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 تقديم 

المجتمع احتكاكا ل اصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة هم اكثر فئات مازا

)             والمراكز والمدن وان تعاملهم اليومى فى مجاالت ات بالمجتمعات المحلية فى كافة المحافظ

تخصيص االراضى الصناعية والسكنية والتراخيص للبناء ـ الترخيص للورش الصناعية والمحالت التجارية 

 ( . ـ تراخيص اشغال الطرق ـ المشتريات والمناقصات .... الخ

والندوات التى عقدت بمساهمة مركز المشروعات الدولية  الدراساتمجموعة من ومن خالل 

CIPE  فساد بيئة االعمال فى المحليات والذى ثبت فيه على ارض الواقع  2011ـ  2009فى خالل اعوام

 البيروقراطية والمركزية وعدم اتاحة المعلومات وانتشار الرشوة . نتيجة

المواطنين مثل رات كثيرة فى نظام االدارة المحلية دورا كبيرا فى تعطيل مصالح ولقد كان وجود ثغ

والقيادات المحلية مما مكن الموظفين من حلية ما بين الوزرات المركزية مازدواجية االشراف على االدارة ال

 استغالل هذه االزدواجية لتعطيل مصالح الناس مالم يتم الحصول على رشوة .

 باإلدارةالشعبية والمساءلة والشفافية على اداء االجهزة الوظيفية  الرقابةلى ضعف ا باإلضافةهذا 

معينه وليس منتخبة انتخابا حرا وبالتالى فان  مرالالمحلية حيث ان المجالس المحلية كانت فى حقيقة ا

 .قرارتها ما هى اال توصيات 

من كثير من الجهات  ناولهنتمحاور ومن هنا كان طرح موضوع ) الالمركزية ( والذى تعددت 

كانت ابرزها هى وحدة الالمركزية فى كلية االقتصاد والعلوم السياسية وكذا فان اتحاد جمعيات التنمية 

لقاءات مع اخالل محافظة من  16على مستوى مناقشة موضوع الالمركزية االقتصادية قد تناول 

مخرجاتها تماما مع  توافقفى النهاية ت الجمعيات االهلية للتعرف على رؤيتهم فى الالمركزية والتى

مخرجات ندوة الالمركزية والدستور التى عقدت فى كلية االقتصاد والعلوم السياسية فى توقيت مناسب 

بمجموعة من التوصيات والدراسات المشابهة لكثير من  وخرجت هذه الندوة والتى شارك فيها االتحاد
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زنة تعاون االدارة المحلية فى دعم الالمركزية مقترحة المواد اصالح متوا روشتهنهاية الول لتعطى فى دال

يناير  فى تطهير المحليات  25ق بذلك رغبة ثورة لتحقالدستور  الىالتى يجب تعديلها او اضافتها 

 لتلبى طموح الشعب المصرى ولكى يتوافق مع قانون االدارة المحلية . وتطورها

ير تطوير المحليات وحل المجالس المحلية فتحقق ينا 25وقد كانت هذه احد اهم مطالب ثوار 

لمدنى اوليستمر حراك المجتمع  الالمركزيةحل المجالس المحلية ويبقى فقط قانون االدارة المحلية ودعم 

 ية .هللا هو قانون االدارة المحل بأذنليكون على قائمة التشريعات المقترحة فى مجلس الشعب القادم 

 المتميز محمد عبد الوهاب على هذه الجهدسمير ر الى االستاذ الدكتور / نتقدم بالشك فإنناواخيرا 

 ليعطى فى النهاية خالصة تجارب عدد من الدول وشكرا للمركز الدولى للمشروعاتالذى استمر لفترة 

سياسات هم المستمر لمنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال ( على دعمCIPEالخاصة ) 

 االصالح .

 فؤاد ثابت المهندس /

 رئيس اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية
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 المقدمة

ية أو يدرالتعتبر الالمركزية من بين أهم المجاالت التى تتناولها دساتير الدول المختلفة، سواء الف

جح الموحدة. فوجود إطار دستورى وقانوني واضح ومحدد لالمركزية يعتبر من أهم ضمانات التطبيق النا

لحكم قوة وثباتًا أكثر من النص عليها في التشريعات األقل. واالعتراف الدستوري با لها، حيث يمنحها

ل قد تجاه 1787المحلي كنظام حكم في الدول الفيدرالية هو ظاهرة حديثة. فالدستور األمريكي لسنة 

 1901سترالي الصادر فى عام  اعتبر الدستور اال . و1848ذلك، وكذلك فعل الدستور السويسري 

ى للحكم ، اكتفى الدستور بالحديث عن ما يسمى بـ "المجلس الوطنماليزياوفى م المحلي صنيعة الوالية. الحك

 المحلى".

نت . وكاوبعد الحرب العالمية الثانية، ظهر الحكم المحلي بدرجة متزايدة في الدساتير الفيدرالية

زيد من تع الحكم الذاتي المحلي بم. وفي البرازيل، يتم1949بداية ذلك في جمهورية المانيا الفيدرالية 

 للدستور في عام 74، 73. وفى الهند كان ترسيخ الحكم المحلي في البندين 1988الحماية في دستور 

 مدفوعا باهتمامات إنمائية. 1992

ومن ناحية أخرى، أدى عدم وجود حماية دستورية للحكم المحلى فى دساتير بعض الدول 

إلغاء عيف و فى كندا بإلغاء البلديات. كما أدى فى استراليا إلى حكم محلي ض الفيدرالية إلى قيام األقاليم

 ة.كل المجالس البلدية في والية فيكتوريا في التسعينيات من القرن العشرين في إطار عملية التجزئ

رؤية مقترحة لالمركزية والحكم المحلى فى الدستور والتوصيات الواردة به ويتناول هذا اإلصدار 

الورقة البحثية والمناقشات التى تمت فى الندوة التى عقدت بالتعاون بين وحدة دعم سياسات و  الجديد

الالمركزية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومركز المشروعات الدولية الخاصة 

(CIPE ومركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام، وذلك ،) 2011أبريل  19يوم الثالثاء فى 
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هتمون بالحكم بقاعة ساويرس بكلية االقتصاد. وقد حضر الندوة ممثلو األحزاب السياسية والباحثون والم

  المحلي والالمركزية

 "" الحكم  المحلىبأن يكون هناك باب أو فصل مستقل تحت عنوان اقتراحات حول بدور التصويت

ى عليه الوضع فى ظل الدستور المصرى الصادر ففى الدستور الجديد، أسوة بالدول األخرى، وبما كان 

. والمهم هنا التأكيد على ضرورة أال يكون الحكم المحلى جزءا من 1954، ومشروع دستور 1923عام 

اتير السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات، مما يعطيها استقاللية أكثر مما كانت عليه فى ظل الدس

. ويجب أن يتضمن هذا الباب أو الفصل الخاص 1971و، 1964، و1956الصادرة فى السنوات: 

 بالحكم المحلى مجموعة من المواد.
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 رؤية لالمركزية والحكم المحلى فى ظل الدستور الجديد

قبين أكدت الورقة التى تم عرضها فى الندوة والمداخالت من جانب السادة رؤساء الجلسات والمع

 د المحاور ااّلتية:والحضور على أهمية أن يتضمن الدستور الجدي

 أوال: المفهوم والوحدات المحلية

طالب  وفى هذا اإلطار، فى الدستور الجديد. " الحكم المحلى" أن يكون هناك باب مستقل بعنوان -

بعض الحضور بعدم إغراق الدستور في التفاصيل، حتي ال يتقيد المشرع في المستقبل، ولذلك 

اسية يسية للنظام الالمركزي، مع تحديد المبادئ األسيجب أن يكتفي الدستور ببيان الخطوط الرئ

التي يجب أن تراعيها التشريعات في المستقبل، وذلك حسبما كان عليه الوضع في الدساتير 

. ولكن أغلبية الحضور رأت ضرورة أن يتضمن الدستور 1971، و1964، 1923المصرية 

 ، ودستور1954ول وبمشروع دستور تفصيالت أكثر في هذا الشأن، أسوة بدساتير العديد من الد

 فى مصر، حتى ال يتالعب بها  المشرع في المستقبل، مما يؤثر على نظام الالمركزية. 1956

 ضرورة األخذ في االعتبار عند إنشاء الوحدات المحلية ما يلي: -

o .الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية والثقافية 

o  أو  المقيمين في الوحدة المحلية عند إنشاء أو إلغاء أو دمجرأي السكان أو المواطنين

 تعديل حدود الوحدات المحلية عن طريق االستفتاء.

o .اضفاء الشخصية القانونية علي الوحدات المحلية، وأن يكون لها موازنات مستقلة 

o .إعطاء العاصمة وبعض المدن وضعا خاصا 
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o معاتهم المحلية يمارسونه من خالل النص على أن الحكم المحلى حق للمواطنين فى مجت

من خالل مجالس محلية منتخبة واالستفتاءات، وغير ذلك من ااّلليات التى يحددها 

 القانون.

 ثانيا: أساليب ممارسة الحكم المحلي

 أن تكون هناك مجالس محلية منتخبة تمثل المواطنين، من خالل االنتخاب المباشر الفردي أو -

يت والنص علي مدة المجالس المحلية، وتحديد شروط الترشيح والتصو  عن طريق القائمة النسبية،

 في الدستور.

مدينة( كل في  –مركز  –مستوى القاعدي ) حي الن مالمجالس الشعبية المحلية انتخاب  -

 اختصاصاته ويكون لها ميزانياتها الخاصة التي ترتب من خاللها أولوياتها في ضوء الموارد

 المتاحة لها. 

جالس ات المجالس المحلية وميزانياتها وحساباتها، باستثناء الحاالت التي توافق المعلنية جلس -

 علي جعلها سرية.

 تعيينأسلوب اختيار الرئيس التنفيذي، سواء من خالل المواطنين مباشرة أو المجلس المحلي أو ال -

 عن طريق الحكومة المركزية وتحديد شروط اختيارهم في بعض الدساتير.

نهم لمحلي كّالية إلشراك المواطنين في الحكم المحلي وصنع القرار وفي إدارة شؤو االستفتاء ا -

 المحلية، وإعطاء القانون الحق في تحديد آليات أخري إلشراك المواطنين.
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 ثالثا: اختصاصات الوحدات المحلية

 النص في الدستور  الجديد علي ما يلى:

ة ونها الداخلية أو المحلية وعلي المركزياختصاص الوحدات المحلية بكل ما يدخل في إطار شؤ  -

 الصالحيات واالختصاصات والخدمات. 

ل أن يتم حل وتنظيم جميع القضايا المحلية عن طريق الحكم المحلي. والتوسع في تحديد وتفصي -

 اختصاصات الوحدات المحلية.

للبرلمان حق المجالس المحلية في ممارسة الصالحيات التشريعية وفي تقديم مشروعات قوانين  -

 )ايطاليا(. 

جواز قيام الحكومة المركزية بتفويض بعض اختصاصاتها للمجالس والوحدات المحلية،علي أن  -

 تتحمل األولي نفقات ذلك.

 التمويل الذاتي المحلي:  رابعا

ضرورة تحقيق االستقالل المالي للوحدات المحلية وعلي حقها في فرض ضرائب ورسوم محلية،  -

 اتها، وحقها في تملك أراضيها واستخدمها لمصلحة المجتمع. واالستفادة من إيراد

ن إعطاء نسبة من إيرادات الموازنة العامة للوحدات المحلية، وفي أن يكون لها نصيب عادل م -

 الضرائب القومية وفي استغالل وتنمية الثروة القومية.

طق المساعدات للمنا إنشاء صندوق لتحقيق العدالة والمساواة بين المناطق واألقاليم، لتقديم -

 والبلديات واألقاليم التي تقل فيها إيراداتها الذاتية. 

 عدم جواز اللجوء إلي االقتراض، إال كوسيلة لتمويل االستثمارات.  -
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ات حظر فرض رسوم علي االستيراد أو التصدير أو المرور العابر بين المناطق أو اعتماد إجراء -

شخاص أو السلع بين المناطق أو تقييد حقهم في تعوق بأي شكل من األشكال حرية حركة األ

 العمل.

 خامسا: عالقات الوحدات المحلية

 النص فى الدستور علي ما يلي:

ن مخضوع القرارات المحلية وممارسات الحكم المحلي للرقابة القضائية والتشريعية وللمراجعة  -

 جانب األجهزة الرقابية في الحاالت التي يحددها القانون.

ت من خالل القانون، لتسوية الخالفات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، وضع آليا -

 وللتوفيق بين الوحدات المحلية وبين بعضها البعض.

 حق الوحدات المحلية في اللجوء إلي المحكمة الدستورية وللقضاء، لحماية حقوقها. -

 لقانون.إمكانية حل المجالس المحلية في حاالت محددة وبطرق محددة وفقا ل -

حق المجالس المحلية في سحب الثقة من الرئيس التنفيذي، بناء علي طلب موقع عليه من عدد  -

محدد من أعضاء المجلس)خمس أعضاء المجلس علي األقل(، وبموافقة األغلبية المطلقة علي 

 سحب الثقة.

، مصالحها حق المجالس المحلية في تشكيل االتحادات والمؤسسات المشتركة فيما بينها، لتمثيل -

والتعاون مع الوحدات المحلية في الدول األخرى وللتمثيل في االتحادات الدولية للسلطات 

 المحلية.
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 التوصيات

     قد نص على اإلدارة المحلية كفرع من فروع السلطة التنفيذية في المواد  1971إذا كان دستور 

 كيد فى الدستور الجديد على ما يلي: من الدستور(، فإننا نتطلع إلى أن يتم التأ 163، 162، 161)

 أن يكون هناك فصل أو باب مستقل بالمحليات تحت عنوان "الالمركزية والحكم المحلي"، بحيث ال -

تمثلة تكون فرعًا من فروع السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات. وبذلك نقضى على اإلدعاءات الم

بي الرقا ة، ومن ثم فإن لسلطاتها واختصاصاتها ودورهافي أن اإلدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذي

 حدودا معينة ال ينبغي تجاوزها.

النص على أن الحكم المحلى حق للمواطنين وللمجتمعات المحلية، وعلى أن تقسم جمهورية مصر  -

ياء، العربية إلى مستويين هما مستوى المحافظات والمدن ذات الطبيعة الخاصة، ومستوى المدن واألح

 قرى، مع جواز إنشاء وحدات محلية أخرى تكون لها الشخصية االعتبارية، إذا اقتضت المصلحةوال

 العامة ذلك.

ت لوزاراأن يتناول الفصل المتعلق بالحكم المحلي عدة فروع أو مواد، بحيث يكون أحدها عن المركزية ا -

ع عن التنفيذية، والرابالخدمية، والثاني عن المجالس المحلية، والثالث عن المحافظين والقيادات 

 الالمركزية المالية، والخامس عن اإلشراف والرقابة على السلطات المحلية.

يقًا ر، تحقالتأكيد على أن يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية المحلية باالنتخاب السري المباش -

 لالستقرار التشريعي في هذا المجال.

حلية السلطات واالختصاصات التي تمكنها من القيام بدور منح المحافظات وغيرها من الوحدات الم -

رئيسي في عملية التنمية، على أن يتم تحديد هذه السلطات واالختصاصات بطريقة واضحة تحدد ما 

للحكومة المركزية وما للسلطات المحلية. ويفضل أن يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع 
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ن يترك للوحدات المحلية إدارة شئونها المحلية، صنعا وتنفيذًا في السياسات القومية وعلى الرقابة، على أ

 نطاق السياسات القومية.

ة ي إدار فالتأكيد على أهمية الالمركزية المالية، بمعنى إعطاء المجالس الشعبية المحلية سلطات أكبر  -

 ا.داء دورهموازناتها المحلية وتمكينها من فرض الضرائب والرسوم المحلية في نطاقها، تمكينا أل

عطاؤها إ ث يتم التأكيد على الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على القيادات التنفيذية المحلية، بحي -

 حق االستجواب، ويكون لها دور في تعيين وعزل هذه القيادات.

ًا إعطاء سلطات أكبر للوحدات المحلية في صنع خططها المحلية وفي التخطيط االستراتيجي، انطالق -

 ن أنها أدرى بمشاكلها وبالحلول المناسبة لمواجهة هذه المشاكل.م

 مقترحة لالمركزية والحكم المحلى فى الدستور الجديدمواد 

فى الدستور  " الحكم  المحلى"نقترح فى هذا المبحث أن يكون هناك باب أو فصل مستقل تحت عنوان

ام عع فى ظل الدستور المصرى الصادر فى الجديد، أسوة بالدول األخرى كما رأينا وبما كان عليه الوض

. والمهم هنا التأكيد على ضرورة أال يكون الحكم المحلى جزءا من 1954، ومشروع دستور 1923

اتير السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات، مما يعطيها استقاللية أكثر مما كانت عليه فى ظل الدس

جب أن يتضمن هذا الباب أو الفصل الخاص . وي1971، و1964، و1956الصادرة فى السنوات: 

 بالحكم المحلى مجموعة من المواد نقترح أن تكون كما يلى:

ن لكل تنقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات محلية منها المحافظات والمدن والقرى، ويكو  :1المادة 

 الشخصية المعنوية. ويجوز إنشاء وحدات محلية أخرى بالقانون.منها 

فى  نمن قرية أو مدينة وكل ذلك على الوجه المبي مل الوحدة المحلية الواحدة أكثرويجوز أن تش

  .القانون 
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 ماعيةويراعى عند إنشاء وإلغاء وتعديل الحدود بين الوحدات المحلية الظروف االقتصادية واالجت

حدده يلما  للوحدة المحلية وتقاليدها التاريخية والثقافية، وضرورة أخذ راى السكان المحليين، وفقا

 القانون.

ون . ويمارس المواطنالحكم المحلى حق للمواطنين المحليين فى المحافظات والمدن والقرى  :2المادة 

غير و المحلية المنتخبة، الشعبية الحكم المحلي، من خالل االستفتاءات واالنتخابات، والمجالس 

 ذلك من أشكال التعبير المباشر للمواطنين عن إرادتهم.

