو الالمركزية وتوسيع قاعدة المشاركة المحلية جارية دون أن تحقق 

أية نتائج أو تسفر عن رؤية واضحة للتعامل معها، يتجلى ذلك في عدم إقرار قانون اإلدارة المحلية الجديد وذلك على 

 .ية اإلصالح هذهالرغم من ضرورتها لعمل

أهم مالمح نظام اإلدارة المحلية الراهن في مصر  •

قد مر نظام اإلدارة المحلية في مصر بالعديد من التطورات التاريخية وصوال إلى صورتها الحالية في ظل قانون    

ديمة في عهد م، وتؤكد بعض اآلراء أن الدولة المصرية الق۱۹۷۹لسنة  ٤۳اإلدارة المحلية الذي ما زال جاريا رقم 

الفراعنة قد عرفت نظاماً لإلدارة المحلية يقترب مما عليه الحال في كثير من الدول الحديثة 

وتتمثل أهمية اإلدارة المحلية في إنها تساهم في توافر؛ تحديد أفضل الحتياجات المواطنين وتحديد مشكالتهم،    

جودة السلع والخدمات للمواطنين وتخفيض النفقات العامة وتحسين مستوى كفاءة إدارة وتشغيل المرافق العامة وزيادة 

وتوظيف أفضل للموارد، وتنمية الكوادر اإلدارية المحلية، وتقوية الرقابة وزيادة المساءلة والمحاسبية وتدفق 

المعلومات والحد من الفساد وتعارض المصالح، وزيادة مشاركة المواطنين في صنع السياسات المحلية وتقريب 

ت صنع القرار المحلى من المواطنين وإتاحة فرصة أكبر للحوار والنقاش والتشاور والمشاركة، وزيادة الثقة مؤسسا

) سياسات الحياة اليومية(بين المواطن والحكومة حيث أن السياسات المحلية تتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين 
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م من خالل توافر عناصر تقوية النظام؛ سلطات اتخاذ لذا، فإن إصالح نظام اإلدارة المحلية في مصر يجب أن يت   

القرارة المحلية في عمليات الصنع والتنفيذ والمتابعة والتقييم، واالختصاصات المحلية التي تستند للقانون، والموارد 

المالية وطرق تنميتها 

إشكاليات اإلدارة المحلية  •

سفة التي يقوم عليها نظام اإلدارة المحلية ذاته، فهو امتداد تكمن أولى إشكاليات اإلدارة المحلية في مصر في الفل   

ألرث وتقاليد الدولة المركزية، لذا يتم بناء النظام هرميا وعالقاته في االتجاه من أعلى إلى أسفل، مما يعنى سيطرة 

لية أو التي تمثل الجناح السلطة التنفيذية سواء من المجالس الُمعينة الموازية لتلك المنتخبة في الوحدات اإلدارية المح

اآلخر لإلدارة المحلية في مصر، أو من خالل القيود على عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بااللتزام بحدود السياسات 

العامة والموازنة على المستوى المركزي وتعمل الوحدات المحلية وفقها، وانخفاض قدرات ومهارات أعضاء 

عتبر اإلدارة المحلية بجناحيها المعين والمنتخب فرع من فروع السلطة التنفيذية وفق المجالس المحلية، هذا وباألساس ت

الدستور في مصر 

وفيما يلي إلقاء للضوء على القضايا التي تمثل إشكاليات أمام اإلدارة المحلية في مصر وتعوقها عن القيام بدوره في    

 :تابعة والرقابة على المشروعات المحلية، وذلك كما يليتقديم وتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين والم

تعدد الوحدات المحلية، فتوجد في مصر خمس وحدات محلية هي المحافظات، والمراكز، والمدن، واألحياء،  -٦

لم يكن هناك سوى ثالث وحدات محلية هي  ۱۹۷٥ويالحظ أنه منذ عام . والوحدات المحلية القروية

ثم أضيف كل من المراكز واألحياء المحافظات والمدن والقرى، 

نظام المجلسين، فتعمل مصر بما يسمى بالنظام المتوازي في هيكلة المؤسسات المحلية أو ما يعرف بنظام  -۷

والمجلس المعين هو المجلس . المجلسين، حيث يوجد بكل وحدة إدارية مجلسان أحدهما معين واآلخر منتخب

يومية للوحدة اإلدارية، أما المجلس المنتخب فيتحمل مسئوليات إقرار التنفيذي والذي يتولى إدارة العمليات ال

خطة التنمية المحلية والرقابة على مختلف المرافق واألعمال المحلية، وذلك بما ال يخالف السياسات العامة 

للدولة 

لسين إال أن عدم تحديد الدور والفصل ما بين المجلسين، فعلى الرغم من أن النظام المحلى يأخذ بنظام المج -۸

األمر في الواقع العملي ال يتفق مع هذا التوصيف حيث عانت العالقة بين المجلسين من العديد من التباينات 
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نتيجة عدم توضيح أدوار كل منهما على نحو يحقق مصلحة وخدمة المواطنين 

وبالتالي تعدد الفاعلين،  تعدد األجهزة اإلدارية في الوحدات المحلية ما بين اإلدارة العامة واإلدارة المحلية -۹

المحافظ، ورئيس المركز ورئيس المدينة (والتي تشمل على، قيادة تنفيذية معينَة من طرف السلطة المركزية 