 المباشر وينتخب المجلس يمثل الوحدة المحلية مجلس شعبي محلى ينتخب باالقتراع السرى  : 3مادة 

 رئيسه ووكيله أو وكالءه من بين األعضاء المنتخبين. ويحدد القانون مدة المجلس وعدد

ريق طويتم اختيار الرؤساء التنفيذيين باالنتخاب المباشر عن  .األعضاء وجميع أحكام االنتخاب

 أو المجالس الشعبية المحلية، وفقا للطريقة التى يحددها القانون.المواطنين 

حق انتخاب أعضاء مجلس الشعب وللناخب أن يرشح  يكون حق االنتخاب المحلى لمن لهم : 4مادة 

 .يبينها القانون  نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى

ن العضوية، وذلك على الوجه المبي سقوط يختص القضاء بالفصل فى الطعون االنتخابية وفى : 5مادة 

 .فى القانون 

ق الشعبية المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المراف تختص المجالس : 6مادة 

واالجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات  واألعمال االقتصادية

 .انون كله على الوجه المبين فى الق واألفراد، وذلك

لى.. بشؤون التعليم فى مراحله األو  تعمل القوانين على استقالل المجالس الشعبية المحلية : 7مادة 

التعليم الفنى والطب العالجى وشؤون المواصالت والطرق المحلية واألسواق وشتى المرافق 

 .والخدمات االجتماعية
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سلطة ال اختصاصها نهائية وال يجوز تدخلقرارات المجالس الشعبية المحلية الصادرة فى حدود   :8 مادة

ضها بمصالح بع التنفيذية إال لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو

 االختصاص الدستورى للوحدات وعند الخالف على .بعًضا، وذلك على الوجه المبين فى القانون 

 .المحلية تفصل فيه المحكمة الدستورية العليا

كانت أو  تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية : 9 مادة

 .إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون 

الضرائب والرسوم انتقال األشخاص أو مرور األموال بين الوحدات  ويجب أال تتناول هذه

وتدخل فى .وأعمالهم فى أراضى الوطنالمواطنين فى ممارسة مهامهم  المحلية، وأال تقيد حق

 .ن األطيان، وفقا للقانو  المحلية حصيلة ضريبة األمالك المبنية وحصيلة ضريبة موارد الوحدة

بعة فى المت تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد واإلجراءات :10 مادة

 .جباية أموال الدولة

لحدود أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى ا الشعبية المحلية علنية، علىجلسات المجالس  : 11مادة 

 .التى يقررها القانون 

يختص كل مجلس شعبى محلى بوضع ميزانية سنوية شاملة إليراداته ومصروفاته، ويبين   :12مادة 

طة التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خاللها للسل القانون القواعد

 .االعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا االعتراض التنفيذية

جميع األحوال أن تطلب إدراج المبالغ الالزمة لتأدية الخدمات العامة  وللسلطة التنفيذية فى

التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب  وااللتزامات

وتنشر ميزانيات المجالس الشعبية المحلية وحساباتها .ا للقانون المالية وفقً  الختامى على السنة

 .للقانون  الختامية وفًقا
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قانون هذه وإدارية ومالية وينظم ال تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية : 13مادة 

 .المعاونة

ون بينها المشترك ووسائل التعاالوحدات المحلية فى األعمال ذات النفع  ينظم القانون تعاون  : 14مادة 

 .الحكومة فى المحافظات وبين مصالح

 فى وال يجوز حل أى منها إال .ال يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء إدارى شامل : 15مادة 

بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ تشكيل « استثنائية حاالت»)حالة الضرورة( 

 .يتجاوز شهرينال  المجلس الجديد فى موعد

لتصريف الشؤون  وينظم القانون تشكيل مجلس مؤقت يحل محل المجلس خالل فترة الحل

 .الجارية واألعمال التى ال تحتمل التأخير
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 الالمركزية والحكم المحلي في الدساتيرالملحق األول: 

 خبرات دولية ومصرية

 الدكتور/ سمير محمد عبد الوهاب

لى وضع ومكانة الالمركزية في دساتير بعض الدول، وفي الدساتير يهدف هذا الجزء إلى التعرف ع

 ، مع تحديد مزايا وعيوب كل منها، وإلى مناقشة1971وحتى دستور  1923المصرية، ابتداء من دستور 

 المقترحات الخاصة بالرؤية المستقبلية لالمركزية والحكم المحلى في الدستور الجديد.

 مقدمة

في دساتير بعض الدول، وفي والحكم المحلى وضع ومكانة الالمركزية  يلتحلإلى  المبحث اهدف هذي

. ، مع تحديد مزايا وعيوب كل منها1971وحتى دستور  1923الدساتير المصرية، ابتداء من دستور 

ور إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالرؤية المستقبلية لالمركزية والحكم المحلى في الدستكما يهدف 

 الجديد.

 زية والحكم المحلى فى الدساتير: الخبرة الدوليةالالمرك

يتناول هذا الجزء الالمركزية والحكم المحلى فى دساتير بعض الدول، من حيث إطارها المفاهيمى 

 محلى،ومكانتها الدستورية، وأساليب تحقيقها، واختصاصات المجالس المحلية، ومصادر التمويل الذاتى ال

 .وأخيرا عالقات الوحدات المحلية

 أوال: اإلطار المفاهيمى والمكانة لالمركزية فى الدساتير

، يمكن القول إن أغلب هذه الدساتير قد تضمنت أحكامًا بعض الدول من خالل قراءة عدد من دساتير

خاصة بتنظيم الشئون المحلية تحت مسميات مختلفة، وتضمن بعضها سمات تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أنها 

حكم المحلى، على الرغم من تنظيمها تحت عنوان مختلف، وبعضها اآلخر لم يرد به نصوص تقوم على نظام لل

واضحة فى الشأن المحلى وترك تفصيل وتنظيم ذلك للقوانين والتشريعات العادية، وبعضها اآلخر اختلف 
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نون. وهذا المصطلح الذى جاء به الدستور وُنظمت من خالله الشئون المحلية عن المصطلح الذى جاء به القا

المحور على وجه الخصوص هو ما يدحض تمسك البعض بفكرة أن المصطلح الذى أتى به الدستور البد أن 

يكون هو ذاته المسمى الذى يصدر به القانون المعنى بالنظام المحلى القائم، بل إن بعض تلك الدساتير استخدم 

، بل وأتى القانون ليحمل المصطلحين معًا، بل مصطلحا اإلدارة المحلية والحكم المحلى معًا فى ذات الدستور

هناك الدساتير استخدمت مصطلحات مختلفة كعناوين لتنظيم الشئون المحلية، بعيدًا عن مصطلحى اإلدارة 

 المحلية أو الحكم المحلى.

المحلى  ، أفرد الدستور الفصل الثامن لتنظيم الحكم المحلى تحت عنوان " الحكم الذاتىاليابانففى 

Government Selfl Loca "  حتى  92وقد تم تنظيم األحكام الخاصة بهذا األمر فى أربع مواد )من المادة

، وأكد على Local Public Entities(. وقد عنى الدستور بما سمى الكيانات العامة المحلية 95المادة 

لة بهذه الكيانات، لجميع التنظيمات ذات الص  Local Autonomyضرورة احترام مبدأ االستقالل المحلى 

عملياتها، وفقا لمبدأ االستقالل الذاتي المحلي. ونص بوعلي أن يضمن القانون القواعد الخاصة بتنظيمها و 

على ضرورة رضا وموافقة أغلبية الناخبين أو سكان الوحدة المحلية المعنيين عند تطبيق القوانين الخاصة 

 Localالشئون المحلية فى اليابان تحت عنوان  وقد جاء القانون المعنى بتنظيمعلي هذه الوحدة. 

Autonomy Law  وهو ذات المبدأ الذى نص عليه الدستور، عندما تحدث عن الكيانات العامة المحلية، ثم

حدثت بعد ذلك تعديالت استهدفت إصالح النظام القائم ومنها اإلصالحات الالمركزية التى حدثت والتى على 

 Comprehensive Decentralization Lawة الشامل تحت عنوان أثرها صدر قانون الالمركزي

2000. 

 Local selfوهى دولة فيدرالية، تضمن الدستور اسم" الحكم الذاتى المحلى  المانياوفى 

 Government  فى الفصل الثانى)االتحاد والواليات( والتي وضعت مالمح أساسية  28"، كما ورد في المادة
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خالل على ضرورة ضمان حق البلديات في إدارة وتنظيم شئونها المحلية، وذلك من  للنظام المحلى. كما نص

 .األطر التى تحددها القوانين

إلى  المتعلقة باإلدارة العامة فى البند األول منها 103فى المادة رقم  الدستور األسبانىوأشار 

 ة العامة وهى تعمل على خدمةمصطلحات من قبيل الالمركزية وعدم التركيز كمبادئ تستند إليها اإلدار 

ت ونص Local Administrationالمصلحة العامة، بينما تضمن الفصل الثانى الحديث عن اإلدارة المحلية 

تقع  على أن الدستور يضمن إستقالل البلديات التى هي مسئولة عن الحكم واإلدارة للمدن التى 140المادة 

. وعلى الرغم من أن الدستور لم يتعرض vernmentsCity Goداخل نطاقها، من خالل حكومات المدن 

الحكم انون "صراحة لمفهوم الحكم المحلى، ونظم الشئون المحلية تحت عنوان" اإلدارة المحلية"، فقد جاء اسم الق

 المحلى".

، اكتفى الدستور بالحديث عن ما يسمى بـ "المجلس الوطنى للحكم المحلى" في الفصل ماليزياوفى 

أ( والذى يتكون من: الوزير)كرئيس للمجلس(، وممثل واحد لكل والية)والذى يعين من خالل  95 السابع )مادة

ممثلين لحكومة االتحاد. وتتمثل مهمة هذا المجلس في االنعقاد من وقت  10الحاكم أو رئيس مجلس الدولة(، و

وطنية تهدف إلى تعزيز  آلخر للتشاور والتباحث مع حكومة اإلتحاد وحكومات الواليات لوضع وصياغة سياسة

في مختلف الواليات والقوانين المتعلقة به. ويقدم  local governmentوتطوير ومراقبة أداء الحكم المحلى 

المجلس المشورة والنصح لحكومة االتحاد وحكومات الواليات، خاصة إذا ما كانوا بصدد إصدار تشريعات  

 The Local 1976لسنة  171مثل قانون الحكم المحلى رقم وأكدت القوانين على ذلك  تتعلق بالحكم المحلى.

 Government Act 1976  الخاص بوالية سراواك 1996وقانون السلطة المحلية لسنة . 

وتناول الدستور الهولندي موضوع الالمركزية والحكم المحلي في الفصل السابع تحت عنوان 

لي ع(. وقد ركز الدستور 136إلى  123مادة )من  14"األقاليم والبلديات وهيئات عامة أخري" وذلك في 

 أن يتم  إنشاء األقاليم والبلديات وإلغاؤها وتعديل الحدود بينها بالقانون.
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وفي فنلندا، جاء الحديث عن الالمركزية والحكم المحلي في الفصل الحادي عشر تحت عنوان"اإلدارة 

ة الدولة، والوضع الخاص للجزر، والحكم الذاتي مواد. وقد تناول الفصل إدار  8والحكم الذاتي"، وذلك في 

البلدي واإلقليمي واألقسام اإلدارية والجامعات والهيئات التعليمية األخري,وتفويض األعمال والمهام 

أن فنلندا تنقسم إلي بلديات تقوم إدارتها علي الحكم الذاتي للمقيمين فيها،  121اإلدارية. وأوضحت المادة 

ن  المبادئ العامة التي تحكم إدارة البلديات وواجباتها وينظم الحكم الذاتي في على أن يوضح القانو 

 Theكما صدر القانون تحت اسم قانون الحكم المحلى الفنلندى المناطق اإلدارية األكبر من البلدية.

 Finnish Local Government Act  1995مارس  17فى. 

واد م 5لتفصيل مؤسسات األقاليم والبلديات في وفي بلجيكا، تضمن الفصل الثامن من الدستور با

 (. كما نص على عدم تغيير الحدود أو تعديلها إال بقانون.162-661)

نا أن  (، متضم78وفي ايسلندا، تحدث القسم السابع من الدستور عن الحكم المحلي في مادة واحدة)المادة 

 .دده القانون تقوم البلديات بإدارة شؤونها بشكل مستقل علي النحو الذي يح

 Government-Local Self وفي بلغاريا، تناول الفصل السابع"الحكم الذاتي المحلي واإلدارة المحلية

Local Administration&   (، مؤكدا علي تقسيم جمهورية بلغاريا إلي 135-146مادة ) 12" في

 أن تكون األقاليم وحدات إدارية. كما نص الدستور علي. بلديات ومناطق

د. موا 7تركيا، تحدث الدستور في الفصل الرابع عن اإلدارة في ثالثة أجزاء اشتملت علي وفي 

ع وجاءت اإلدارة المحلية كجزء من هذا الفصل، مؤكدا علي تقسيم تركيا إلي أقاليم علي أساس الموق

يات الجغرافي، والظروف االقتصادية ومتطلبات الخدمة العامة. وأجاز تقسيمها إلي المزيد من مستو 

وأشار إلي  المراكز اإلدارية األدني. كما تضمن أن تقوم إدارة األقاليم علي مبدأ نقل المزيد من السلطات.

 ان فيأن الهيئات اإلدارية المحلية هي كيانات اعتبارية عامة تنشأ للوفاء باالحتياجات المحلية للسك

 األقاليم والمراكز والقرى.
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ا علي أن دولة شيلي دولة موحدة وينقسم إقليمه 3لمادة وفي جمهورية شيلي، نص الدستور في ا

" ر عليإلي مناطق. وأكد علي المركزية اإلدارة وظيفيا وإقليميا. كما ركز الفصل الثالث عشر من الدستو 

بدورها  مادة تضمنت النص علي تقسيم الدولة إلي مناطق تنقسم 16الحكومة واإلدارة الداخلية للدولة" في 

ر في سم إلي مراكز. وأكد علي ضرورة االستناد إلي القانون عند الرغبة في إحداث تغييإلي أقاليم تنق

حدود المناطق أو إنشاء أو تعديل أو إلغاء المقاطعات والمناطق. وينطبق الشيء نفسه علي تحديد 

عواصم األقاليم والمناطق,فكل منها يجب أن يتم بناء علي اقتراح رئيس الجمهورية. ونص على أن 

 بلديات هي هيئات عامة لها موازنات خاصة وتهدف إلي تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وضمانال

 مشاركتها في التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي للمنطقة.

-126وفي كمبوديا، جاء الحكم المحلي في الفصل الخامس تحت عنوان" اإلدارة" في المادتين 

اكز، ة كمبوديا  ينقسم إلي أقاليم وبلديات. وتنقسم األقاليم إلي مر ، حيث نص علي أن إقليم مملك127

 .Sangkat التى تنقسم إلي سنجقيات  Khanوينقسم المركز إلي كوميونات. أما البلديات، فتنقسم إلى 

واد، م 7وفي جمهورية التشيك، ركز الفصل السابع من الدستور علي "الحكم الذاتي اإلقليمي" في 

فى  مها إلي مناطق وبلديات. وعرف البلديات بأنها عبارة عن وحدات حكم ذاتي أساسية،مؤكدا علي تقسي

ي هي حين أن المناطق هي وحدات الحكم الذاتي اإلقليمي األعلي. وأكد أن وحدات الحكم الذاتي اإلقليم

ها لغاؤ ي وإمجتمعات إقليمية من المواطنين لها حق الحكم الذاتي. ويتم إنشاء مناطق الحكم الذاتي األعل

 بقانون فقط.

 A 44 -43-42-41مواد )  7وفي المجر، ركز الفصل السادس علي"الحكومات المحلية" في 

B C  وتضمن أن إقليم جمهورية المجر ينقسم إلي الوحدات اإلدارية: العاصمة, والمقاطعات والمدن )

وللناخبين في المجتمعات والمجتمعات. وتنقسم العاصمة إلي المراكز التي قد تأخذ شكل مدن أيضا. 

والمدن والعاصمة ومراكزها والمقاطعات الحق في الحكم المحلي. وحدد الحكم المحلي بأنه اإلدارة المستقلة 
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والديمقراطية للشؤون المحلية وممارسة السلطة العامة لصالح السكان المحليين، تاركا للقانون تحديد حقوق 

 وواجبات الحكومات المحلية.

، تناول الفصل السادس من الدستور موضوع الالمركزية تحت عنوان"تنظيم الحكم وفي كرواتيا

بما في  الذاتي المحلي واإلدارة" في أربع مواد. وأكد علي ضمان حق المواطنين في الحكم الذاتي المحلي،

 ذلك الحق في تحديد االحتياجات والمصالح ذات األهمية المحلية، خاصة التنمية اإلقليمية وتخطيط

لبيئة. اية االمدن، وتنظيم المحليات واإلسكان، والمرافق العامة ورعاية األطفال والرفاهية االجتماعية وحم

حدد نون يكما أكد الدستور أن وحدات الحكم المحلي الذاتي تتمثل في البلديات، والمركز والمدن، وأن القا

ن ميتم  يات هيئات الحكم الذاتي المحليحدودها بعد سماع أراء المواطنين المعنيين. كما أن تنظيم مسئول

طنين للمواخالل القانون. وقد يشارك المواطنون مباشرة في إدارة شؤونهم المحلية، بما يتفق مع القانون. و 

تقلة الحق في إقامة أشكال أخري من الحكم الذاتي في المحليات. وتكون وحدات الحكم الذاتي المحلي مس

الدستور علي أن المقاطعات هي وحدات حكم ذاتي وإدارة  في ممارسة شؤونها الخاصة. ونص

 لذاتيمحلية,ويحدد القانون حدودها,بما يعكس تاريخها واقتصادها وطرق المواصالت فيها ووحدات الحكم ا

من  المحلي الطبيعية في داخل الجمهورية.كما يحدد القانون تنظيم ومسؤوليات هيئات المقاطعة. ويمكن

 المدن الكبيرة علي أنها مقاطعات.خالل القانون تنظيم 

 تضمناوفي ليتوانيا، تناول الفصل العاشر الالمركزية تحت عنوان"الحكومات المحلية واإلدارة" م

مات أن تخول الوحدات اإلدارية المنصوص عليها في القانون حق الحكم الذاتي، وأن تدعم الدولة الحكو 

ن.  حدود اختصاصاتها التي يحددها الدستور والقوانيالمحلية التي تعمل بحرية وباستقاللية في نطاق 

اءات والوحدات اإلدارية في المستويات األعلي يتم تنظيم اإلدارة فيها عن طريق الحكومة، وفقا لإلجر 

 المحددة في القانون.   
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وفي االتحاد الروسي، جاء الحديث عن الالمركزية والحكم المحلي في الفصل الثامن تحت 

من أن الحكم الذاتي المحلي في (، حيث تض133-130مواد ) 4لذاتي المحلي" في عنوان"الحكم ا

االتحاد الروسي يضمن حق السكان في الحلول المستقلة للقضايا المحلية والملكية وكذلك استخدام 

ق والتصرف في ممتلكات البلدية. وأكد الدستور علي ممارسة الحكم الذاتي المحلي في المدن والمناط

دد أن يح وغيرها من األماكن، مع مراعاة التقاليد التاريخية وغيرها من التقاليد المحلية، وعليالريفية 

السكان تحديدا مستقال هيكل هيئات الحكم الذاتي المحلي. وقد راعي الدستور ضرورة تغيير حدود 

 الكيانات اإلقليمية التي تمارس الحكم الذاتي المحلي بموافقة سكان تلك الكيانات.

 دستور استونيا، جاء الحكم المحلي في الفصل الرابع عشر تحت عنوان"الحكم المحلي" في وفي

ة، مشتركمواد، مركزة علي وظائف الحكم المحلي ووحداته، والتمثيل، والموازنة، والحدود، والمؤسسات ال 7

. ز، والمدنوعلي تنظيم الحكم المحلي واإلشراف عليه. وحدد الدستور وحدات الحكم المحلي في المراك

ن وأجاز إنشاء وحدات أخري بالقانون وفقا لألسس واإلجراءات المحددة قانونا.  ونص الدستور علي أ

نية. حدود وحدات الحكم المحلي ال يجوز تغييرها بدون األخذ في االعتبار رأي الحكومات المحلية المع

 قانون.كما أكد على أن تنظيم الحكم المحلي واإلشراف علي أعماله يحدده ال

مادة في الفصل السابع تحت  17وفي كوبا، تناول الدستور موضوع الالمركزية والحكم المحلي في 

 "الهيئات المحلية لسلطة الشعب".عنوان

ن عوفي رومانيا، تناول الفصل الرابع" اإلدارة العامة" في قسمين، تحدث القسم األول منهما 

واد دث القسم الثاني عن اإلدارة العامة المحلية في ماإلدارة العامة المركزية المتخصصة، بينما تح

 ي والتضمنت أن تقوم اإلدارة العامة في الوحدات اإلدارية اإلقليمية على أساس مبدأ االستقالل الذات

 مركزية الخدمات العامة.
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مواد تحت عنوان  10وفي بولندا، تحدث الدستور في الفصل السادس عن الحكم المحلي في 

 ي، متضمنة أن يباشر الحكم المحلي األعمال التي لم ينص الدستور صراحة على أنها منالحكم المحل

اختصاص أجهزة السلطات العامة. والكوميون هو الوحدة األساسية للحكم المحلي. ويحدد القانون 

الوحدات األخرى. ويؤدي الكوميون كل أعمال الحكم المحلي التي ليست خاصة بوحدات الحكم المحلي 

 رى. ولوحدات الحكم المحلي الشخصية القانونية ولها حقوق التملك وحقوق الملكية األخرى.األخ

 وفي الفلبين، جاء الحكم المحلي في الدستور في الفصل العاشر تحت عنوان "الحكم المحلي"،

 يم،مادة، متضمنة أن التقسيمات السياسية واإلدارية لجمهورية الفلبين تتمثل في األقال 14وذلك في 

تمتع ، وذلك باإلضافة إلى المناطق المستقلة األخرى. وتBarangaysوالمدن، والبلديات، والبارانجيز 

لقطاعي ثيل االتقسيمات السياسية واإلدارية باالستقالل المحلي. وللهيئات التشريعية للحكومات المحلية التم

لية، المح يم أو دمج أو إلغاء الوحدةكما يحددها القانون. وأكد الدستور على ضرورة أال يتم إنشاء أو تقس

في  إال وفقًا للمعايير التي يحددها قانون الحكم المحلي وخضوع ذلك لموافقة األغلبية من الناخبين

دمج الوحدات السياسية المتأثرة بذلك مباشرة. ونص الدستور علي أن من حق وحدات الحكم المحلي أن تن

ن. مواردها لألغراض ذات المصلحة العامة لها وفقًا للقانو مع بعضها أو أن تنسق جهودها وخدماتها و 

ت وللكونجرس أن يصدر قانونا بإنشاء تقسيمات سياسية متروبولية أو كبيرة. وتحتفظ المدن والبلديا

ولية باستقاللها األساسي ويكون لها جمعياتها التنفيذية والتشريعية. وينحصر اختصاص السلطة المتروب

 ت األساسية التي تتطلب التنسيق.التي تنشأ في الخدما

مواد،  6وفي كرواتيا، نص الدستور علي"الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي" في الفصل الخامس في 

مؤكدا أن  حق المواطنين في الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي مكفول وأن وحدات الحكم الذاتي المحلي 

يقة التي يحددها القانون. وللقانون أن ينشئ وحدات تتمثل  في البلديات والمدن، وتتحدد مناطقها بالطر 

محلية أخرى. وتكون المقاطعات وحدات الحكم الذاتي المحلي ويتحدد نطاق المقاطعة بالطريقة التي 
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يحددها القانون. ويعطي القانون لمدينة زغرب العاصمة مكانة المقاطعة، وكذلك يمكن أن يكون ذلك 

ا. وتتأسس أشكال الحكم الذاتي المحلي، وفقًا للقانون في المحليات للمدن الكبرى في جمهورية كرواتي

 وغيرها من المناطق.

اتي تحت عنوان"الحكم الذاتي" في قسمين: الحكم الذ 7وتناول الدستور في سلوفينيا  في الفصل 

ارسون مواد. فأكد الدستور على أن مواطنى سلوفينيا يم 8المحلى، وأشكال اخرى للحكم الذاتي، وذلك في 

حكم الحكم الذاتي المحلي في البلديات والمجتمعات المحلية األخرى. والبلديات هى مجتمعات محلية لل

لبلدية اكانة الذاتي، وتنشأ بالقانون بعد استفتاء تتحدد من خالله إرادة المقيمين. وقد تحصل المدينة على م

 فيما دي البلدية الحضرية واجبات محددةالحضرية، وفقًا لإلجراءات والشروط التي يحددها القانون. وتؤ 

ام النضمايتعلق بالتنمية الحضرية المنصوص عليها في القانون. وللبلديات والمناطق  أن تقرر باستقاللية 

ن واطنيإلى جماعات محلية كبيرة للحكم الذاتي. وبالنسبة لألشكال األخرى للحكم الذاتي، فإن من حق الم

مور ق مصالحهم. ويمكن إعطاؤهم السلطة بالقانون لإلدارة، من خالل األتشكيل جمعيات حكم ذاتي لتحقي

 الخاصة بالحكم الذاتي في نطاق اختصاص الدولة.

في  17وتناول دستور باراجواي الموضوع تحت عنوان"التنظيم اإلقليمي للجمهورية" في الفصل 

(، كما 157ة منها العاصمة )مواد تناولت ثالث 6ثالثة أقسام. تناول القسم األول نصوصًا عامة في 

المناطق. وتناول القسم الثاني  160المديريات والبلديات، كما تناولت المادة  159تناولت المادة 

مواد. وفيما يتعلق بالعاصمة، أكد  6مواد, في حين تناول القسم الثالث البلديات في  5المديريات في 

أن إنشاء  159عن المديريات. وأكدت المادة  الدستور أن للعاصمة وضعا  خاصًا فهي بلدية مستقلة

ودمج أو تعديل المديريات وعواصمها أو البلديات ومراكزها يتحدد بالقانون، مع األخذ في االعتبار 

ظروفها االقتصادية واالجتماعية والسكانية والبيئية والثقافية والتاريخية. وبالنسبة للمناطق، فإنه يتم تنظيم 

تشجيع تنمية أفضل لمجتمعاتها وينظم القانون شكلها ووظائفها. وركز القسم الثالث المديريات في مناطق ل
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مواد أكدت على االستقالل الذاتي للبلديات، باعتبار أنها ومنظمات الحكم المحلي  6على البلديات في 

تثمار ذات الوضع القانوني لها استقالل سياسي وإداري وتنظيمي، وكذلك أيضًا االستقالل في تحصيل واس

 مواردها.

ة وفي جمهورية الصين الشعبية، تناول الفصل السادس"أجهزة الحكم الذاتي في المناطق الوطني

في  مادة. فمن حيث الوحدات المحلية، نص الدستور على أن هذه الوحدات تتمثل 11المستقلة ذاتيا" في 

لشعبية امرات كم الذاتي فيها هي المؤتكل من المناطق واألقاليم والمقاطعات المستقلة ذاتيًا، وأن أجهزة الح

 نطوقةوالحكومات الشعبية. وأجاز الدستور للمؤتمرات والحكومات الشعبية استخدام اللغة أو اللغات الم

 والمكتوبة الشائعة في منطقتها المحلية.

ليم، وفي إيطاليا، تناول الفصل الخامس الالمركزية والحكم المحلي تحت عنوان "المناطق واألقا

 مادة، فمن حيث تقسيم الدولة، نص الدستور على أن جمهورية إيطاليا تنقسم إلى 20البلديات" في و 

ها، وظائفو بلديات، وأقاليم، ومدن كبرى، ومناطق ككيانات مستقلة ذاتيًا ولها نظمها األساسية وصالحياتها 

 . وذكر بعض المدن التي يجب أن يكون لها وضع خاص مثل صقلية، وتورنتو وغيرهما

  وأجاز الدستور االتفاق على حدوث اندماج بين منطقتين قائمتين أو على إنشاء مناطق جديدة

 يمثل يكون الحد االدني لعدد السكان فيها هو مليون نسمة، وذلك عندما يتقدم عدد من المجالس البلدية

ز ستفتاء. وأجاماال يقل عن ثلث السكان المعنيين وبموافقة أغلبية السكان المذكورين عن طريق اال

لبية الدستور السماح لألقاليم والبلديات االنفصال عن منطقة ما واالنضمام إلي أخري، بعد موافقة أغ

دود السكان واالستماع إلي المجالس االقليمية. ونص الدستور على أن تنظم القوانين التغيرات في الح

 ات جديدة بعد التشاور مع السكان.وإقامة أقاليم وبلدي

وكرانيا، تناول الدستور الالمركزية والحكم المحلي في الفصل الحادي عشر تحت وفي أ

مواد مؤكدا أن الحكم الذاتي المحلي حق للمجتمعات المحلية،  7عنوان"الحكم الذاتي المحلي"وذلك في 
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لحل المسائل ذات الطابع المحلي في إطار الدستور والقوانين، وأنه يمكن أن تكون هناك قوانين خاصة 

في بعض المدن، كما أكد على أن يكون إنشاء الوحدات المحلية، بناء على مبادرة من المواطنين أو من 

الهيئات الشعبية ذات التنظيم الذاتي.  وأجاز الدستور للوحدات المحلية االنضمام لكيانات جماعية وأن 

 .تكون لها مشروعاتها وموازنتها المشتركة

ن الالمركزية والحكم المحلي في الفصل السابع تحت وفي جنوب أفريقيا، جاء الحديث ع

(. وقد تناولت مكانة  164 – 151مادة )  14" في Local Governmentعنوان"الحكم المحلي 

لحكم االبلديات وأهميتها وأهدافها واختصاصاتها وتشكيلها. وذكر أن الهدف من الحكم المحلي هو توفير 

توفير الخدمات المحلية، وتشجيع التنمية االقتصادية  الديمقراطي للمجتمعات المحلية، وضمان

 واالجتماعية، وتعزيز بيئة ّامنه وصحية، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات في قضايا

 3الي  الحكم المحلي، وتدبير شئون البلدية من مواردها المالية واإلدارية. كما قسم الدستور البلديات

 لك .ذالثالثة ومعايير وإجراءات  ديد أنواعها المختلفة التي تقع ضمن الفئاتفئات، تاركا للقانون تح

 8ي فوفي البانيا، تناول الجزء السادس من الدستور الحكم المحلي تحت عنوان" الحكم المحلي " 

(. فقد نص على أن وحدات الحكم المحلي هي البلديات، والمناطق. ويتم  115الي  108مواد ) من 

لتغيير  دستورا للقانون، وعلى أساس تبادل المصالح االقتصادية والتاريخية والتقاليد. واشترط التقسيمها وفق

ة قليديحدودها األخذ برأي السكان.  وأكد الدستور أن المنطقة تتكون من عدة وحدات أساسية لها روابط ت

أشخاص قانونية  واقتصادية واجتماعية ومصالح مشتركة. ونص الدستور أن وحدات الحكم المحلي هي

ي مية فولها موازنات مستقلة. كما أكد الدستور أن المنطقة هي الوحدة التي تضع وتنفذ السياسات اإلقلي

 إطار السياسة العامة للدولة .

 5وفى فرنسا، تناول الدستور"الوحدات اإلقليمية" فى فصل مستقل هو الفصل الحادي عشر في 

والمديريات  Communesقليمية للجمهورية هى البلديات (، حيث أكد أن الوحدات اإل75-72مواد )
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Departments  واألقاليم وأقاليم ما وراء البحار، وأية وحدات إقليمية أخرى تنشأ بالقانون، وهذه

كما  الوحدات تتمتع بالحكم الذاتى، من خالل مجالس منتخبة وبالطريقة المنصوص عليها فى القانون.

فى إطار  34وذلك فى المادة   Local Government Freeكم المحلى الحرأشار الدستور إلى مفهوم الح

 Selfالباب الخامس الذى تناول تنظيم العالقة بين البرلمان والحكومة، كما نص الدستور على مصطلح 

Government  من الباب الحادى عشر والخاص بالكيانات اإلقليمية، وُذكر فى إطار  72فى إطار المادة

البلديات واألقسام وأقاليم ماوارء البحار. وعلى الرغم من عدم ذكر الدستور لمصطلح  ذلك مصطلحات

 .1986، والذى تم تعديله فى عام 1982الالمركزية، فقد صدر قانون الالمركزية عام 

وفى اليونان، ركز الدستور على موضوع الالمركزية والحكم المحلى فى القسم السادس تحت 

( ، وأكد أن تنظيم إدارة الدولة يتم وفقًا لمبدأ  102 – 101" في مادتين  عنوان " تنظيم اإلدارة

النقل، اصة بالالمركزية، وأن التقسيم اإلدارى يستند إلى األوضاع الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية والخ

ات تويونص على أن يتكون المستوى األول من البلديات والجماعات المحلية، فى حين يحدد القانون المس

 األخرى وتتمتع باالستقالل اإلدارى .

فى  ، سواءواختلفت الدول العربية فيما بينها حول المصطلح الذى أخذت به للتعبير عن تبنيها لالمركزية

ح على" الجماعات المحلية " وهوذات المصطل 71الدساتير أو القوانين. فالدستور التونسى نص فى الفصل 

 .102، 101، 100فى المواد أرقام الذى أطلقه الدستور المغربى 

لى ع 1952أما الدستور اليمنى، فقد استخدم مصطلح " السلطة المحلية ". ولم ينص الدستور األردنى لسنة 

تديرها  أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية على 121مسمى واضح للتنظيم المحلى، مكتفيا بالنص فى المادة 

( لعام 14قانون البلديات رقم )(نين خاصة. وذكر القانون مصطلح البلدياتأو محلية وفقًا لقوا مجالس بلدية

2007 .) 
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 على مجالس الشعب المحلية، معتبرا إياها فرعا من 130، 129ونص الدستور السورى فى المادتين 

 هذه السلطة التنفيذية والتى تضم معها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وفى إطار العرض السابق، نجد أن

لحالة ثناء االدساتير قد استخدمت مسميات مختلفة قد ال ترتبط بمسميات الحكم المحلى أو اإلدارة المحلية، باست

  المصرية.

ذه وفى دول الخليج العربى، ال يستخدم مصطلح اإلدارة المحلية وال الحكم المحلى، حيث تستخدم ه

 ن دولةأظام البلديات أو المحافظات وهكذا. كما الدول التقسيمات اإلدارية، فتطلق عليه نظام المناطق أو ن

 كالعراق تطلق على القانون " قانون المحافظات".