، ومجلس تنفيذي يرأسه رئيس الوحدة اإلدارية المعنية، ومجلس محلى منتخب مباشرة، )ورئيس القرية

اتها لإلدارة المحلية، وفروع الوزارات المركزية، أو وفروع الوزارات القطاعية، وهى التي نقلت اختصاص

الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها لإلدارة المحلية، وفروع الهيئات المركزية والشركات القابضة، وكذلك 

األقاليم االقتصادية 

حيث تواجه اإلدارة المحلية عدة مظاهر في هذا الصدد منها؛ التبعية : مشكالت الموارد البشرية -۱۰

مزدوجة لمديريات الخدمات، وأيضا ضعف االهتمام بالتدريب المحلى، ويجب استدراك ذلك مع تشكيل ال

مجالس محلية مقبلة خاصة مع الزيادة غير المسبوقة المتوقعة في أعداد األعضاء الجدد 

ضعف دور المجتمع المدني، تشير االتجاهات الدولية التي تعنى بالتنمية المحلية إلى أهمية الدور  -۱۱

الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في زيادة المشاركة المحلية وتحسين الخدمات المحلية 

حول تمثيل فئات ) ۱۸۰(تحديد موعد لالنتخابات المحلية وتفعيل ما جاء في الدستور في مادته  -۱۲

ذوي المجتمع وما عمل عليه من تحقيق التمثيل السياسي المحلى للشباب والمرأة والمسيحيين واألشخاص 

. اإلعاقة، وهذا يتطلب صياغة قانون لإلدارة المحلية يراعى النسب المذكورة والتمثيل العادل

مؤسسات اإلدارة المحلية  •

 :وتعديالته هي ۱۹۷۹لسنة  ٤۳إن مؤسسات اإلدارة المحلية كما حددها قانون نظام اإلدارة المحلية رقم 

 .المجلس األعلى لإلدارة المحلية -۱

 .ة ولجان وهيئات التخطيط اإلقليمياألقاليم االقتصادي -۲

األمانة العامة لإلدارة المحلية  -۳

 .المجالس الشعبية المحلية -٤

المجالس التنفيذية  -٥

 :وفيما يلي شرح مختصر لشكل هذه المؤسسات واختصاصاتها •
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يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزير المختص  :المجلس األعلى لإلدارة المحلية -۱

ويجتمع المجلس بدعوة من  .دارة المحلية، السادة المحافظين، رؤساء المجالس المحلية للمحافظاتباإل

ويتولى المجلس النظر في كل ما يتعلق بنظام اإلدارة  .رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه مرة على األقل

ر على المجتمع المحلى، المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثي

ويجدر بنا القوم أن هذا المجلس لم يجتمع إال مرتين تقريبا منذ إنشاءه ولكن تعقد االجتماعات تحت مسمى 

 .مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية المحافظين، وبعض الوزراء

دات المحلية المعترف لها بالشخصية إلى جانب الوح: األقاليم االقتصادية ولجان وهيئات التخطيط اإلقليمي -۲

المعنوية، فإن هناك األقاليم االقتصادية التي يضم كل منها محافظة أو أكثر، وهذه األقاليم االقتصادية ال 

أقاليم ) ۷(تمثل وحدات محلية، حيث لم يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية، وتنقسم مصر إلى 

 .ة للتخطيط اإلقليمياقتصادية لكل منها عاصمة، وهيئة ولجن

 :لكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط اإلقليمي، تشكل على النحو التالي: لجنة التخطيط اإلقليمي

 .محافظ اإلقليم وله الرئاسة، ويكون بالتناوب سنوياً بين محافظي المحافظات المكونة لإلقليم -أ

 .محافظي المحافظات المكونة لإلقليم -ب

 .ة للمحافظات المكونة لإلقليمرؤساء المجالس الشعبية المحلي -ت

 .أمينا عاماً للجنة رئيس هيئة التخطيط اإلقليمي - -ث

 .ممثلي الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهـم قرار من الوزير المختص -ج

ا لكل إقليم هيئة للتخطيط اإلقليمي تتبع وزير التخطيط، ويصدر بتنظيمها، وتحديد العالقة بينه: هيئة التخطيط اإلقليمي

وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط، باالتفاق مع محافظ اإلقليم، ال يوجد عالقات 

 .واضحة بين الهيئة وبين المؤسسات التنظيمية األخرى على مستوى المحافظات واإلقليم

الوزير المختص باإلدارة المحلية، وهي  تتبع األمانة العامة لإلدارة المحلية: األمانة العامة لإلدارة المحلية     -۳

عبارة عن هيئة فنية من الخبراء والعاملين تعاون المجلس األعلى لإلدارة المحلية، ومجلس الوزراء، 

 .والوزير المختص باإلدارة المحلية

المحافظة، المدينة، والمركز، (يوجد في كل وحدة من الوحدات المحلية  :المجالس الشعبية المحلية      -٤
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مجلس شعبي محلى يتم تشكيله باالنتخاب المباشر من المواطنين المحليين، ومدة ) والحى، والقرية

  .سنوات ٤المجالس الشعبية المحلية هي 

وقد حدد القانون شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بأن يكون المرشح متمتعا بجنسية 