ومن خالل العرض السابق، يتبين ما يلى: أوال: تعدد المصطلحات التي استخدمتها الدول للتعبير 

الحكم عن الالمركزية والحكم المحلي، حيث تمثلت هذه المصطلحات فى: الحكم الذاتي المحلي، و 

المحلي، واإلدارة المحلية، واألقاليم والبلديات، ومؤسسات األقاليم والبلديات، والحكومة واإلدارة الداخلية 

للدولة، واإلدارة، والحكم الذاتي اإلقليمي، واإلدارة العامة، والوحدات اإلقليمية، أوالجمع ما بين أكثر من 

في المفاهيم والمصطلحات إلي اختالف في مصطلح فى نفس الوقت. وثانيا: لم يؤد هذا التنوع 

المضمون، فمعظم الدول اتفقت في المضمون من حيث تقسيم إقليم الدولة إلي وحدات محلية ووجود 

مجالس محلية منتخبة تمثلها. وثالثا: استخدام أكثر من مصطلح في نفس الوقت: ففي اليابان: نص 

لقوانين تحت عناوين: قانون االستقالل المحلي، الدستور على الحكم الذاتي المحلي، في حين جاءت ا

وقانون الالمركزية. وفي اسبانيا، استخدم الدستور اإلدارة المحلية، ولكن في داخل المواد تحدث عن 

حكومة المدينة، وأطلق على القانون اسم قانون الحكم المحلي. وفي فرنسا، استخدم الدستور مصطلح 

ورابعا: لمواد مصطلحات مثل الحكم المحلي الحر، والحكم الذاتي. الوحدات اإلقليمية، ولكن تضمنت ا

ضرورة األخذ في االعتبار عند إنشاء الوحدات المحلية الظروف السياسية نصت الدساتير على 

واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية والثقافية للمنطقة، ورأي السكان أو المواطنين المقيمين في الوحدة 
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اء أو إلغاء أو دمج أو تعديل حدود الوحدات المحلية عن طريق االستفتاء. وخامسا: المحلية عند إنش

إضفاء الشخصية القانونية علي الوحدات المحلية، وأن يكون لها موازنات مستقلة. وسادسا: اعتبار الحكم 

آخري، المحلي حقا للمجتمعات المحلية وللمواطنين المحليين يمارسونه من خالل مجالس محلية وآليات 

نصت الدساتير علي  إعطاء العاصمة وبعض المدن وضعا خاصا. وثامنا:وسابعا: كاالستفتاء. 

الالمركزية والحكم المحلي في فصل مستقل، وليس كجزء من سلطة أخري، فضال عن التوسع في تناولها 

قد وصل عدد في إطار عدد من المواد بشكل تفصيلي، بما يضفى عليها المزيد من الحماية الدستورية. و 

 17مادة في دستور جنوب إفريقيا، و 14مادة في دستور ايطاليا، و 20المواد في بعض الدساتير إلي 

 مادة في دستور باراجواي. 17مادة في دستور الفلبين، و 14مادة في دستور كوبا، و

 ثانيا: أساليب ممارسة الحكم المحلى

م والبلديات مجالس تكون اجتماعاتها نص الدستور فى هولندا علي أن يرأس كال من األقالي

كون أن ت علنية، باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. وباإلضافة إلي ذلك، فإن إدارة اإلقليم يجب

لبلدية. اوتكون إدارة البلدية للتنفيذيين ولعمدة  Commissionerللتنفيذيين فى اإلقليم ولمفوض الملك 

عضاء أ مجالس األقاليم والبلديات. وأكد الدستور علي أن يتم انتخاب  ويرأس المفوضون والعمد اجتماعات

طبق بشأن لتي تمجالس األقاليم والبلديات بواسطة المواطنين المقيمين في اإلقليم أو البلدية وفقا للقوانين ا

علي  ون سنوات ما لم ينص القان 4أعضاء البرلمان. ويتم االنتخاب بالقائمة النسبية، ومدة هذه المجالس 

حاصلين ويحدد القانون حقوق االنتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية للمقيمين من غير ال غير ذلك.

د العم علي الجنسية، إذا أوفوا علي األقل بالمتطلبات المطبقة على المقيمين الهولنديين.  ويتم تعيين

 ومفوضى الملك بمرسوم ملكي.
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ل ليم والمحافظات والبلديات بالحكم الذاتى، من خالوفى فرنسا، نص الدستور على تمتع األقا

مة مجالس منتخبة وبالطريقة المنصوص عليها فى القانون، وفى المديريات واألقاليم يكون مفوض الحكو 

 مسئوال عن المصالح الوطنية واإلشراف اإلدارى ومراقبة القانون 

و أ Countyأو مقاطعة  land اليةوفى المانيا، نص الدستور على أن يتم تمثيل األفراد داخل كل و 

كذلك و عن طريق جهاز يتم تشكيله بإنتخابات عامة ومباشرة وحرة، ومتكافئة، وسرية.  Municipality بلدية 

ها من خالل أجهزة منتخبة وفي إطار أن تحكم نفس -وعلى رأسها البلديات  –ذكر كيف يمكن لكل وحدة محلية 

 يحددها القانون. مجموعة من المهام واالختصاصات التى 

 نص الدستور علي أن ينظم القانون المؤسسات اإلقليمية والبلدية ويضمن تطبيقوفى بلجيكا، 

 بات.الحساو مبادئ االنتخاب المباشر ألعضاء المجالس اإلقليمية والبلدية، وعلى علنية جلساتها والميزانية 

م ة وأعضاء المجلس ويتم إنتخابهوفى اسبانيا، نص الدستور على أن حكومة المدينة تتشكل من عمد

طة جميعًا بواسطة سكان البلدية عن طريق إنتخابات حرة مباشرة وسرية )أحيانا يتم إنتخاب العمدة بواس

 األعضاء(. 

وفى بلغاريا، نص الدستور على انتخاب مجالس البلدية مباشرة من المواطنين ويمثل السلطة 

ريقة خب رئيس البلدية من قبل السكان أو مجلس البلدية  بطسنوات. وينت 4التنفيذية في البلدية لمدة 

ريق كما نص الدستور علي أن يعين حاكم اإلقليم عن ط يحددها القانون ويمارس أنشطته وفقا للقانون.

 مجلس الوزراء، علي أن يكون ضامنا لتنفيذ سياسة الدولة وحماية مصالحها الوطنية.

ور علي اإلدارات المحلية، مشيرة إلي أن الهيئات من الدست 127وفي تركيا، ركزت المادة 

اإلدارية المحلية هي كيانات اعتبارية عامة تنشأ للوفاء باالحتياجات المحلية للسكان في األقاليم والمراكز 

والقرى والتي تنتخب أجهزة صنع القرارات فيها من المواطنين. ويتم تنظيم تشكيل وواجبات وسلطات 
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سنوات، وفقا  5ريق القانون، وفقا لمبدأ اإلدارة المحلية، وتتم االنتخابات المحلية كل اإلدارة المحلية عن ط

 .67ادة للمبادئ المنصوص عليها في الم

يد  وفي جمهورية شيلي، أكد الدستور علي أن تكون كل من الحكومة واإلدارة العليا للمنطقة في

ولة ر مسؤال عن تنفيذ السياسة العامة للدالذي يختاره رئيس  الجمهورية. ويعتب Intendantالمحافظ 

ويشرف علي كل مرافق الخدمات واإلنتاج في نطاق المحافظة. ويجب أن يكون مخوال بصنع سياسة 

مكتب  تثناءالتنمية في المنطقة وفقا للخطة العامة للدولة،  وباإلشراف والتفتيش علي الخدمات العامة، باس

حيات هذه الصال ويحدد القانون الطريقة التي يمارس بها المحافظالمراقب العام للجمهورية والمحاكم. 

 يم المشورة له.والسلطات، وعلي باقي الجهات والهيئات التابعة تقد

ونص الدستور علي أن ينشأ في كل منطقة مجلس لتنمية المنطقة برئاسة المحافظ ويتكون من 

للقوات المسلحة والشرطة المسلحة في حكام األقاليم المعنية وممثل عن كل من المؤسسات التابعة 

المنطقة، باإلضافة إلي أعضاء معينين من كل من القطاعيين العام والخاص من األشخاص الذين 

يمارسون أنشطة في نطاق المنطقة. ويجب أن تكون أغلبية أعضاء المجالس من القطاع الخاص. ويحدد 

ها. ا والمسائل المتعلقة بتنظيمها وبسير عملالقانون عدد أعضاء المجالس وأسلوب تشكيلها ومدة عمله

م إلقلياوبالنسبة للحكومة واإلدارة اإلقليمية، تضمن الدستور أن تخول سلطة الحكم واإلدارة العليا في 

للحاكم الذي يتبع المحافظ والذي يكون موضع ثقة رئيس الجمهورية. ويشرف الحاكم علي الخدمات 

ت المحافظ، ويحدد القانون السلطات التي يمكن أن يفوض فيها العامة في اإلقليم في إطار تعليما

ينفذوا ل Delegatesاألخير، وفقا للحاالت والطريقة التي يحددها القانون, ويمكن للحاكم تعيين مندوبين 

 اختصاصاته في واحدة أو أكثر من المحليات.

البلدية ممثلة في العمدة الذي  ، فإنها تنشأ بالقانون وتقع في District وفيما يتعلق بإدارة المركز

يمثل السلطة العليا ومجلس المركز. ويتم تعيين العمدة عن طريق مجلس التنمية في المنطقة، بناء علي 
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اقتراح مجلس المركز. وللمحافظ  حق الفيتو علي هذا القرار. ومع ذلك، يعين رئيس الجمهورية العمد في 

ها الجغرافي وحجم السكان فيها. ويمكن للعمد أن يعينوا مندوبين المناطق التي يحددها القانون، وفقا لموقع

لهم في واحدة أو أكثر من هذه المحليات. وفي كل بلدية، هناك مجلس لتنمية المجتمع يرأسه العمدة 

ويتألف من ممثلي منظمات المجتمع المحلي ذات الطابع اإلقليمي والوظيفي ومنظمات المجتمع المحلي 

تبطة بالمنطقة,باستثناء النقابات ومنظمات اإلدارة العامة. ويحدد القانون عدد أعضاء ذات األنشطة المر 

المجلس وأسلوب تشكيله ومدته والمسائل المتعلقة بتنظيم وسير عمل المجلس. ووضع الدستور شروطا 

رها لتعيين رؤساء المناطق والمحافظين والعمد، من أهمها أن يكون مواطنا، وله الحق في التصويت وغي

 من المؤهالت المبينة في القانون.

نتخب وفي جمهورية التشيك، تدار كل من المنطقة والبلدية باستقاللية بواسطة هيئة تمثيلية. وي

 4يلية أعضاؤها باالقتراع السري علي أساس حق التصويت المباشر والمتساوي والعام. ومدة الهيئات التمث

 سنوات.

 حكم المحلى من خالل هيئة تمثيلية ينتخبونها. ومن خاللوفى المجر، يمارس الناخبون حق ال

نتخبون لية ياالستفتاء المحلي. وباستثناء االنتخابات النصفية، فإن العمدة وأعضاء الهيئات التمثيلية المح

وم ية في في أكتوبر فى السنة الرابعة التالية لالنتخابات العامة التالية. وتنتهي مدة الهيئة التمثيلي

 انون. ط القبات المحلية العامة. وقد تعلن الهيئة التمثيلية حل نفسها قبل انتهاء مدتها وفقا لشرو االنتخا

ت كما تنتهي في هذه الحالة مدة العمدة. كما أكد الدستور في اليابان علي أن تؤسس الكيانا

يين اء التنفيذالعامة المحلية مجالس كأجهزة تداولية، وفقا للقانون. وأكد علي أن يتم انتخاب الرؤس

انون للكيانات العامة المحلية، وأعضاء الجمعيات وغيرهم من الموظفين المحليين الذين قد يحددهم الق

 انتخابا شعبيا مباشرا في نطاق مجتمعاتهم.
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 وفي كرواتيا، تنشأ هيئات الحكم الذاتي المحلي فى البلديات، والمراكز أو المدن من خالل

ها، علي ؤوليتاتها بالقانون. وينقل القانون شؤنا محددة في إدارة الدولة إلي مسالقانون. ويتم تنظيم مسؤولي

 أن تخضع في ممارستها لهذه الشؤون لهيئات إدارة الدولة اتساقا مع القانون.

خب وفي ليتوانيا، نص الدستور على حق الوحدات اإلدارية فى الحكم الذاتى من خالل مجالس محلية ينت

لذين علي أساس اقتراع عام مباشر وسري عن طريق المقيمين في الوحدة اإلدارية واأعضاؤها لمدة سنتين 

ا، نشطتهيتمتعون بجنسية جمهورية ليتوانيا. وترك للقانون تحديد إجراءات تنظيم مؤسسات الحكم الذاتي وأ

نين قواوأكد على أن تشكل مجالس الحكم المحلي هيئات تنفيذية تخضع لمساءلتها عن التنفيذ المباشر لل

في الدولة وقرارات الحكومة والمجلس المحلي. ويتم تعيين ممثلين عن طريق الحكومة لضمان تطبيق 

فى و ذها. الدستور والقوانين وتنفيذ قرارات الحكومة. ويحدد القانون سلطات ممثلي الحكومة وإجراءات تنفي

م اإلدارة المباشرة إلقلي seimasحاالت محددة ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها في القانون يطرح 

 الحكم المحلي.

وفي االتحاد الروسي، أكد الدستور أن الحكم الذاتي المحلي يمارسه المواطنون من خالل 

ذاتي االستفتاء واالنتخاب وأشكال التعبير المباشر األخري عن أرائهم، وذلك من خالل هيئات الحكم ال

 ي أخري.المحلي المنتخبة وغيرها من هيئات حكم ذاتي محل

با ونص دستور استونيا على أن الهيئة التى تمثل الحكم المحلي هي المجالس التي تنتخب انتخا

ق حسنوات. وتكون االنتخابات عامة وموحدة ومباشرة وسرية. كما أكد علي أنه من  3حرا مباشرا لمدة 

لتصويت,وفقا سنة ويقيم بصفة دائمة علي إقليم وحدة الحكم المحلي ا 18كل شخص وصل سنه إلي 

 للشروط التي يحددها القانون. 

وفى كوبا، توجد مجالس الشعب في المدن والبلديات والمجاورات والمناطق الريفية وهي مخولة 

بالسلطة األعلي لتنفيذ وظائفها وتمثل اإلقليم، حيث تنفذ وظائفها، وتمثل الهيئات البلدية واإلقليمية 
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لشعب من مندوبين منتخبين من المراكز والذين يجب أن يختاروا والقومية سلطة الشعب.  ويتكون مجلس ا

من بينهم الرئيس، ويشكل ممثلو المنظمات الجماهيرية والمؤسسات المهمة في اإلقليم جزءا من المجلس. 

سنوات. أما جمعيات البلديات  5ونص الدستور علي أن يتم تجديد جمعيات سلطة الشعب اإلقليمية كل 

مدة مكتب المندوبين هي نفس مدة كل مجلس. ولكن الدستور أشار إلي إمكانية مد سنه. و  2,5فمدتها 

هذه المدة بقرار من الجمعية الوطنية لسلطة الشعب في حاالت محددة. وتنتخب جمعيات سلطة الشعب 

في األقاليم والبلديات رؤساءها ونوابهم من بين األعضاء. وهم في نفس الوقت رؤساء الهيئات اإلدارية 

مثلون الدولة في إقليمها. وأكد الدستور أن الجلسات العادية والخاصة لجمعيات سلطة الشعب علنية، وي

% من 50باستثناء الحاالت التي توافق هذه الجمعيات علي جعلها سرية، وأكد ضرورة حضور أكثر من 

بسيطة. ويضمن الدستور األعضاء حتى تعتبر الجلسة قانونية. ويتم تبني القرارات واالتفاقيات باألغلبية ال

ضرورة أن تشكل جمعيات سلطة الشعب اإلقليمية والبلدية لجانا دائمة للوفاء بالمصالح الخاصة 

 لمقاطعتها، ولمساعدتها في تنفيذ أنشطتها، خاصة الرقابة واإلشراف علي الكيانات المحلية.

 ن خاللهاالعامة التي يتم مالمجالس المحلية والعمد المنتخبون سلطات اإلدارة تمثل  رومانيا،وفى 

 وحداتتنفيذ االستقالل المحلي في الكوميونات والمدن، وفقًا للقانون. ويعمل المجلس المحلي والعمد ك

طة عة سلإدارية مستقلة ويديرون الشؤون العامة في البلديات والمدن، وفقًا للقانون. ويمثل مجلس المقاط

يتم عة، و ميونات والمدن تنفيذ الخدمات العامة لمصلحة المقاطاإلدارة العامة التي تنسق نشاط مجالس الكو 

لحاكم في المقاطعات وفى بلدية بوخارست . ويعتبرا Prefectتشكيله باالنتخاب. وتعين الحكومة الحاكم 

حدات ممثل الحكومة على المستوى المحلي ويدير أية خدمات للوزارات والهيئات المركزية األخرى في الو 

 ليمية. وينظم القانون سلطات الحاكم. اإلدارية اإلق
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 انون القونص الدستور فى بولندا على أن االنتخابات عامة ومباشرة وتتم باالقتراع السري ويحدد 

ور مبادئ وإجراءات الترشيح واالنتخابات. ويتيح االستفتاء ألعضاء مجتمع الحكم الذاتي تحديد األم

 يحدد القانون مبادئ وإجراءات االستفتاء المحلي.المرتبطة بمجتمعاتها، باالنتخاب المباشر، و 

ات وفى الفلبين، نص الدستور على أن يصدر الكونجرس تشريعات ينشأ من خاللها نظام المركزية ذو آلي

اب للمبادرة واالستفتاء ويوزع السلطات بين وحدات الحكم المحلي المختلفة، وتنص على مؤهالت وانتخ

طات ووظائف وواجبات الموظفين المحليين وكل األمور األخرى وتعيين وعزل ومدة ومرتبات وسل

 خبين،المرتبطة بتنظيم وتشغيل الوحدات المحلية. ونص الدستور على مدة مكتب الموظفين المحليين المنت

سنوات. وينهض الرئيس بمجالس التنمية اإلقليمية أو  3، وهي Barangayباستثناء موظفي بارانجي 

ى ت المناطق ومكاتب الحكومة األخر اكون من موظفي الحكم المحلي ورؤساء إدار هيئات أخرى مشابهة تت

ل وممثلين من المنظمات غير الحكومية في نطاق المناطق، ألهداف الالمركزية اإلدارية لدعم استقال

 عي وتنمية الوحدات في المنطقة.وحداتها، ولإلسراع بالنمو االقتصادي واالجتما

ن ميمية ر على أن تتم ممارسة الحكم المحلى من خالل هيئات تمثيلية محلية وإقلوفى كرواتيا، أكد الدستو 

أعضاء منتخبين في انتخابات حرة عن طريق االقتراع السري وعلى أساس حقوق التصويت المباشر 

ات والمتساوي والعام، وعلى أن يشارك المواطنون مباشرة في إدارة شؤونهم المحلية، من خالل اجتماع

 المباشر، وذلك في إطار القانون.ات وأشكال أخرى من صنع القرار واستفتاء

باراجواي، نص الدستور على أن يرأس كل مديرية حاكم وهيئة للمديرية. ويتم انتخابهم وفى 

لمدة   مباشرة من المواطنين المقيمين في المديريات من خالل انتخابات تتم مع االنتخابات العامة القومية 

الحاكم الرئيس التنفيذي في تنفيذ السياسة العامة وال يمكن إعادة انتخابه. ويحدد القانون سنوات. ويمثل  5

هيكل واختصاصات هيئات المديريات. ونص الدستور على أن تتم ممارسة الحكومات البلدية، من خالل 

اكم: أن العمدة وأعضاء المجلس الذين ينتخبون مباشرة وبالقانون عن طريق الناخبين. ويشترط في الح
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سنة وأن يكون من أبناء المديرية ومقيمًا فيها لمدة ال تقل  30يكون مواطنًا باراجوايًا، وأال يقل عمره عن 

سنوات. وأسباب  5عن سنة. وإذا لم يكن من أبناء المديرية، يجب أن يكون مقيمًا فيها لمدة ال تقل عن 

لمطبقة بالنسبة لرئيس الجمهورية ولنائبه. عدم جدارة المرشحين لمنصب المحافظ أو الحاكم هي ذاتها ا

    سنة. 25وشروط الترشيح لعضوية هيئة المديرية هي ذات شروط الحاكم، باستثناء أال يقل سنه عن 

طق وفى الصين، أكد الدستور على ضرورة تمثيل القوميات والقوميات األخرى الموجودة في المنا

 لمجاللمؤتمرات الشعبية، وأن يكون لها تمثيل أيضًا في اواألقاليم والمقاطعات المستقلة ذاتيًا في ا

ة أو من لقوميااإلداري. وفيما يتعلق بالقيادات التنفيذية، أكد الدستور أن يكون الرئيس اإلداري مواطنًا من 

 إحدى القوميات التي تمارس االستقالل الذاتي اإلقليمي.

لس وهيئة تنفيذية، على أن يحدد ونص الدستور فى إيطاليا على أن يكون في كل منطقة مج

كل  ومدة القانون نظام االنتخابات وحاالت انعدام أهلية رئيس الهيئة التنفيذية وأعضائها وأعضاء المجلس

منهم، ويتم انتخاب رئيس ومكتب المجلس من بين أعضائه، كما يتم انتخاب رئيس الهيئة التنفيذية 

م لى عدعاء الهيئة التنفيذية وله حق عزلهم، وأكد الدستور باالنتخاب العام المباشر، ويعين األخير أعض

 جواز الجمع بين عضوية المجلس والهيئة التنفيذية والبرلمان في نفس الوقت. 

يتم  وكرانيا، تتمثل هيئات الحكم المحلى في المجالس المحلية والهيئات التنفيذية والتىوفى أ

رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي الذي يرأس سنوات، ويكون  4انتخاب أعضائها مباشرة  لمدة 

 ا.اجتماعاتها أيض

تم سنوات، وي 4وفى جنوب افريقيا، نص الدستور على أال تزيد مدة والية المجالس البلدية على 

 تشكيلها باالنتخاب.

وفى البانيا، أكد الدستور أن الحكم الذاتي في الوحدات المحلية األساسية ) البلديات ( يمارس من 

سنوات، كما ينتخب الرئيس  3ل المجالس المحلية التى يتم تشكيلها باالنتخاب المباشر العام كل خال
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التنفيذي مباشرة من المواطنين، والمواطنون الذين لهم حق التصويت هم الذين لديهم إقامة دائمة في 

 ئم النسبية.    منطقة المجلس. اما بالنسبة لمجالس المناطق، فيتم انتخاب أعضائها عن طريق القوا

 ونص الدستور فى اليونان على أن المجالس المحلية التى تنتخب باالقتراع العام والسرى هى

محلى كم الالهيئات التمثيلية للوحدات المحلية، كما أجاز للقانون النص على أن يشارك فى إدارة أجهزة الح

لمنتخبون لون االية والثقافية المحلية والممثمن المستوى الثانى الممثلون المنتخبون للمنظمات المهنية والعم

 . يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلسإلدارة الدولة، على أال

بة أساليب ممارسة الحكم المحلي تمثلت فيما يلي: أوال: مجالس محلية منتخ ومما سبق، نجد أن

 والنص علي مدة تمثل المواطنين من خالل االنتخاب المباشر الفردي أو عن طريق القائمة النسبية،

لس المجالس المحلية، وتحديد شروط الترشيح والتصويت في بعض الدساتير. وثانيا: علنية جلسات المجا

تيار ا: اخالمحلية وميزانياتها وحساباتها، باستثناء الحاالت التي توافق المجالس علي جعلها سرية. وثالث

مة مجلس المحلي أو التعيين عن طريق الحكو الرئيس التنفيذي، سواء من خالل المواطنين مباشرة أو ال

ين مواطنالمركزية وتحديد شروط اختيارهم في بعض الدساتير. ورابعا: االستفتاء المحلي كّالية إلشراك ال

 أخري  في الحكم المحلي وصنع القرار وفي إدارة شؤونهم المحلية، وإعطاء القانون الحق في تحديد آليات

 إلشراك المواطنين.
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 ختصاصات الوحدات المحليةثالثا: ا

 ؤونهاشوالبلديات بتنظيم وإدارة  نص الدستور فى هولندا علي اختصاص األجهزة اإلدارية لألقاليم

 .الخاصة، وعلي  أن يتم تكليف مفوض الملك أيضا من خالل قانون بتنفيذ تعليمات وتوجيهات الحكومة

منطقة هى تقديم النصيحة الوفي جمهورية شيلي، نص الدستور علي أن وظيفة مجلس تنمية 

ي فثقافي للحفاظ والمساهمة في المشاركة الفعالة للمجتمع في التقدم االقتصادي واالجتماعي وال والمشورة

يها المنطقة. ويحدد القانون األمور التي يجب أن يتشاور فيها المحافظ مع المجلس وتلك التي تكون ف

خطة ه الموافقة مطلوبة في حالة المشروعات المرتبطة بموافقة المجلس ضرورية. وعلي أية حال، فإن هذ

لس. المج تنمية المنطقة وموازنتها. أما القرار الخاص بتوزيع أموال تنمية المنطقة، فيجب أن يبقي في يد

 ويجب منح مجالس المناطق االختصاصات والسلطات األخري التي ينص عليها الدستور والقانون.

نص القانون علي تحقيق الالمركزية في المنطقة لكل من ونص الدستور علي ضرورة أن ي

لطات الوزارات والخدمات العامة، فضال عن اإلجراءات التي تضمن التنسيق فيما بينها وتسهيل ممارسة س

ة لمشور الهيئات اإلقليمية، مع أخذ بعص االستثناءات في االعتبار. ووظيفة مجلس تنمية المجتمع تقديم ا

ة. لمنطقاي المشاركة الفعالة للمجتمع في التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي في للعمدة والمساهمة ف

فقته ويحدد القانون المسائل التي يكون فيها تشاور العمدة مع المجلس إلزاميا وتلك التي تستوجب موا

 نميةة التعليها. وفى كل األحوال، تكون هذه الموافقة على القرارات الخاصة بالمشاريع ذات الصلة بخط

 أو الميزانية الخاصة للبلدية.

نص الدستور على تخويل مجالس األقاليم حق التصرف في كل ماله عالقة وفى بلجيكا، 

 باختصاصاتها، وعلي المركزية الصالحيات واالختصاصات للمؤسسات اإلقليمية والبلدية.

كم المحلي. وتمارس أيضا حقوق وفى المجر، تختص الهيئة التمثيلية أو المجلس المحلي بإدارة شون الح

الملكية في أصول الحكم المحلي. ولها أن تقدم مقترحات للسلطات المسؤلة عن القرارات التي تؤثر علي 
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السكان المحليين. وتصدر الهيئات التمثيلية المحلية قرارات ال تتعارض مع القوانين واللوائح. وبالنسبة 

حلية التي تنتخب لجانا وتنشئ وظائف. وفي الحاالت االستثنائية، للعمدة، فإنه رئيس الهيئة التمثيلية الم

يضطلع العمدة بالواجبات والسلطات اإلدارية للدولة، باإلضافة إلي مسؤولياته المحلية، وفقا للقانون أو 

 مرسوم حكومي.

وفى استونيا، أكد الدستور علي أن يتم حل وتنظيم جميع القضايا المحلية عن طريق الحكم 

حكم ي الذي يجب أن يعمل مستقال وفقا للقانون. كما أكد أن تكون االلتزامات التي تفرض علي الالمحل

ية المحلي في حدود القانون فقط ومن خالل القانون أو باالتفاق مع الحكم المحلي, وعلي أن تتم تغط

 نفقات تنفيذ هذه االلتزامات من الموازنة  العامة.

 لعلياعب الموجودة في التقسيمات السياسية واإلدارية السلطة اوفي كوبا، تخول جمعيات سلطة الش

 لممارسة وظائفها في نطاق حدودها.,وتساعد أيضا في تنمية األنشطة والوفاء بخطط هذه الوحدات في

 توجه إقليمها الذي ليس تابعا لها كما هو في القانون. واإلدارات المحلية التي تنشئها هذه الجمعيات

 لرعايةاالقتصادي والخدمة محليا التابعة لها,بهدف الوفاء باالحتياجات االقتصادية واكيانات اإلنتاج 

تحت  قليمالصحية والمساعدة والخدمات التعليمية والثقافية والرياضية والخدمات الترفيهية للجماعة في اإل

ية لرعااباحتياجات  نطاقها. وتعمل بنشاط من أجل الكفاءة في تنمية األنشطة اإلنتاجية والخدمية وللوفاء

كان ع للسالصحية واألنشطة االقتصادية والتعليمية والثقافية واالجتماعية للسكان وتشجيع المشاركة األوس

والمبادرات المحلية لحل مشاكلهم. وينظم القانون تنظيمات ووظائف مجالس الشعب وفي إطار 

 بالسلطة لتحقيق ما يلي:اختصاصاتها، فإن الجمعيات اإلقليمية لسلطة مجلس الشعب مخولة 

 المساعدة في تنفيذ القوانين والقواعد العامة اآلخري التي تتبناها هيئات الدولة العليا. 

 لية.الدو  الموافقة والرقابة علي تنفيذ الموازنة والخطة، وفقا للسياسات المتفق عليها من الهيئات 

 .انتخاب الرئيس ونائبه للجمعية اإلقليمية 
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  انات اإلشراف علي موازنة الدولة والخطة االقتصادية الفنية واالتصال بالكيالمشاركة في رسم و

 الموجودة علي إقليمها والتابعة لهيئات أخري، كما يوضح القانون.

 .الرقابة واإلشراف علي أنشطة اإلدارة اإلقليمية بمساعدة لجان عملها 

 لس الشعب في األقاليم كما حدد الدستور أيضا سلطات مجالس الشعب في البلديات أسوة بمجا

 بالتفصيل. 

  وأكد الدستور علي حقوق وواجبات مندوبي Delegates جمعيات سلطة الشعب في البلدية

 والتي منها:

 نقل أراء واحتياجات ومشاكل ناخبيهم إلي الجمعية واإلدارات المحلية. -

أو  لمشاكلتقديم تقرير إلي ناخبيهم عن سياسات الجمعية واإلجراءات التي تتبناها لحل ا -

 توضيح أسباب عدم حلها.

وفاء تقديم كشف حساب عن أنشطتهم لناخبيهم وتقرير للجمعية أو للجنة التي يتبعونها، لل -

 باألعمال المكلفين بها، عندما يطلب منهم ذلك.

ونص الدستور علي واجب مندوبي أو نواب جمعيات سلطة الشعب في األقاليم  -

وتقديم تقارير عن اإلجراءات المتخذة علي  بخصوص تنفيذ أنشطتها لمصلحة الجميع

 أساس شخصى، وفقا لإلجراءات التي يضعها.

لى وفي بولندا، نص الدستور علي أن تؤدى وحدات الحكم المحلي  الواجبات العامة التي تهدف إ

إشباع احتياجات المجتمع المحلي كمسؤولية مباشرة. كما نص على إمكانية تكليف وحدات الحكم 

 المحلي.

في كرواتيا، تضمن الدستور أن تنفذ وحدات الحكم الذاتي المحلي شؤون المنطقة المحلية، بما و 

يفي باحتياجات المواطنين مباشرة، خاصة شؤون تنظيم المحليات واإلسكان والتخطيط المكاني والحضاري 
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والتعليم والمدارس  والمرافق العامة، ورعاية األطفال، والرفاهية االجتماعية والخدمات الصحية األولوية،

والرياضة، وحماية المستهلك، وحماية وتحسين البيئة  physicalاالبتدائية والثقافة، والتعليم البدني 

والحماية من الحرائق والدفاع المدني. وتنفذ وحدات الحكم الذاتي اإلقليمي شؤنا ذات أهمية إقليمية، 

لبنية األساسية وتطوير شبكة المؤسسات التعليمية خاصة المرتبطة بالتعليم والرعاية الصحية والمرور وا

والصحية واالجتماعية والثقافية. ولوحدات الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي الحق في نطاق الحدود 

المنصوص عليها في القانون أن تنظم باستقاللية ومن خالل لوائحها أو تشريعاتها تنظيمها الداخلي 

 جاجات واإلمكانيات المحلية. واختصاصات هيئاتها وربطها باالحت

م وفي سلوفينيا، نص الدستور علي أن اختصاصات البلدية تتمثل في  الشئون المحلية التي تنظ

 اجباتو من خالل البلدية بطريقة مستقلة والتي تؤثر فقط على المقيمين فيها. وللحكومة المركزية تخويل 

تبط المر  زم لذلك. وتشرف هيئات الدولة على األداءأساسية محددة للبلدية، على أن تقدم لها التمويل الال

ولة باألمور المخولة لهيئات المجتمع المحلي عن طريق الدولة. وباالتفاق مع هذه الجماعات، فإن الد

تنقل أو تحول أمورًا محددة من اختصاصاتها إلى اختصاصاتها األصلية وأن تحدد مشاركة هذه 

ا صة في نطاق اختصاص الدولة وينظم القانون مبادئ ومعايير هذالجماعات في اقتراح وتأدية أمور خا

 النقل.

ديات المختلفة داخل المديرية وتنظيم وفي باراجواي، لحكومة المديرية تنسيق األنشطة بين البل

الخدمات المشتركة فيها مثل األشغال العامة ومياه الشرب النقية وغيرها من الخدمات التي تخدم أكثر من 

بلدية، وكذلك أيضًا لتشجيع الجمعيات على التعاون بينها. كما تختص حكومة المديرية بوضع الخطة، 

للدولة، وتعد مشروع موازنتها بما يتفق مع الموازنة العامة للدولة. والموازنة بما يتفق مع الخطة العامة 

وتنسق حكومة المديرية بين األنشطة المركزية وأنشطتها، خاصة فيما يتعلق بالمكاتب الصحية والتعليمية 

القومية الموجودة في المديرية. وتعين حكومة المديرية أعضاء مجلس تنمية المديرية وتمارس سلطات 
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ددها الدستور والقانون. وفيما يتعلق باختصاصات وسلطات البلدية، أكد الدستور علي دور أخرى يح

البلدية فى اإلدارة الحرة لألمور التي تدخل في اختصاصها، خاصة األمور الحضرية والبيئة واإلمداد 

ات الدعم، بالغذاء، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والسياحة، والصحة والمساعدة االجتماعية، ومؤسس

وكذلك إدارة والتصرف في أصولها ووضع مشروعات موازنتها، وإصدار قوانين داخلية وتنظيم واإلشراف 

 على األمور .....الخ.

ون وفى االتحاد الروسى، أجاز الدستور إمكانية منح هيئات الحكم الذاتي المحلي بموجب القان

ه يذ هذالموارد المادية والمالية الالزمة لتنف صالحيات معينه من صالحيات الدولة، علي أن ينقل إليها

 الصالحيات، علي أن تراقب الدولة أو الوالية السلطات المفوضة.

وفي الصين، أكد الدستور على حق المؤتمرات والحكومات الشعبية في ممارسة وظائف وسلطات 

ي ضوء خصائصها األجهزة المحلية للدولة، وتطبيق قوانين وسياسات الدولة، وسن أنظمة محددة ف

عبي ر الشالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، على أن تحصل على موافقة اللجنة الدائمة للمؤتم

ل ستغالاألعلي قبل تنفيذها. كما أن من حقها اتخاذ الترتيبات الالزمة للتنمية االقتصادية المحلية وا

نية في المد علمية والثقافية والصحة العامة والتربيةالموارد الطبيعية فيها، وإدارة الشئون التعليمية وال

 حلية.مالمناطق التابعة لها وحماية التراث الثقافي للقوميات وتنمية ثقافتها ، وتنظيم قوات أمن عام 

وفي إيطاليا، نص الدستور على اختصاص البلديات بكل ما لم يعهد به إلى األقاليم والمدن 

، وتؤدي جميعها مهامًا إدارية خاصة بها إلى جانب ما تعهد به إليها الكبرى والمناطق أو إلى الدولة

القوانين. كما أكد على دور المناطق والبلديات واألقاليم في تعزيز المبادرات المستقلة للمواطنين 

والجمعيات التي يشكلونها في األنشطة العامة. وأجاز الدستور إنشاء محاكم إدارية من الدرجة األولى في 

طقة، وكذلك إقامة فروع لها في أماكن غير عاصمة المنطقة. وأكد الدستور على حق مجلس المنطقة المن

في ممارسة الصالحيات التشريعية المخولة له وفي تقديم مشروعات قوانين للبرلمان. كما أكد على 
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ه وضع السياسة مسئولية الهيئة التنفيذية في التنفيذ وعلى ان يمثل رئيسها المنطقة وعلى دوره في توجي

 .النظم االساسية الخاصة بالمنطقةالخاصة بالهيئة ومسئوليته عنها وعن إعالن القوانين و 

عية جتماوفي أوكرانيا، أوجب الدستور ضرورة موافقة المجالس المحلية على برامج التنمية االقتصادية واال

ان المحلية وفقا للقانون، وضموالثقافية والموافقة على الموازنات، وفرض وتحصيل الضرائب والرسوم 

أن  إجراء استفتاءات محلية. وأجاز الدستور تفويض االولي للثانية في بعض صالحياتها وسلطاتها، على

 تمول عن الموازنة العامة للدولة.