سنة ميالدية كاملة على األقل يوم االنتخاب، وأن يكون  ۲٥جمهورية مصر العربية، وأن يبلغ من العمر 

مقيدا في جدول االنتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح فيها نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها، وأن 

  .يجيد القراءة والكتابة، وأيضا أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفى منها طبقا للقانون

أفراد القوات المسلحة، : ات ال يجوز لها الترشيح اال إذا قدمت استقالتها من وظائفها وهيوهناك فئ

الشرطة، أعضاء الهيئات القضائية، العمد والمشايخ، رؤساء الوحدات المحلية، مديرو المصالح ورؤساء 

  .األجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات

فقد اشترط القانون أن يكون نصف عدد األعضاء في كل : يةأما بالنسبة لتشكيل المجالس الشعبية المحل

  .مجلس شعبي محلى على األقل من العمال والفالحين

ويختلف حجم المجلس، باختالف عدد األقسام اإلدارية الموجودة في نطاقه، حيث يمثل كل قسم بعدد معين 

إداري فيما عدا محافظات  من األعضاء، فمجلس المحافظة يتكون من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم

منطقة القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر األحمر حيث يمثل كل قسم 

أما بالنسبة لمجلس شعبي محلى المركز، فتمثل فيه المدينة عاصمة المركز . إداري بأربعة عشر عضواً 

داري بأربعة عشر عضوا، وتمثل باقي باثني عشر عضوا، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إ

كما حدد القانون تشكيل مجلس شعبي .  الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة

محلي الحي بأن يمثل كل قسم إداري باثني عشر عضوا، أما الحي الذي يضم قسما إداريا واحدا يشكل 

لمحلي للقرية من أربعة وعشرين عضوا، تمثل مجلسه من ثمانية عشر عضوا، وأخيرا يشكل المجلس ا

 .القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على األقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منها على األقل

 :االختصاصات العامة للمجالس الشعبية المحلية •

يات األدنى اإلشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التي تقع في نطاق المجلس أو في المستو     •

 .والتابعة للمجلس، بما في ذلك التصديق على قراراته

الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق الوحدة المحلية      •
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 .للمجلس الذي يتولى الرقابة

وعات الحسابات الختامية إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية ومتابعة تنفيذها وإقرار مشر     •

تحديد وإقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود واإلمكانيات الذاتية على مستوى الوحدة المحلية في      •

المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها 

اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية      •

إلدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف   فيها تحديد وإقرار القواعد العامة      •

الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المحلية مع الجماهير في جميع المجاالت، وكذلك      •

القواعد الالزمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها 

دم فان المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها باإلضافة الى ما تق •

مكونات وإمكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص االستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع 

 .الموارد على االحتياجات حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية

 :إعداد وتنفيذ خطة التنمية دور المجالس الشعبية في •

أما فيما يتعلق بدور هذه المجالس في إعداد خطة التنمية جاء بقانون نظام اإلدارة المحلية والئحته التنفيذية أن 

اختصاص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة إقرار مشروعات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للمحافظة وفق 

 .ى إطار الخطة العامةالسياسة العامة للدولة وف

كما تختص المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن بإقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز 

ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي، كما يختص المجلس الشعبي المحلى للمركز بتحديد وإقرار خطة 

الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها، أما المشاركة الشعبية بالجهود واإلمكانيات 

بالنسبة للمجلس الشعبي المحلى للقرية يختص المجلس في حدود القوانين واللوائح باقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا 

 .واجتماعيا وعمرانيا
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نمية جاء بقانون نظام اإلدارة المحلية والئحته التنفيذية أما فيما يتعلق بدور المجالس الشعبية المحلية في تنفيذ خطة الت

 - :اآلتي

 :قيام المجالس الشعبية للمراكز والمدن واألحياء باآلتي 

 .متابعة تنفيذ الخطة والموازنة السنوية •

 .متابعة تنفيذ خطة المشاركة الشعبية بالجهود واإلمكانيات الذاتية في المشروعات المحلية •

 :للجهاز الشعبي األدوات الرقابية •

تعتبر الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية من أهـم واجبات المجالس الشعبية، وقد أتاح القانون عددًا من الوسائل 

واألدوات التي تتيح للمجلس الشعبي الرقابة الشعبية على أداء الجهاز التنفيذي لرفع درجة أداء الخدمات المحلية بما 

يين بإشباع أكبر قدر من احتياجاتهـم ، وعلي الرغم من أن القانون قد حذف االستجواب من يعود على المواطنين المحل

ضمن قائمة األدوات الرقابية وهو ما يعد خلل خطيرا في آليات العمل الرقابي للمجالس ، إال أن هناك العديد من 

ة و طلبات اإلحاطة وطلب المناقشة األسئل: األدوات الرقابية األخرى التي يستخدمها أعضاء المجالس الشعبية وهي

التي توجه لرؤساء وحدات اإلدارة المحلية المختصين ولمديري اإلدارات ولرؤساء األجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات 

العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية 

 :المجالس التنفيذية    •

فيذيا يتولى تنفيذ السياسات والقرارات المحلية، إلى جانب المجلس الشعبي المحلى، فإن لكل وحدة محلية مجلسا تن