 وفي ألبانيا، نص الدستور على حق مجالس البلديات والمناطق في: 

 ن اختصاصاتها . تنظيم وإدارة المسائل المحلية بصورة مستقلة ضم -

 ممارسة حقوق الملكية، ويدير بصورة مستقلة اإليرادات، ولها أيضا الحق في ممارسة النشاط -

 االقتصادي. 

 جمع وإنفاق الدخل الذى يعتبر ضروريا لممارسة مهامها .  -

 االلتزام بالقانون ، وإنشاء الضرائب المحلية فضال عن مستوي .  -

 ملها كما بنص القانون . وضع قواعد لتنظيم شؤونها وتأدية ع -

 إنشاء رموز للحكومة المحلية بألقاب شرفية محلية .  -

 اتخاذ مبادرات محلية للقضايا المطروحة قبل األعضاء كما يحددها القانون .  -

 أجهزة وحدات الحكم المحلي تصدر توجيهاتها وقراراتها وأوامرها.  -

عض صالحيات     الدولة، على وذكر الدستور أنه يجوز تفويض وحدات الحكم المحلي في ب -

 أن يتم التمويل عن طريق الموازنة العامة للدولة.

 وفى جمهورية التشيك، يمكن تفويض هيئات الحكم الذاتي في إدارة الدولة في حالة النص علي

 ذلك في التشريع.
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ر و ونص الدستور في  اليونان على أن تكون لمسئولى الدولة اإلقليميين سلطة حاسمة بشأن األم

لعام المتعلقة بمنطقتهم، بينما تكون للدوائر المركزية عالوة على صالحياتها الخاصة سلطة التوجيه ا

ون الشئ للمسئولين اإلقليميين والتنسيق بينهم واإلشراف عليهم، وتمارس أجهزة الحكم المحلى مهمة إدارة

 المحلية.

حدات المحلية قد تراوح بين ومما سبق، ننتهى إلى أن النص في الدساتير علي اختصاصات الو 

العمومية والتفاصيل. فهناك دساتير ركزت علي اختصاص الوحدات المحلية بكل ما يدخل في إطار 

شؤونها الداخلية أو المحلية وعلي المركزية الصالحيات واالختصاصات والخدمات. كما نصت بعض 

سعت لحكم المحلي. وهناك دساتير تو الدساتير علي أن يتم حل وتنظيم جميع القضايا المحلية عن طريق ا

ض في تحديد وتفصيل اختصاصات الوحدات المحلية مثل كوبا، وكرواتيا، وباراجواي، والبانيا. وفي بع

 الدساتير، تم النص علي حق المجالس المحلية في ممارسة الصالحيات التشريعية وفي تقديم مشروعات

عض تير علي جواز قيام الحكومة المركزية بتفويض بقوانين للبرلمان )ايطاليا(. كما نصت معظم الدسا

 اختصاصاتها للمجالس والوحدات المحلية،علي أن تتحمل األولي نفقات ذلك.

 رابعا: التمويل الذاتى المحلى

 قاليمفى هولندا، نص الدستور علي أن ينظم القانون الضرائب التي تفرضها األجهزة اإلدارية لأل

 .كومة المركزيةت وعالقاتها مع الحوالبلديا

تي وفى فنلندا، للبلديات الحق في فرض ضرائب بلدية,علي أن يوضح القانون المبادئ العامة ال

تحكم فرض الضريبة وأسسها وكذلك المعالجات القانونية المتاحة لألشخاص أو الكيانات الخاضعة 

 للضريبة.

ية والحق في تقريرها وكيفوفى ايسلندا، تضمن الدستور أن يحدد القانون مصادر دخل البلديات 

 استخدمها.
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وفى المانيا، أكد الدستور أن ضمان الحكم الذاتى البد أن يكون من خالل توفير نوع من  اإلستقالل 

 Right to sourceالمالى، بحيث يصبح من حق البلديات أن تحصل على مصدر مالى من العوائد الضريبة

 of tax revenuesلقانون االستقالل المالى لها)عن طريق الحق في فرض . وأكد على ضرورة أن يضمن ا

 الضرائب واإلنتفاع من إيرادها(.

ضرورة أن تمتلك الوحدات المحلية ما يلزمها من الوسائل  142تضمنت المادة وفى اسبانيا، 

 واألدوات)منها الضرائب(، بما يمكنها من القيام بإختصاصاتها.

في تملك أراضيها واستخدمها لمصلحة المجتمع،  ونص الدستور فى بلغاريا علي حق البلدية

 ر القانون وفي اعتمادوحق مجلس البلدية في تحديد حجم الضرائب المحلية والرسوم المحلية في إطا

 .الميزانية

وفي جمهورية شيلي، نص الدستور علي إعطاء نسبة من إيرادات الموازنة العامة للمناطق. 

 عامة النفقات الجارية للبلديات. ونص علي أن يمول قانون الموازنة ال

ائب الضر  وفى المجر، تدير الهيئة المنتخبة اإليرادات المحلية باستقاللية، ولها أن تحدد أنواع ومعدالت

 المحلية، وفقا لإلطار الذي يحدده القانون.

 وأوضح الدستور في اليابان أن للكيانات العامة المحلية الحق في إدارة ممتلكاتها الخاصة

 ونها وتنفيذ القواعد الخاصة في نطاق القانون.وشؤ 

كم وفى ليتوانيا، تضع الحكومات الحالية مشروع موازنتها الخاصة بها وتعتمدها. ولمجالس الح

ئب المحلي الحق في نطاق الحدود المقررة، ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها في القانون أن تنشئ ضرا

 محلية وأن تحدد نسبتها المئوية. 

ية االتحاد الروسي، نص الدستور علي أن تدير هيئات الحكم الذاتي المحلي ممتلكات البلدوفي 

 م. بطريقة مستقلة وتضع وتنفذ الموازنات المحلية وتطرح الضرائب المحلية وتضمن حماية النظام العا
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دئ ون مباوأكد دستور استونيا علي حق الحكومات المحلية في أن تكون لها موازنات مستقلة يحدد القان

 وإجراءات وضعها، وفي أن تفرض وتحصل الضرائب والرسوم وعلي أساس القانون.

حكم وفى بولندا، أكد الدستور على ضرورة ضمان التمويل العام المناسب ألداء واجبات وحدات ال

زنة المحلي المكلفة بها، بحيث يتكون من إيراداتها الخاصة واإلعانات العامة والمنح الخاصة من موا

يد الدولة. ويحدد القانون مصادر إيرادات وحدات الحكم المحلي. ولوحدات الحكم المحلي الحق في تحد

 مستوى الضرائب المحلية.

وفى الفلبين، لكل وحدة حكم محلي سلطة إنشاء مصادر إيراداتها الخاصة وفرض الضرائب 

مية القانون وفي استغالل وتن والرسوم. ولوحدات الحكم المحلي نصيب عادل من الضرائب القومية يحدده

مع  الثروة القومية في مقاطعتها بالطريقة التي ينص عليها القانون، بما في ذلك اقتسام نفس النصيب

 السكان بطريقة المنافع المباشرة.

وفى كرواتيا، لوحدات الحكم الذاتي المحلي إيراداتها الخاصة وحق التصرف فيها في تأدية 

 اعد الدولة الوحدات الضعيفة، بما يتفق مع القانون.شئونها الخاصة بها. وتس

حقق فى سلوفينيا، يتم تمويل البلدية من خالل مصادرها الخاصة. أما البلديات التي ال تستطيع أن تو 

ادئ واجباتها والتنمية االقتصادية، فإنها تحصل على تمويل إضافي من الحكومة المركزية، وفقًا للمب

 لقانون.والمعايير التي يحددها ا

األموال التي تحددها  اإلعانات أو -وفي باراجواي، من حق المديرية الموارد اآلتية: الضرائب 

المصادر األخرى التي يحددها القانون.  –بها والتبرعات والهبات  الدخل الخاص -لها الحكومة المركزية 

ا. تؤثر مباشرة على ملكيتهونص الدستور على تخويل حكومات المديريات والبلديات بكل الضرائب التي 

% تذهب إلى المديرية، 15% مما تحصله، 70وتكلف البلديات بسلطة تحصيل هذه الضرائب. وتحتفظ بــ

 % توزع على البلديات المنخفضة الدخل وفقًا للقانون.15و
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 وفى الصين، نص الدستور على االستقالل المالي ألجهزة الحكم الذاتي المحلي وعلى حقها في إدارة

 ميع إيرادات المنطقة المستقلة ذاتيًا.ج

ات لبلديوفي إيطاليا، أكد الدستور على االستقالل الذاتي للمناطق، واألقاليم، والمدن الكبرى وا

 بالنسبة اليراداتها ونفقاتها، وعلى حقها في تحديد وفرض الضرايب، وأن تكون لها أمالكها، وحظر

تماد اد أو التصدير أو المرور العابر بين المناطق أو اعالدستور على المناطق فرض رسوم على اإلستير 

إجراءات تعوق بأي شكل من األشكال حرية حركة األشخاص أو السلع بين المناطق أو تقييد حقهم في 

العمل. كما نص على أن تخصص الدولة موارد تكميلية وتعتمد إجراءات خاصة لصالح البلديات 

 حد منلتعزيز التنمية االقتصادية وتحقيق التضامن االجتماعي وال والمناطق واألقاليم والمدن الكبري،

ق أوجه انعدام التوازن االقتصادي واالجتماعي وتشجيع ممارسة حقوق األفراد. وأكد على إنشاء صندو 

لتي تقل االيم لتحقيق المساواة والعدالة بين المناطق واألقاليم، لتقديم المساعدات للمناطق والبلديات واألق

 ت،اراا اإليرادات الضريبية. ونص على عدم جواز اللجوء إلي االقتراض، إال كوسيلة لتمويل االستثمفيه

 دون ضمانات من الدولة للقروض.

داء رية ألوأكد دستور اليونان على أن تتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لكفالة توافر األموال الضرو 

ص مسائل المتعلقة بفرض الضرائب أو الرسوم المنصو مهمة أجهزة الحكم المحلى، وأن يحدد القانون ال

 عليها.

ونخلص فى النهاية إلى أن دساتير العديد من الدول نصت على ضرورة تحقيق االستقالل المالي 

للوحدات المحلية وعلي حقها في فرض ضرائب ورسوم محلية، واالستفادة من إيراداتها، وحقها في تملك 

جتمع. كما تضمنت الدساتير أيضا أعطاء نسبة من إيرادات الموازنة أراضيها واستخدمها لمصلحة الم

العامة للوحدات المحلية، وفي أن يكون لها نصيب عادل من الضرائب القومية وفي استغالل وتنمية 

الثروة القومية. وأكدت بعض الدساتير علي إنشاء صندوق لتحقيق العدالة والمساواة بين المناطق 
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لمساعدات للمناطق والبلديات واألقاليم التي تقل فيها إيراداتها الذاتية. كما نصت علي واألقاليم، لتقديم ا

عدم جواز اللجوء إلي االقتراض، إال كوسيلة لتمويل االستثمارات.  وفي بعض الدول، حظر الدستور 

اعتماد  علي الوحدات المحلية فرض رسوم علي االستيراد أو التصدير أو المرور العابر بين المناطق أو

إجراءات تعوق بأي شكل من األشكال حرية حركة األشخاص أو السلع بين المناطق أو تقييد حقهم في 

 العمل.

 خامسا: عالقات الوحدات المحلية

نون فى هولندا، تخضع قرارات المجالس المحلية للرقابة السابقة في الحاالت التي يحددها القا

 تعارضت مع القانون والمصلحة العامة.   فقط. ويمكن رفضها فقط بمرسوم ملكي، إذا

أو  قانون ونص الدستور فى بلجيكا علي أن يحدد القانون الدور الرقابي للبرلمان والمجتمع لمنع انتهاك ال

ها اإلضرار بالمصلحة العامة. وتضمن أن ينشئ القانون التجمعات واالتحادات البلدية وأن يحدد نظام

يكون لكل منها مجلس وهيئة تنفيذية. وينتخب رئيس الهيئة  وصالحياتها. ونص الدستور علي أن

 التنفيذية من قبل المجلس ومن بين أعضائه.

مات وفي تركيا، نص الدستور أيضا علي أن لإلدارة المركزية سلطة الرقابة اإلدارية علي الحكو 

مات المحلية في إطار المبادئ واإلجراءات التي يحددها القانون، بهدف ضمان تأدية الخد

ت تياجاالمحلية,انسجاما مع مبدأ وحدة اإلدارة,وضمان خدمة عامة محددة والمصلحة العامة والوفاء باالح

 المحلية بطريقة مناسبة.

وفي جمهورية شيلي، أكد الدستور علي وضع آليات من خالل القانون لتسوية الخالفات بين 

 وحدات المحلية وبعضها البعض.الحكومة المركزية والوحدات المحلية وكذلك للتوفيق بين ال

ك وفي جمهورية التشيك، قد تتدخل الدولة في شؤون الوحدات المحلية في الحاالت التي يكون فيها ذل

 مطلوبا لحماية القانون وبالطريقة وحدها التي ينص عليها التشريع.
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وفى المجر، تخضع ممارسات سلطات الحكم المحلي للمحاكم . كما أن  من حق الوحدات 

لحكم لمحلية اللجوء إلي المحكمة  الدستورية لحماية حقوقها. وللهيئات التمثيلية أن تنشئ جمعيات لا

 المحلي تهتم بمصالحها وتتعاون مع الحكومات المحلية للدولة أخري، ويمكنها االشتراك في عضوية

 الجمعيات الدولية للحكم المحلي.

المركزية، لإلشراف علي مدي قانونية وفي كرواتيا، تخضع وحدات الحكم الذاتي للهيئات 

 ممارساتها.  

 حالة وفى ليتوانيا، تخضع أنشطة مجالس الحكم المحلي وهيئاتها التنفيذية والموظفون للقضاء في

 .قوقهاانتهاكهم لحقوق المواطنين والمنظمات.  ولهذه المجالس حق اللجوء إلي القضاء في حالة انتهاك ح

 لحكم الذاتي المحلي في االتحاد الروسي حق الحماية القضائيةوأكد الدستور على أن يكفل ا

والتفويض عن أيه نفقات إضافية تنجم عن قرارات صادرة عن هيئات تابعة للدولة وفرض حظر علي 

 .حدود حقوق الحكم الذاتي المحلي التي ينص عليها الدستور االتحادي والقوانين االتحادية األخري 

 ي إمكانية حل الجمعيات في حاالت محددة وبطرق محددة وفقا للقانون.وأشار الدستور فى كوبا إل

س للحاكم أن يعارض في المحكمة اإلدارية أي تصرف أو قرار لمجلس المقاطعة أو للمجل، وفى رومانيا

 المحلي أو العمدة عندما يراه مخالفًا للقانون.

ات الحكم المحلي. وتقوم وفى بولندا، تحمى المحاكم أو القضاء طبيعة الحكم الذاتي لوحد

ة شروعيالمحاكم اإلدارية بتسوية النزاعات بين وحدات الحكم المحلي ووحدات اإلدارة الحكومية. وتخضع م

ك أنشطة الحكم المحلي للمراجعة، من خالل رئيس الوزراء، وغرف المحاسبات وغيرها. وفي حالة انتها

 لوحدات الحكم المحلي الحق في االنضمام إلىالدستور أو القانون، يمكن حل جهاز الحكم المحلي. و 

عات جمعيات، بما في ذلك الجمعيات الدولية للمجتمعات المحلية واإلقليمية، وكذلك التعاون مع الجما

 اإلقليمية للدول األخرى. ويتم تحديد ذلك من خالل القانون.
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مدى الدستورية وفى كرواتيا، تخضع وحدات الحكم الذاتي اإلقليمي في تأديتها لوظائفها ل

 والقانونية، من خالل هيئات حكومية مخولة بذلك.

 وفى سلوفينيا، تشرف هيئات وسلطات الدولة على مدى قانونية عمل الجماعات المحلية.

ويمارس رئيس الفلبين اإلشراف العام على الحكومات المحلية، واألقاليم بما فيها من مدن 

ها من بارانجيز تضمن أن أفعال وحداتها تدخل في نطاق وبلديات، وكذلك المدن والبلديات ومكونات

 سلطاتها ووظائفها، 

وفى باراجواي، من حق السلطة التنفيذية بالتعاون مع مجلس النواب التدخل في حكومات 

و رية أالمديريات والبلديات في حاالت محددة ويحق لمجالس النواب استبعاد الحاكم والعمدة وهيئة المدي

ومًا ي 90ة خالل وفي هذه الحاالت، تدعو المحكمة االنتخابية العليا إلى انتخابات جديدمجلس البلدية. 

 .من قرار المجلس

قنية وفى الصين، نص الدستور على أن تقدم الحكومة المركزية المساعدات المالية والمادية والت

داد ب وإعا تساعد على تدريللقوميات التي تمثل أقلية، من أجل اإلسراع بتنميتها اقتصاديًا وثقافيًا، كم

 الكوادر على مختلف المستويات.