ويتكون المجلس التنفيذي من األشخاص الذين يتولون قيادات إدارات اإلنتاج أو الخدمات في نطاق الوحدة المحلية، 

، ورؤساء المصالح )المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، واألحياء والقرى(رؤساء الوحدات المحلية : وهـم بالتفصيل

 .جهزة والهيئات العامة في نطاق الوحدة المحليةواأل

 - :وهناك اختصاصات عامة لهذه المجالس حددها قانون اإلدارة المحلية والئحته التنفيذية على النحو التالي

نص القانون على أن تتولى وحدات اإلدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة إنشاء وإدارة جميع     

 .العامة الواقعي في دائرتها المرافق
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كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها التي تتوالها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها     

وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد لالئحة 

تي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات األخرى التنفيذية المرافق ال

 .لإلدارة المحلية

وقد حددت الالئحة التنفيذية اختصاصات الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة في جميع المجاالت وذلك على النحو 

 - :التالي

تصالح األراضي، شئون الري، شئون النقل، الصناعة، شئون مثل اس: مجاالت تقوم بها المحافظات فقط -

 .األمن

شئون التعليم، الشئون الصحية،  : -مجاالت تقوم بها جميع الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وهي -

شئون اإلسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية، الشئون االجتماعية، شئون التموين والتجارة الداخلية، 

ئون الزراعية، القوى العاملة والتدريب المهني، شئون الثقافة واإلعالم، الشباب والرياضة، السياحة، الش

شئون المواصالت، الكهرباء، الشئون االقتصادية، التعاون، الصناعات الحرفية والتعاون اإلنتاجي، شئون 

 .األزهر

 .القريةوهي بناء وتنمية : مجاالت تقوم بها المحافظات والمراكز والقرى -

وال يمكن أن نختتم وصف النظام المحلي الحالي دون التطرق للعالقات األساسية سواء بين المجالس وبعضها أو بين 

المستوى المحلي والمستوى المركزي ففهـم طبيعة العالقات سواء الهرمية أو األفقية يساعد كثيرا على رصد مشاكل 

وفيما يلي سرد مختصر لطبيعة العالقات األساسية لمؤسسات . لتغييرالنظام الحالي حتى يمكن التفكير في مجاالت ا

 :اإلدارة المحلية

للمجالس الشعبية المحلية في المستويات األعلى حق اإلشراف : العالقة بين المجالس الشعبية المحلية وبعضها البعض

ا أن لها حقها التصديق أو االعتراض والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس الشعبية المحلية في المستويات األدنى، كم

 .على قراراتها

 :تشمل هذه العالقة ما يلي: العالقة بين المجالس التنفيذية وبعضها البعض
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 .تقدم المجالس التنفيذية الدعم اإلداري والفني للوحدات المحلية األدنى إلنجاز مهامها •

األدنى، في حدود ما يقرره المجلس الشعبي تقديم الدعم المالي عند عدم كفاية الموارد المالية للوحدات  •

 .المحلى

 .التنسيق بين مشروعات وأعمال الوحدات المحلية األدنى •

متابعة الخدمات المقدمة في المستوى األدنى والتأكد من جودتها  •

 .متابعة تنفيذ الخطة وأوجه اإلنفاق من الموازنة •

 :ةالعالقة بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذي •

الواقع أن هذه العالقة مركبة جدا فمن ناحية هناك دور للمجالس التنفيذية  في تسهيل عمل المجالس الشعبية  سواء 

بتدبير المكان أو تقديم العون المالي واإلداري والفني للمجلس الشعبي المحلى ألداء مهامه، التي منها الرقابة على 

عبية المحلية األدوات التي يتيحها القانون مثل توجيه أسئلة وطلبات إحاطة المجالس التنفيذية حيث تستخدم المجالس الش

لرؤساء للمجال التنفيذية والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات ومساءلتهـم عن أعمالهـم، وفي المقابل من حق 

ح أو تخرج عن الخطة رؤساء الوحدات المحلية االعتراض على قرارات المجالس الشعبية التي تخالف القوانين واللوائ

 . أو الموازنة المعتمدة

أيضا جزء مهـم من هذه العالقة هو تقديم المجالس التنفيذية اقتراحات للمجالس الشعبية في المسائل التي تدخل في 

اختصاصات المجلس، ومن ناحية أخرى تستفيد المجالس التنفيذية من التقارير التي يقدمها المجلس الشعبي بخصوص 

 .نجازات العمل التنفيذيمتابعة ا

 :العالقات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية •

تؤدى الوحدات المحلية دورها في نطاق السياسة العامة للدولة، ومن هنا تمارس الحكومة المركزية رقابة عليها، 

 :للتأكد من قيامها بهذا الدور، وتتنوع اشكال الرقابة على الوحدات المحلية كما يلي

تتمثل في حق تعيين رؤساء الوحدات المحلية، ومتابعة مجلس الوزراء ألعمال المحافظات وتقييم : ابة اإلداريةالرق

أدائها، حق مجلس الوزراء في حل المجالس الشعبية المحلية أو إيقافها عن العمل، بناء على ما يعرضه الوزير 