وأكد دستور إيطاليا على حق الحكومة في التصرف بالنيابة عن هيئات المناطق والمدن الكبرى 

واألقاليم والبلديات في الحاالت االتية: عدم اإلمتثال للقواعد والمعاهدات الدولية، ووجود خطر جسيم على 

ن، والحفاظ على الوحدة القانونية واالقتصادية، وضمان المستوي األساسي من السلم واألمن العامي

االستحقاقات المتعلقة بالحقوق المدنية واالجتماعي. وأجاز الدستور حل المجالس المحلية وإقالة الرئيس 

قومي، التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية في حالة مخالفة الدستور والقوانين أو لدواع تتعلق باألمن ال

وذلك بعد التشاور مع لجنة مكونة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. ووفقا للدستور، فإن من حق 

المجالس المحلية الموافقة على سحب الثقة من الرئيس التنفيذي، بناء على طلب موقع عليه من خمس 
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تور للحكومة الطعن أعضاء المجلس على األقل وبموافقة األغلبية المطلقة على سحب الثقة. وأجاز الدس

في الشرعية الدستورية أمام المحكمة الدستورية للقوانين التي تصدر من المجلس المحلي، وكذلك يحق 

 للوحدات المحلية الطعن أيضا بالنسبة للقوانين المركزية. 

وتضمن دستور البانيا حق المجالس المحلية في تشكيل االتحادات والمؤسسات المشتركة فيما 

لية الدو  ثيل مصالحها وللتعاون مع الوحدات المحلية في الدول األخرى، وللتمثيل في االتحاداتبينها، لتم

 للسلطات المحلية. ونص الدستور على أن يعين مجلس الوزراء الحاكم فى كل منطقة كممثل له، ويحدد

دستور القانون صالحياته، كما نص على حق المجلس فى حل المجالس المحلية فى حالة مخالفتها لل

ية ، يوما إلى المحكمة الدستور  15والقوانين، وأعطى الحق للمجلس الذى يتم حله فى تقديم شكوى خالل 

 محكمةوفى هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار. وفى حالة عدم تقديم الشكوى خالل المدة المذكورة، تقوم ال

 .تخاباتمهورية موعدا إلجراء االنالدستورية بتأييد القرار، ويحدد رئيس الج

 .تىء، لحماية حقها فى الحكم الذاوأعطى الدستور الحق للوحدات المحلية فى اللجوء إلى القضا

 ونص الدستور فى اليونان على أن تشرف الدولة على أجهزة الحكم المحلى بدون المساس بمبادرة هذه

ة الحكم المحلى األجهزة وبحرية عملها وال تصدر جزاءات تأديبية تتمثل فى وقف شغل مسئولى أجهز 

افقة لمناصبهم وفصلهم منها، باستثناء الحاالت التى تنطوى على فقدان المنصب بحكم القانون، إال بمو 

ت مجلس تكون غالبية أعضائه من القضاة العاديين. وأجاز الدستور أن ينص القانون على إقامة رابطا

 خالل م خدمات . وتدار هذه الروابط منإلزامية أو طوعية ألجهزة الحكم المحلى، لتنفيذ أشغال أو تقدي

 .لرابطة، بالتناسب مع عدد السكانمجلس ممثلين منتخبين لكل بلدية تشارك فى ا

ها وفى أوكرانيا، أجاز الدستور وقف قرارات هيئات الحكم الذاتي المحلي في حالة عدم مطابقت

 .الحكم الذاتي المحلي ماية حقوق للدستور او للقوانين. واكد على دور السلطة القضائية في ح
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وفى استونيا، نص الدستور علي حق الوحدات المحلية في تشكيل اتحادات ومؤسسات مشتركة مع 

 حكومات محلية أخري.

 ول بأن الدساتير نصت علي ما يلي:وفى النهاية، يمكن الق

ب ن جانملمراجعة خضوع القرارات المحلية وممارسات الحكم المحلي للرقابة القضائية والتشريعية ول أوال:

 في الحاالت التي يحددها القانون.رئيس الوزراء وغرف المحاسبات 

ة، وضع آليات من خالل القانون، لتسوية الخالفات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلي وثانيا:

 وبين بعضها البعض. وللتوفيق بين الوحدات المحلية

 رية وإلى القضاء، لحماية حقوقها.محكمة الدستو حق الوحدات المحلية في اللجوء إلي ال وثالثا:

 محددة وبطرق محددة وفقا للقانون.إمكانية حل المجالس المحلية في حاالت  ورابعا:

دد حق المجالس المحلية في سحب الثقة من الرئيس التنفيذي، بناء علي طلب موقع عليه من ع وخامسا:

األغلبية المطلقة علي ل(، وبموافقة محدد من أعضاء المجلس)خمس أعضاء المجلس علي األق

 سحب الثقة.

لحها، بينها، لتمثيل مصادات والمؤسسات المشتركة فيما حق المجالس المحلية في تشكيل االتحا وسادسا:

والتعاون مع الوحدات المحلية في الدول األخرى وللتمثيل في االتحادات الدولية للسلطات 

 المحلية.
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 فى الدساتير: الخبرة المصريةالالمركزية والحكم المحلى 

 كان االسم 1923لقد تناولت الدساتير المصرية الالمركزية، مع اختالف التسمية )في ظل دستور 

ساتير ذه الدالشائع هو مجالس المديريات والمجالس البلدية( وكذلك االختالف في عدد المواد التي تناولت فيها ه

(، 133، 132ديريات والبلديات ومجالسهما في مادتين )المادتان رقما ، تناول الم1923اإلدارة المحلية. فدستور 

ستور د(، أما 166إلي المادة  157مواد )من المادة  10نظام اإلدارة المحلية في  1956بينما تناول دستور 

دارة ام اإلالدائم، متناوال نظ 1971. وجاء دستور 151، والمادة 150، فقد تناولها في مادتين هما المادة 1964

في باب مستقل هو  1954وتحدث مشروع دستور . 163، 162، 161مواد هي المواد:  3المحلية في 

لدساتير ويمكن معرفة مدي التباين والتشابه بين هذه ا مادة. 14الباب الرابع عن هيئات الحكم المحلي في 

 في مجال اإلدارة المحلية، كما يلي:

 أوال: الوحدات المحلية 

 وحدات اإلدارة المحلية في المديريات، والمدن، والقري، حيث أعطاها الشخصية 1923حصر دستور 

ن لم يذكر وحدات اإلدارة المحلية علي سبيل الحصر أو المثال، بل ذكر أ 1956ولكن دستور  القانونية.

ضها و لبعأ الجمهورية المصرية تنقسم إلي وحدات إدارية، تاركا للقانون أن يحددها، ومجيزا أن يكون لكل منها

 .علي هذا الوضع 1964الشخصية القانونية. وقد حافظ دستور 

، حيث ذكر  المحافظات، والمدن 1923، الوضع إلي ما كان عليه في دستور 1971وأعاد دستور 

كان  ة، وإنوالقري علي سبيل المثال من بين الوحدات اإلدارية المستقلة التي تنقسم إليها جمهورية مصر العربي

 لك. ذف عنه في أنه أجاز إنشاء وحدات إدارية مستقلة أخرى بالقانون، إذا إقتضت المصلحة العامة قد اختل
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على أن الدولة تضم هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة  1954ونص مشروع دستور 

ما كهي: المديريات، والمدن والقرى، ونص على جواز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة 

 من مدينة. اجوز أن يعتبر هيئة حيي

 ثانيا: أساليب ممارسة الحكم المحلى

ا دستور مجالس المديريات ممثلة للمديريات، والمجالس البلدية ممثلة للبلديات. أم 1923اعتبر دستور 

ة ، فقد اعتبر المجالس التي يتم تشكيلها باالنتخاب هي التي تمثل الوحدات اإلدارية ذات الشخصي1956

 تبارية، مجيزا في الوقت ذاته أن يشترك في عضويتها أعضاء معينون، وفقا للقانون. االع

ة ، لم تكن هناك إشارة واضحة للجهة التي تمثل الوحدات المحلية. أما بالنسب1964في ظل دستور 

ل ها تمثن، فعلى الرغم من أنه ركز على المجالس الشعبية المحلية فقط، إال أنه لم يذكرها على أ1971لدستور 

 الوحدات اإلدارية المستقلة.

 ثالثا: أساليب تشكيل المجالس المحلية

اب، ، كان أسلوب تشكيل مجالس المديريات والمجالس البلدية يتم عن طريق االنتخ1923وفقا لدستور 

م لاص. و إال أن الدستور في الوقت ذاته قد أجاز للقانون أن يبيح في الحاالت االستثنائية تعيين بعض األشخ

عن ذلك، حيث نص علي إمكانية الجمع بين العناصر المنتخبة والعناصر المعينة في  1956يختلف دستور 

سلوب ، فلم يشر إلي أ1964عضوية المجالس المحلية، غير أنه جعل األغلبية للعناصر المنتخبة. أما دستور 

ة يل المجالس الشعبية المحليأكثر تأكيدا علي أن يكون تشك 1971تشكيل المجالس المحلية. وجاء دستور 

من العمال  -علي األقل –باالنتخاب المباشر، ومشترطا أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي المحلى 

 والفالحين. كما أكد علي أن يكون اختيار رؤساء ووكالء المجالس باالنتخاب من بين األعضاء.

رة من المواطنين ويختار على أن يمثل الهيئة مجلس منتخب مباش 1954ونص مشروع دستور 

المجلس رئيسه من بين األعضاء المنتخبين. كما أجاز للقانون ضم أعضاء من الفنيين  ذوي الكفاءة 
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% من أعضاء المجلس. وأعطى حق االنتخاب 25والخبرة في الشئون المحلية، بحيث ال يتجاوز عددهم 

ر القضاء في الفصل في الطعون للناخبين الذين ينتخبون أعضاء مجلس النواب.  كما أكد على دو 

 االنتخابية وفي سقوط العضوية.

 رابعا: اختصاصات وحدات اإلدارة المحلية

تركت الدساتير األربعة للقوانين سلطة تحديد اختصاصات الوحدات اإلدارية المحلية، مع بعض 

ا ع عدم اإلخالل بمأكد اختصاص مجالس المديريات بكل ما يهم أهل المديرية، م 1923االختالفات. فدستور 

ه حدد هذييجب من اعتماد أموالها في األحوال المبينة في القوانين، وعلي الوجه المقرر بها. وترك للقانون أن 

الذي نص علي أن تختص المجالس المحلية بكل ما يهم  1956االختصاصات. وأكد علي هذا المعنى دستور 

ص د هذا التحديد العام الختصاص المجالس المحلية، فنالوحدات التي تمثلها. ولكن الدستور لم يقف عند ح

 الصحيةتفصيليا علي أن لهذه المجالس أن تنشئ وتدير المرافق واألعمال االقتصادية واالجتماعية والثقافية و 

لة بدائرتها، وذلك علي الوجه المبين في القانون. كما نص علي أن يعين القانون اختصاصات المجالس الممث

 تص.ر المخارية ولألحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية، وتلك التي يجب التصديق عليها من الوزيللوحدة اإلد

 ارية فيفى نفس هذا اإلتجاه، وإن كان قد أشار إلي دور الهيئات الممثلة للوحدات اإلد 1964كما ذهب دستور 

 تنفيذ الخطة العامة للدولة.  

فيذ صاصات المجالس الشعبية المحلية ودورها في إعداد وتنللقانون أن يحدد اخت 1971وأحال دستور 

لي يجيا إخطة التنمية وفي الرقابة علي أوجه النشاط المختلفة. كما نص علي أن يكفل القانون نقل السلطة تدر 

 المجالس الشعبية المحلية ودعم الالمركزية.

سلوب الفرنسي في تحديد قد التزمت باأل 1971ويالحظ أن الدساتير المصرية، باستثناء دستور 

اختصاص الوحدات اإلدارية المحلية، إذ جعلت من اختصاصها كل ما هو ذو طابع محلي ويتصل بشئون أهل 

 ن.المدينة أو الجهة، بحيث ال يخرج من نطاق هذا االختصاص المحلي إال ما ورد ذكره صراحة في القواني
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بشئون التعليم  في مرحلة االولي  على استقالل الهيئات المحلية  1954ونص مشروع دستور 

في التعليم الفني والطب العالجي وشئون المواصالت والطرق واألسواق وشتى المرافق والخدمات 

ي فأنه اعتبر قرارات المجالس المحلية الصادرة  1954والميزة األخري في مشروع دستور  االجتماعية.

رار ذية إال لمنع تجاوزها لهذه الحدود أو اإلضحدود اختصاصتها نهائية ال يجوز تدخل السلطة التنفي

بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا وفي حالة الخالف على االختصاص الدستوري للهيئات 

 الدولية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.

 خامسا: الموارد المالية المحلية

ن ، باستثناء أنه أكد علي ضرورة أإلي مصادر تمويل وحدات اإلدارة المحلية 1923لم يشر دستور 

ا أكد ، فكان أكثر وضوحا في هذا الصدد، عندم1956تراعي القوانين نشر ميزانياتها وحساباتها. أما دستور 

و أعلي المصادر التي تدخل في موارد الوحدات اإلدارية المحلية من ضرائب ورسوم ذات طابع محلي أصلية 

رية اإلدا قررها القانون. كما نص علي أن تكفل الدولة ما تحتاجه الوحداتإضافية، وذلك كله في الحدود التي ي

 ذات الشخصية االعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وفقا للقانون.

رسوم أنه ترك لميزانية الهيئات المحلية كل حصيلة الضرائب وال 1956ولقد كان أهم ما يميز دستور 

 و مرورأم إضافية، بشرط أال تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال األشخاص ذات الطابع المحلي أصلية كانت أ

ء ف أجزااألموال بين الوحدات اإلدارية، خوفا من تقييد حرية المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في مختل

ا منه أقاليم الوطن. كما اتجه الرأي إلي أن يترك لها كذلك حصيلة ضريبة األطيان، مع جواز تخصيص قدر

، فقد 1971لم يشر إلي قضية التمويل المحلي. أما دستور  1964للمجالس البلدية، وفقا للقانون. ولكن دستور 

 أحال إلي القانون سلطة تحديد الموارد المالية للمجالس الشعبية المحلية.

 على ما يلي: 1954ونص مشروع دستور 
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ة لطابع المحلي أصلية كانت أو إضافي تدخل في موارد الهيئات المحلية الضرائب والرسوم ذات

و خاص أ,وذلك كله في الحدود التي يقررها القانون، بشرط األ تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال األش

اضي مرور األموال بين الوحدات اإلدارية وأال تقيد حق المواطنين في ممارسة مهمتهم وأعمالهم في أر 

 الوطن.

ية حصيلة ضريبة األمالك المبنية وتدخل في موارد مجلس المدير  تدخل في موارد المجلس البلدي

 1956حصيلة ضريبة األطيان، مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية )وقد ساير دستور 

 ذلك(

ا اختصاص المجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة وترك القانون تحديد المدة التي يجوز في خالله

ي ذية فاض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا االعتراض وأجاز للسلطة التنفيللسلطة التنفيذية االعتر 

انين القو  جميع األحوال أن نطلب إدراج المبالغ الالزمة لتأدية الخدمات العامة وااللتزامات التي تفرضها

 على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية.

 حدات اإلدارية المحليةسادسا: عالقات الو 

إلي القانون سلطة تحديد عالقات مجالس المديريات والمجالس البلدية بجهات  1923أحال دستور 

 اصاتهاالحكومة. كما نص علي أن تتدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختص

يث ، فكان أكثر تفصيال في ذلك، ح1956ا دستور أو اإلضرار بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك. أم

 لمشتركنص علي أن ينظم القانون تعاون الوحدات اإلدارية ذات الشخصية االعتبارية في األعمال ذات النفع ا

جالس . كما نص علي أن ينظم القانون الرقابة علي أعمال الم(19)ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة

يس . كما أجاز حل المجالس المممثلة للوحدات اإلدارية، وذلك بقرار من رئ(20)إلداريةالممثلة للوحدات ا

 الجمهورية، علي أن ينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خالل فترة الحل.
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ن ، فلم يشر إلي ذلك، وإن كان من المفهوم ضمنا في هذه الحالة أن يوضح القانو 1964أما دستور 

ب إلي القانون سلطة تحديد عالقة المجالس الشعبية المحلية بكل من مجلس الشع 1971دستور وأحال  ذلك.

على عدم جواز  1954ونص مشروع دستور     والحكومة ودورها في الرقابة علي أوجه النشاط المختلفة.

الة حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إداري شامل وال يجوز حل أي منها إال في ح

 الضرورة على أن يتم تشكيل هيئة مؤقتة.