 .يقدرها مجلس الوزراءالمختص باإلدارة المحلية، ألسباب تقتضيها المصلحة العامة و
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يمارس هذا النوع من الرقابة عن طريق مجلس الشعب، وتتمثل في  اعتماد مجلس الشعب : الرقابة التشريعية 

للموازنة المحلية والحسابات الختامية ، و ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشعب في حالة إبرام أي قرض ، كما 

قريراً عن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، كما يقدم الوزير المختص باإلدارة المحلية ت

يتضمن بياناً باألسئلة وطلبات اإلحاطة واالقتراحات التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية  والقرارات التي 

ة المحلية مع حقهـم في صدرت بشأنها ، ذلك باإلضافة إلى حضور أعضاء مجلس الشعب لجلسات المجالس الشعبي

تقديم االقتراحات واألسئلة وطلبات اإلحاطة ، دون أن يكون لهـم صوت معدود في اتخاذ القرارات و أخيرا  إخطار 

 .مجلس الشعب بقرار حل المجلس  الشعبي المحلى خالل أسبوعين من تاريخ صدوره

ظات و أيضا  إرسال مشروع موازنات وجوب عرض مشروعات خطط المحاف: وتتمثل في :  الرقابة االقتصادية

المحافظات ومشروع الحساب الختامي بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية على السلطات المركزية، وهناك 

أيضا  شرط موافقة مجلس الوزراء في حالة قيام الوحدات المحلية بفرض الضرائب والرسوم المحلية، أو قبول 

واإلعانات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية ، و أيضا وجود ممثل مالي لوزارة التبرعات والمساعدات والهبات 

المالية بكل محافظة يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إيرادا ومصروفا ، وذلك 

. باإلضافة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

 النقابات في مصر

  .إطار يدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لشريحة معينة داخل المجتمع: "النقابة ببساطة أنهايعّرف العمل النقابي، أو 

  .الشريحة هي مجموعة بشرية لها ظروف اجتماعية متقاربة مما يجعل مصالحها كذلك متقاربة/والطبقة

ي المشترك عن الحقوق إيجاد أرضية للعمل التضامني من أجل الدفاع الجماع علىوبالتالي يصبح عمل أفرادها 

ا  .المادية والمعنوية أمرا ملح�

والخالصة هي أن العمل النقابي الحقيقي ليس عمال مفتعًال أو إراديا بل هو ضرورة ملّحة ونتيجة طبيعية لظروف 

 ".مادية ومعنوية ومستوى اجتماعي معين
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منظم هو العمل ذو الجدوى بتحقيق النتائج من الممكن أن نورد مواصفات العمل النقابي الفاعل من منظور أن العمل ال

نقاط نراها ذات صلة ببناء العمل النقابي السليم  ۱۰ال سيما أن العمل النقابي هو عمل منّظم بالتأكيد لذلك نطرح 

 :كالتالي

ومتطلبات الشريحة  فأو أهداهو عمل ضروري وليس ترفًا، فهو يتعامل مع حاجات أو رغبات، : ضروري -۱

السيما أن العمل المنّظم ومنه النقابي قد أصبح ال ) الخ...ةامرأ ين، عمال، طالب، صحفيين،معلم(المحدّدة 

سياسي : غنى عنه مع تطور المجتمعات وتوسعها، بحيث أصبح االنسان متعدد االنتماءات ألكثر من تنظيم

  .احتياجاته بمختلف االتجاهات إلشباعونقابي ومجتمعي، ويحتاج 

أن الهدف أو األهداف الجماعية ال تتحقق بكتف واحد، وإنما بمجموع الحبل المجدول، إذ : جماعي/جهد قيادي -۲

وعليه فال مناص من االستعانة بالكوادر النقابية، وأيضا بالكفاءات والخبرات بالمجاالت المختلفة الى جانب 

تخطيط وتنظيم ومتابعة القيادي الفاعل من /قيادة النقابة أو االتحاد، مع ضرورة تطبيق آليات العمل االداري

 .ومحاسبة وتحقيق االنجازات ضمن عمل الفريق

فالعمل النقابي يتكامل مع العمل التنظيمي للفصيل، ومع العمل السياسي في إطار الثورة أو : تكاملي تناغمي -۳

  .الدولة وفي سياق خدمة المجتمع بجميع فئاته وشرائحه

ات الفئة المعنية في النقابة، ويقوم بعملين معا حيث ال يقّصر في مؤثر في حياة الناس، إذ أنه يلبي متطلب: مؤثّر -٤

بناء القدرات النقابية بالتجربة والتدريب والتكوين في نفس الوقت الذي يخوض فيه النضال المطلبي داخل 

 .المجتمع والبلد

ن بالحوار بما أن العمل النقابي هو عمل منّظم وضروري وجماعي وتكاملي فهو ديمقراطي يؤم: ديمقراطي -٥

 .واالختالف والتعاون في ظل تفهم االختالف واالتفاق وحسن االستخدام للّغة والخطاب في آلية االتصاالت

نعم هو فن، يجب أن يكتسب معه القائد النقابي خاصيّة أو ميّزة القدرة على التعامل مع فئات المجتمع : فن -٦

تقطابها والتأثير فيها وتحفيزها للعمل ومن هنا تظهر وخاصة الشريحة المستهدفة بالنقابة ليكون قادًرا على اس

 .اللمسات الشخصية واالنسانية

، كما تحكمه قوانين البلد أو "الدستور أو النظام الداخلي أو الالئحة"العمل النقابي تحكمه قانون النقابة : قانوني -۷

رض مع القوانين الدولية قوانين المحيط مادامت محققة لحرية العمل النقابي وديمقراطيته بما ال يتعا
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إذ أنه يُسهم في تغيير المجتمع والفرد، وقوانينه بما يخدم الشريحة والمجتمع، وعن طريق : تغييري سلمي -۸

 .الخ...وسائل النضال النقابي السلمية من تجمعات وتظاهرات واضرابات ومفاوضات

وذاته، وهو منّصة قد تفيد في حاالت  هو منصة ايجابية من الممكن أن يستثمرها الكادر لبناء تجربته: منّصة -۹

 .االنتقال للعمل التنظيمي أو السياسي أيضا

من أهم نقاط العمل المنظم وخاصة النقابي أنه عمل نقابي أي غير مأجور والمكافأة فيه : تطوعي -۱۰

 باإليمانتحقيق األهداف، وخدمة الحق والمطلب وأهداف التنظيم النقابي والسياسي، ومن هنا فهو يرتبط 

 .والقناعة وارادة العمل والتغيير

االستقاللية  :وهيعناصر في بناء النقابة أو االتحاد ببساطة  ۳هنا الى أهم  والى ذلك من الممكن أن نشير

. والديمقراطية والجماهيرية

ا عنصر في النقابة حيث تعتمد النقابات عموما على ما تمتلك من خبرات نقابية يحمله النقابي أهميمثل الشخص و

النقابيين من أعضائها وكثيرا من النقابيين ارتبطت أسمائهم بمنجزات هامة غيرت من مسيرة العمل النقابي في نقاباتهم 

ويكون دورهم كمحرك نشط ودافع مستمر للنقابة  قبل،وتركوا لهم بصمات واضحة لم تعد بها نقاباتهم كما كانت من 

بات إلى استهداف النقابيين وإيقافهم أو فرض قيود على تحركاتهم بغية لذا تلجأ الدول التي تفرض قيود على عمل النقا

ويبرز دور النقابيين أكثر في الظروف االستثنائية التي تطرأ على النقابة والتي . تعطيل النقابات التي ينتمون إليها

وف بحيث تعبر قرارات يتطلب التعامل معها حنكة وحكمة كبيرة تضمن اإللمام بجميع العناصر المؤثرة في هذه الظر

. النقابة في هذه الظروف عن بصيرة نافذة لما تتطلبه مصلحة النقابة

 كيف تكون نقابي ناجح

هناك عدة صفات يمكن أن تحدد معالم الشخصية النقابية ولكن اتفقت األدبيات النقابية على أن النقابي هو عضو في 

وال بد أن يكون من تمرس في العمل  أعضائها،ين فيها أو من النقابة ولكن من البارزين فيها سواء كان من المسؤول

ومن هذا التعريف نقر بأنه ليس بالضرورة أن يكون . النقابي لكي يساهم في حل مشاكل النقابة وإرشاد أعضائها الجدد

يكون  النقابي هو مسئول في النقابة فليس كل من ترأس مجالس إدارة النقابات هو نقابي فاألساس في النقابي أن

شخصية ذات تأثير في مسيرة العمل النقابية حتى وأن لم تكن شخصية ذات قرار خاصة وأن المسؤولين في النقابة 

يتولون مناصبهم عبر خوض االنتخابات في حين تتشكل الشخصية النقابية بالخبرة والممارسة النقابية الطويلة وتتشكل 
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وفي الغالب يكون النقابيين هم أصال … يزة عن باقي األعضاء هذه الشخصية أيضاً بما تحمل من صفات خاصة ومتم

مسئولين في النقابة أو ممن سبق لهم أن تولى مسئولية معينة إال أن ذلك ليس هو القاعدة العامة لتصنيف النقابيين كما 

 .أسلفنا

 

 

 

 

 :النقابيةمقومات وصفات الشخصية 

ؤهله ليكون مرجع لألعضاء ومرشداً للجدد منهم المقبلين على الحياة للنقابي صفات مميزة عن باقي األعضاء في النقابة ت

 :باآلتيالنقابية ومالذ للنقابة نفسها لحل المشاكل التي تواجهها، وللنقابي صفات متعددة يمكن حصرها 

 :)قيادية(النقابي شخصية مؤثرة  .۱

ال المنظمة النقابية وتمكنه من توجيه أفرادها تعطيه القدرة على التأثير على أعم) قيادية(يتسم النقابي بمؤهالت تأثير 

 .لتحقيق أهداف وطموحات معينة ونستطيع القول بأن النقابي هي مرحلة من مرحل تطور الشخصية القيادية لدى الفرد

 :اجتماعيةالنقابي شخصية  .۲

مالهم فهي شخصية فهو اجتماعي له اتصال مباشر مع سائر أعضاء النقابة يهتم لمشاكلهم ويعي ماهية طموحاتهم وآ

ذات استقطاب بالنسبة للباقين ومحل قبول لديهم خاصة وأن العمل النقابي يعتمد بشكل أساسي على سلوك الجماهير 

وميولهم لذا يجب على النقابيين إدراك حاجات هذه الجماهير ومطالبها عبر االحتكاك المباشر معهم وحضور أماكن 

 .لعات الجماهير وملم بمطالبها واهتماماتهاتجمعاتهم حتى يكون النقابي معبر عن تط

 :إعالميةالنقابي شخصية  .۳

بما أن النقابي يعتمد في عمله بشكل أساسي على االتصال بالجماهير فهو بالتالي ملم بوسائل االتصال واإلعالم 

س إعالمية بكيفية فالنقابي بالتالي لديه ح بهم،الجماهيري والتي تجعله شخصية قادرة على توجيه الجماهير والتأثير 
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توصيل الرسالة اإلعالمية المعبرة عن أفكاره إلى قواعد النقابة عبر مختلف األدبيات اإلعالمية كاإلصدارات 

والبيانات والتصاريح الصحفية وغيرها مما يجعله ملم بكيفية الدخول في مختلف األوساط اإلعالمية واالستفادة منها 

 .في سبيل تحقيق مصالح النقابة

 :وفكرابي صاحب ثقافة النق .٤

التي يمثلها والدفاع عن حقوقها وبما أن النقابات عموما ) الشريحة(الفكر األساسي للنقابي هو التعبير عن تطلعات الفئة 

لها أدوار إضافة إلى دورها األساسي لها أدوار أخرى متعلقة بالمجتمع المحيط بها فالنقابات تلعب دوراً وطنياً إضافة 

النهوض بقضايا األمة جمعاء، لذا فالنقابي شخصية تدرك أهمية األبعاد الحقيقية لدور النقابات في إلى أن تهتم ب

المجتمعات فهو بالتالي حامل لفكر يهتم بقضايا األمة ويعي التحديات التي تحيط بها ويحمل بين طيات نفسه هويته 

 .وفعالياتهاالثقافية واهتماماته الفكرية التي يعبر عنها عبر أنشطة النقابة 

 :العلميالنقابي يعالج القضايا بأسلوب  .٥

يهتم النقابي بكيفية حل مشاكل النقابة واألعضاء لذا فهو يحاول باستمرار تشخيص هذه المشكالت واستقراءها بأسلوب 

علمي يعتمد على قواعد وأسس معلوماتية صحيحة تراعي أصول البحث العمي السليم وتضع الحلول وفق رؤية شاملة 

افة المتغيرات ذات العالقة بالموضوع المطروح حتى يتم تسهيل مهام المنظمة النقابية في تطبيق هذه التصورات لك

إلقناع المسئولين في اإلدارات التي تتعامل معها النقابة إذا كانت هذه المواضيع متعلقة بمطالب نقابية  وأطرحهاالعلمية 

 .معينة

 

 

 :ودرايةالنقابي صاحب خبرة  .٦

مساهمات النقابي الكثيرة والمتعددة واحتكاكه بمن قبله من أصحاب الخبرات يلم النقابي بقدر وافر من الخبرة نتيجة ل

والدراية بكافة األمور المتعلقة بشئون النقابة وكيفية التعامل مع الظروف الخاصة التي قد تمر بها فهو متطلع على 

 .لنقابية للمنظمة وملم بمفاهيم العمل النقابي السليمالتجارب النقابية المختلفة وخبير بتاريخ المسيرة ا

 :مبادرةالنقابي صاحب  .۷
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أنشأت النقابات عموماً لطرح القضايا التي تهم أعضائها والمطالبة بحقوقهم لذا فالنقابات تعتمد لنجاح عملها على قدرة 

أو أمام الرأي العام في المجتمع المحيط النقابيين فيها على المبادرة في طرح هذه القضايا وتفعيلها فيما بين األعضاء 

بالنقابة بأسلوب يضمن النقابيين فيه تفاعل الشرائح المعنية مع المبادرات التي طرحوها خاصة وأن الحقوق تطلب وال 

تمنح ، ويكن إذا لم تكن هذه المبادرات المطروحة أن تفشل النقابة في كسب تأييد لها لذا يجب أن يتم دراسة هذه 

ات دراسة متأنية قبل طرحها على أال يكون هذا التأني سبباً في شل تحركات النقابة لذا يجب أن تتسم مبادرات المبادر

 .النقابيين بروح المغامرة المدعمة بالثقة الواعية بجدوى نجاح هذه المبادرات

 :والتالؤمالنقابي قادر على التكيف  .۸

لتي تطرأ على العمل النقابي بحيث يتكيف تلقائياً مع أي منها فشخصية النقابي مرنة في التعامل مع كافة الظروف ا 

حسب طبيعة المرحلة التي يمر بها واحتياجاتها وهي الميزة التي تمكن النقابات من البقاء واالستمرار في أداء رسالتها 

 

. 

  :النقابي شخصية طموحة .۹

به نحو األفضل واألحسن مما ينعكس إيجابيا فهو تواق إلى االرتقاء لألحسن باالستمرار والنهوض بالواقع المحيط 

 .على سائر األعضاء في النقابة وعلى المنظمة ككل

) الحاليين والدستورطبقاً للقوانين (أنواع النقابات في مصر 

نقابات يتم تأسيسها عن طريق تشريع قانون خاص بها يصدر من خالل مجلس الشعب أو  وهي: نقابات مهنية  -۱

النوع من النقابات ينوب عن الدولة في تنظيم مهنة  وهذاالجمهورية مباشرة بذلك،  بإصدار قانون من رئيس

ذلك من أمور تتعلق بمهنة محددة، باإلضافة للقيام بحماية حقوق  إلى وماشروط ممارستها  وتحديدمحددة 

 وغيره والمحامين والمهندسينالنوع من النقابات مثل نقابة األطباء  وهذاالخدمات لهم،  وتقديمأعضاء النقابة 

تابعة لما يسمي  وتكوننقابات يتم تأسيسها من خالل تصريح من وزارة القوي العاملة  وهي: نقابات عمالية -۲

 والتيظهرت دعوات لتأسيس ما يسمي بالنقابات المستقلة بعد احداث يناير  وفيماباتحاد النقابات العمالية، 

  .تتوافق مع مواثيق منظمة العمل الدولية وحتىت العمال عن سلطة اتحاد نقابا لالستقاللنشأت بشكل أساسي 



 

 

37 

Supported with German Federal Foreign Office’s 
 funds by ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), Funding programme zivik 

 

النوع من النقابات يهتم في األساس بحقوق أعضاء النقابة العمالية في مواجهة أصحاب العمل،  وهذا

كان هذا ليس  وإنمثالً العاملين بمصنع أو شركة واحدة (وحدة العمل  علىتبني في األساس  وعضويتها

 ً بخالف النقابات المهنية، لذا فهذا النوع من النقابات  وهذادة المهنة أو المؤهل العلمي وح وليس) شرطاً أساسيا

 .القانونية الكافية لتنظيم شئون مهنة محددة والسلطاتال يملك الصالحيات 

 المراجع

ية رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسالسيد عبد المطلب احمد غانم، المشاركة السياسية في مصر  •

 ۱۹۷۹ القاهرة،جامعة 

رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم بادي سامية، المرأة والمشاركة السياسية في الجزائر  •

 ۲۰۰٥االجتماعية، جامعة منتورى قسطنطينية، 

 رسالة دكتوراه، كلية ”دراسة في النظرية والتطبيق“ حنان ماهر قنديل عارف، الماركسية والتعددية السياسية •

 ۱۹۹٦االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 

رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، الفكر السياسي لألمام دمحم عبده عبد العاطي دمحم احمد،  •

 ۱۹۷۷جامعة القاهرة 

 . ۲۰۰٦، مركز دراسات الوحدة العربية ،  ” السلوك السياسي” بشور،نجالء نصير  •

 . ۱۹٤۹، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، مرأة في عصر الديمقراطية الإسماعيل مظهر ،  •

القاهرة ، مركز دراسات المستقبل خبرة الشمال اإلفريقي ، : المشاركة السياسيةحمدي عبدالرحمن ، . د  •

 .۲۰۰۱األفريقي ، 

قتصاد والعلوم القاهرة ، كلية االالواقع و الطموحات ، : المرأة و السياسة سلوي شعراوي جمعة ، . د  •

 . ۲۰۰۱السياسية ، 

 . ۲۰۰٤األطر األيديولوجية و القانونية و أشكال الممارسة ، يوسف دمحم جمعة ، . د  •

 . 1960مبادئ القانون الدستوري المصري و االتحادي ، سليمان دمحم ، . د.أ •

 . ۲۰۰۹لديمقراطي ، ، الجمعية المصرية لدعم التطور االمرأة المصرية وواقع المشاركة عاطف إسماعيل ،  •

صدفة دمحم محمود ، مفهوم التحول الديمقراطي و المفاهيم وثيقة الصلة به ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة ،  •
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 .۲۰۱۳كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، 

 ، مركز نالميزاوالمجتمع المدني في  واألحزابوحيد عبد المجيد، التطور الديمقراطي في مصر البرلمان .د  •

 ، القاهرة واالستراتيجيةللدراسات السياسية . األهرام

للدراسات  األهراموالبرلمانية، مركز  االنتخابيةموسوعة المفاهيم والمصطلحات  محررربيع  هاشمو عمر •

  ۲۰۱۳، القاهرة واالستراتيجيةالسياسية 

ايا الشباب في العالم الزيدي، الشباب والتنشئة على قيم المواطنة، ورقة مقدمة إلى مؤتمر قض المنجى  •

 ، تونس اإلسالميرهانات الحاضر وتحديات المستقبل، منظمة المؤتمر  :اإلسالمي

منى محمود، المشاركة السياسية، موسوعة الشباب السياسية سلسلة خاصة يصدرها مركز  .ودعليوة  السيد. د •

 ، القاهرة واالستراتيجيةالسياسية  للدراسات. األهرام

 المتمدن. الحوار، وأهميتها، أنماط المشاركة السياسية دمحم نبيل الشيمي  •

رسالة ماجستير، معهد البحوث  الجامعة،عطا أحمد علي، تقدير الذات والمشاركة السياسية لدى طلبة  •

 .، القاهرةالعربية. والدراسات

 المراجع االجنبية

• Josif Thesing and Wilhelm Hofmeidter, Political Parties in Democracy: Role and 

Functions of Political Parties in the Political System of the Federal Republic of 

Germany, Germany: Konrad Adeenauer Stiftung, 1990.. 

• Rebecca Weitz-Shapiro, Matthew S, Political Participation and Quality of 

Life (Washington, july 2008 ). 
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