 سابعا: نظام عمل المجالس المحلية

أكد و علي علنية جلسات مجالس المديريات والبلديات في الحدود المقررة بالقانون.  1923أكد دستور 

ا علي نفس هذا المعنى، مجيزا في الوقت ذاته أن تكون الجلسة سرية في الحدود التي يقرره 1956دستور 

 ، نظام عمل المجالس المحلية. 1971، 1964القانون. وعلي العكس مما سبق، تجاهل كل من دستوري 

 ثامنا: عالقة المجالس المحلية بالترشح لرئاسة الجمهورية

( 76عن غيره من الدساتير، خاصة بعد التعديالت التى أدخلت عليه)المادة  1971انفرد دستور 

ترشيح لالمحلية في ترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية. فالدستور يشترط بإعطاء وضع خاص للمجالس الشعبية 

عضوا من مجلس  65عضوا) 250الستقلين لرئاسة الجمهورية أن يحصل الراغب في الترشيح على تزكية من 

عضوا من أعضاء المجالس الشعبية المحلية  140عضوا من أعضاء مجلس الشورى، و 25الشعب و

 عشرة محافظة على األقل، بمعدل عشرة أعضاء من كل محافظة(.للمحافظات في أربعة 

ي ونخلص مما سبق إلي أن الدساتير المصرية األربعة قد اهتمت بوحدات اإلدارة المحلية، وركزت عل

تفصيال  أكثر الدساتير األربعة 1956المجالس التي تمثل هذه الوحدات، تاركة التفاصيل للقوانين. وكان دستور 

ة ، فكان أكثرها حسما ألسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلي1971دارة المحلية. أما دستور في مجال اإل

 باالنتخاب.  
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، كان 1923ويالحظ أيضا أن هناك تباينا بين الدساتير المصرية فيما يتعلق باإلدارة المحلية. فدستور 

ب ن البامجالس البلدية)الفصل الخامس يتميز بميزتين أساسيتين هما: إفراد فصل مستقل لمجالس المديريات والم

ث في الثالث(، ومن ثم لم تكن مجالس المديريات وال مجالس البلديات جزءا من السلطة التنفيذية مثلما حد

 لبلدية ممثلة. والميزة الثانية تمثلت في إعتبار مجالس المديريات والمجالس ا1923الدساتير التالية علي دستور 

 .1971، 1964، ولكنه لم يكن واضحا في دستوري 1956ا ما جاء في دستور للوحدات اإلدارية، وهذ

نه اعتبر أمواد، كما  10، فقد اتسم بما يلي: أنه تناول اإلدارة المحلية في 1956أما بالنسبة لدستور 

نه اعتبر أعيبه المجالس التي يتم تشكليها بالجمع بين االنتخاب والتعيين ممثلة للوحدات اإلدارية. ولكن أهم ما ي

 اإلدارة المحلية فرعا للسلطة التنفيذية.

لية، ، فلم يوضح بشكل صريح ومباشر الهيئات التي تمثل الوحدات اإلدارية المح1964وبالنسبة للدستور 

، حيث كانت هذه الهيئات هي المجالس 1956وإن كانت لم تختلف في التطبيق عما كان موجودا في ظل دستور 

ها ، فقد ركز علي المجالس الشعبية المحلية وضرورة نقل السلطة إلي1971ق بدستور وفيما يتعل . المحلية

رية اإلدا تدريجيا وتشكيلها باالنتخاب المباشر، إال أنه لم يذكر صراحة أن هذه المجالس هي الممثلة للوحدات

كثر أت ربما تكون المحلية، األمر الذي أعطي فرصة للقوانين أن تنشئ المجالس التنفيذية وتعطيها إختصاصا

ن رتيريجيا التي وردت في الدستور ممن تلك التي تعطيها للمجالس الشعبية  المحلية، فضال عن أن كلمة تد

ة الفرص )مرة فيما يتعلق بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية، ومرة بالنسبة لنقل االختصاصات( قد أعطت

رة اإلدا في توسيع سلطات المجالس الشعبية المحلية. كما أن للسلطة التشريعية لتغيير هذا األسلوب والتراخي

 المحلية جاءت كفرع من فروع السلطة التنفيذية.  
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 فى بعض الدول النصوص الدستورية لالمركزية والحكم المحلى: لثانىالملحق ا

يتناول هذا المبحث النصوص الدستورية لالمركزية والحكم المحلى فى بعض الدول، وهى: 

ذلك على سى، و ا، واليابان، وفرنسا، وأوكرانيا، والبانيا، وبولندا، وكرواتيا، وتركيا، واالتحاد الرو روماني

 الوجه ااّلتى:

 أوال: رومانيا 

 الفصل الخامس الخاص باإلدارة العامة(" من 122-119القسم الثاني"اإلدارة العامة المحلية )المواد من 

. 

ستقالل ارة العامة في الوحدات اإلدارية اإلقليمية علي مبدأ االتقوم اإلد: المبادئ األساسية:  119م:

 المحلي والمركزية للخدمات العامة.

الل تمثل سلطات اإلدارة العامة التي يتم من خاللها تحقيق االستق سلطات البلديات والمدن : 120م:

 المحلي في البلديات والمدن في المجالس والعمد المنتخبين وفقا للقانون.

 المدنو ل المجالس المحلية والعمد كسلطات إدارية مستقلة,وتدير الشؤون العامة في البلديات وتعم

إلدارية ( يمكن تكوينها في الفروع أو التقسيمات ا1والسلطات الواردة في الفقرة) وفقا للقانون .

 للبلديات.

 ات والمدن,من اجلهو السلطة أدارية عامة تنسق بين أنشطة مجالس البلدي مجلس المقاطعة : 121م:

 ون.تقديم الخدمات العامة التي تحقق مصلحة المقاطعة,مجلس المقاطعة ينتخب ويعمل وفقا للقان

دية بوخارست، والحاكم هو تعين الحكومة الحاكم في كل مقاطعة وفي بل prefectالحاكم  : 122 -مادة

ئات كزية للوزارات والهيممثل الحكومة علي المستوي المحلي ويوجه ويدير أية خدمات عامة المر 

 المركزية األخرى في الوحدات اإلدارية اإلقليمية.
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و أعلي أي قرار في المحكمة اإلدارية علي أي  يطعنويحدد القانون سلطات الحاكم,وللحاكم أن 

 توهذه التصرفا نه غير قانوني.أذا رأي ، إلعمدةللمجلس المحلي أو لو أتصرف لمجلس المقاطعة 

  ليها يجب تعليقها فى الحال.التى يتم الطعن ع

 بولنداثانيا: 

 الفصل السابع"الحكم المحلي"

يؤدي الحكم المحلي أعماال عامة ال تدخل وفقا للدستور أو القوانين ضمن اختصاصات  :163مادة

 األجهزة والهيئات العامة األخرى.

خرى قانون الوحدات األالكوميون أو البلدية هو الوحدة األساسية للحكم المحلي ويحدد ال :164مادة 

ات وتؤدي البلدية كل أعمال الحكم المحلي غير المختصة بها وحد  للحكم اإلقليمي أو المحلي.

 الحكم المحلي األخرى.

ية وحقوق الملك Ownershipلوحدات الحكم المحلي الشخصية القانونية ولها حقوق التملك  :165مادة 

 حكم الذاتي لوحدات الحكم المحلي.ل. وتحمى المحاكم طبيعة اproperty  األخرى 

تؤدي الواجبات العامة التي تهدف إلي إشباع احتياجات مجتمع الحكم الذاتي المحلي  :166مادة 

وإذا اقتضت الضرورة إلي   بواسطة وحدات الحكم المحلي باعتبارها مسئوليتها المباشرة.

ات الحكم المحلي لتأدية واجبفان التشريع يمكن أن يوجه وحدات  االحتياجات األساسية للدول,

 ا.عامة أخري.ويحدد القانون أو التشريع طريقة النقل وأسلوب أداء الواجبات التي تم توزيعه

ة إلدار وتتولي المحاكم اإلدارية تسوية النزاعات التي تنشا بين الوحدات الحكم المحلي ووحدات ا

 الحكومية.

ام المناسب لتأدية الواجبات المكلفة بها.وتتكون تضمن وحدات الحكم المحلي التمويل الع :167 مادة

موارد وحدات الحكم المحلي من إيراداتها الخاصة,وكذلك أيضا اإلعالنات العامة والمنح الخاصة 
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ويحدد القانون مصادر إيرادات وحدات الحكم المحلي,ويتم تغييرات نطاق  من موازنة الدولة.

ن مع التغييرات المناسبة في نصيبها من اإليرادات واجبات وسلطات وحدات الحكم المحلي,بالتزام

 العامة.

 لوحدات الحكم المحلي في إطار حدود القانون حق وضع وتحديد الضرائب المحلية. :168ادة م

نتخابات تؤدي وحدات الحكم المحلي واجباتها من خالل األجهزة التأسيسية والتنفيذية.وتكون ا :169ادة م

يحدد مباشرة وعلي أساس المساواة ويتم اجراءوها باالقتراع السري. و األجهزة التأسيسية عامة و 

حدد واالنتخابات وكذلك متطلبات مدي قانونية االنتخابات.وت القانون مبادئ وإجراءات الترشيح

كم األجهزة التأسيسية أو التقريرية في حدود القانون الهيكل التنظيمي الداخلي للوحدات الح

 المحلي.

,بما أعضاء مجتمع الحكم الذاتي المحلي بواسطة وسائل االستفتاء األمور الخاصة بهم يحدد :170ادة م

ويحدد القانون مبادئ وإجراءات االستفتاء  في ذلك جهاز الحكم المحلي المنتخب مباشرة.

 المحلي.

س تخضع أنشطة وأفعال الحكم المحلي لمراجعة مدي قانونيتها,وتتمثل األجهزة التي تمار  :171ادة م

 vivoridsلمراجعة علي أنشطة وحدات الحكم المحلي في رئيس الوزراء,واألجهزة األخرى ا

وبناء علي اقتراح   ,وبخصوص األمور المالية تتمثل في غرف المحاسبة اإلقليمية.

onamation يحل البرلمان  رئيس الوزراءsejm  الجهاز التأسيس للحكم المحلي في حالة

 .بطريقة فاضحة انتهاكه للدستور أو القانون 

ولها حق االنضمام إلي جمعيات دولية ، لوحدات الحكم المحلي حق تكوين جمعيات :172ادة م

لمبادئ ويحدد القانون ا. أيضا للتجمعات اإلقليمية األخرى للتجمعات المحلية واإلقليمية، وكذلك 

 التي تحكم ممارسة الحقوق المشار أليها سابقا بواسطة وحدات الحكم المحلي.
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 ا: كرواتيالثثا

 الفصل السادس:الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي

حق و      حق المواطنين في الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي حق مكفول. الحكم الذاتي المحلي:  132م:

ة المواطنين في الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي يتحقق من خالل الهيئات التمثيلية المحلي

ع ,وتتكون من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة,وبواسطة االقترا واإلقليمية علي وجه الخصوص

 السري علي أسس حقوق التصويت المباشرة والمتساوية والعامة.

شكال من خالل االجتماعات واالستفتاء واإل، دارة الشؤون المحليةإيشارك المواطنون مباشرة في و 

 عات.األخرى لصنع القرار المباشر,بما يتفق مع القانون والتشري

قاطعتها مالبلديات والمدن هي وحدات الحكم الذاتي المحلي ويتحدد نطاقها أو  الوحدات والهيئات 133م:

 ى.بالطريقة التي يحددها القانون.ويجوز للقانون أن يحدد وحدات الحكم الذاتي المحلي األخر 

 نون.يحددها القاالمقاطعات هي وحدات الحكم الذاتي في المقاطعة ويتحدد نطاقها بالطريقة التي 

تتمتع المدينة في غرب العاصمة بوضع المقاطعة بالقانون ويجوز إعطاء المدن الكبيرة في 

ي انون فتتناسب إشكال الحكم الذاتي المحلي وفقا للق جمهورية كرواتيا سلطات المقاطعة بالقانون.

 المحليات والمناطق األخرى.

اللها خالمحلي بشون المنطقة المحلية والتي تشبع من تنفذ وحدات الحكم  االستقالل واإلشراف: 134م:

خاصة الشؤون المرتبطة بتنظيم المحليات واإلسكان والتخطيط ، مباشرة احتياجات المواطنين

ية والخدمات الصحية األول، والرعاية االجتماعية، ورعاية األطفال، الحضري والمرافق العامة

 ة وتحسينوحماي، وحماية المستهلك، ليم البدني والرياضةوالتع، والثقافة، ومدارس التعليم اإللزامي

 البيئة والحماية من الحرائق والدفاع المدني.
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تنفذ وحدات الحكم الذاتي في المناطق الشؤون التي تهم المنطقة، خاصة الشؤون المرتبطة 

رور المو ، والتنمية االقتصادية والبيئة األساسية، بالتعليم والخدمة الصحية والتخطيط الحضري 

 وتنمية شبكات المؤسسات التعليمية والصحية واالجتماعية والثقافية.

 عندتعطي األولوية للهيئات األخرى للمواطنين و ، ينظم القانون الشؤون المحلية واإلقليمية

 تخصيص أو توزيع الشؤون .

 نطاق وطبيعة الشؤون ، يؤخذ في االعتبار عند تحديد نطاق االختصاص المحلي واإلقليميو 

 ومتطلبات الكفاءة واالقتصاد.

مستقلة  لوحدات الحكم الذاتي المحلي الحق في أن تنظم بطريقة التشريعات والتنظيم الداخلي:  135م:

ومن خالل تشريعاتها ولوائحها التنظيم الداخلي ونطاق اختصاص هيئاتها وربطها)تكييفها( 

 .عليها في القانون  ، وذلك في الحدود المنصوصباالحتياجات واإلمكانات المحلية

الداخلة  كون وحدات الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي في مباشرتها للشؤون  االستقالل والمراجعة  136م:

في نطاق اختصاصها مستقلة,وتخضع فقط للمراجعة الدستورية والقانونية بواسطة الهيئات 

 الحكومية المخولة بذلك

ي فواإلقليمي الحق في مواردها الخاصة وتستخدمها  لوحدات الحكم الذاتي المحلي اإليرادات 137م:

 تأدية أو القيام بالشؤون الداخلة في نطاق اختصاصها.

ي فوتكون إيرادات وحدات الحكم الذاتي المحلي وإقليمي بالتناسب مع سلطاتها المنصوص عليها 

فق ما يتب، ماليا الدستور والقانون.وتساعد الدولة وحدات الحكم الذاتي المحلي واإلقليمي الضعيفة

 مع القانون.
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 : أوكرانيارابعا

 ( مواد:7الفصل الحادي عشر"الحكم الذاتي المحلي" وذلك في )

 ريةالحكم الذاتي المحلي هو حق للمجتمع اإلقليمي وهو عبارة عن تجمع طوعي من سكان ق :140المادة

لحل مدينة أو نة أو اتحاد تطوعى لسكان قرى عديدة فى مجتمع قرية واحدة ، وسكان مستوط

 في حدود الدستور والقوانين في أوكرانيا. بطريقة مستقلة المسائل ذات الطابع المحلي

نين قوا)سيفاستوبول( ب،في مدن )كييف( يتم تحديد جوانب معينة من ممارسة الحكم الذاتي المحلي

  .فى أوكرانيا خاصة

 ،ليها القانون إجراءات ينص ع مارس الحكم الذاتي المحلي من قبل المجتمع اإلقليمي بموجبي

 مجالس القري والمستوطناتمثل من خالل هيئات الحكم الذاتي المحلي سواء بصورة مباشرة أو 

 والمدن وهيئاتها التنفيذية.

ي تمثل المصالح المشتركة للمجتمعات ى المحلالذاتللحكم  هيئاتمناطق وغيرها هى  مجالس

 مستوطنات والمدن.قرى والاإلقليمية لل

 تنظيم إدارة إحياء المدينة ضمن اختصاص مجالس المدن.ما يتعلق ب خليد

بناء على مبادرة السكان بانشاء المساكن والشوارع والتكتالت  ربيجوز السماح لمجالس الق

 ها.ممتلكاتو  وهيئات أخرى للحكم الذاتى الشعبى، وباسناد إليها جزءا من اختصاصاتها والتمويل

رية فى الق المواطنين بواسطةلمدينة من نواب منتخبين لفترة أربع سنوات يتكون مجلس ا  :141المادة

 ري.سالقتراع وبواسطة اال مباشرالمتساوي و العام و االنتخاب الوالمدينة علي أساس والمستوطنة 

 شرالعام والمتساوي والمبا االنتخابعلي أساس و التجمعات اإلقليمية لمدة أربع سنوات تنتخب 

س س ويرأالقرية والمستوطنة والمدينة ويكون رئيس الهيئة التنفيذية للمجل رئيس وباالقتراع السرى 

 جلساتها.
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 إعادةو وسلطاتها وإجراءات إنشائها  رؤساء ونواب الهيئات التنفيذية للمجلس القانون مكانة حددي

 تصفيتها.تنظيمها و 

المعنى ذاته  مجلسخالل المن  Oblastورئيس األوبالست يتم انتخاب رئيس مجلس المنطقة 

 للمجلس. ةالتنفيذيويرأس الهيئة 

      يتمثل األساس المادي والمالي للحكم الذاتي المحلي في الممتلكات المنقولة وغير :142المادة 

 ملوكةالمنقولة,وإيرادات الموازنات المحلية واألموال األخرى,واألراضي والموارد الطبيعية الم

تي مة الطنات والمدن ومراكز المدن وغيرها من الممتلكات العاللمجتمعات اإلقليمية للقرى والمستو 

 تدار عن طريق مجالس المراكز واألوبالست. 

ي فويجوز للتجمعات اإلقليمية للقرى والمستوطنات والمدن إن تنضم, بناء علي اتفاق بينها 

objects مويل أو للت للممتلكات المشتركة, وكذلك أيضا ألموال الموازنة,لتنفيذ مشروعات مشتركة

 المشترك لمشروعات ومنظمات ومؤسسات عامة وإنشاء الهيئات المناسبة والخدمات لهذا الفرض.

ات وتشارك الدولة في تكوين إيرادات موازنة الحكم الذاتي المحلي.ويتم تمويل أو تفويض  نفق

 ا.هيئات الحكم الذاتي الناجمة عن قرارات اتخذتها هيئات الدولة بواسطة الدولة نفسه

ل هيئات سواء بطريقة مباشرة أو من خال، للمجتمعات اإلقليمية للقرى والمستوطنات والمدن :143المادة 

لي عوافق الحكم الذاتي المحلي التي تنشئها أن تدير ممتلكاتها المتمثلة في الملكية العامة,وأن ت

 ق عليأن لها أن تصد برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تراقب تنفيذها.كما

ب ولها أن تفرض الضرائ، موازنات الوحدات اإلدارية واإلقليمية المعنية,وأن تراقب تنفيذها

أن نشي و المحلية,وفقا للقانون,وتضمن إجراء االستفتاءات المحلية وتنفيذ نتائجها.ولها أيضا أن ت

 الرقابة علي أنشطتها تعيد تنظيم المشروعات والمنظمات والمؤسسات العامة وأن تمارس أيضا

 وفقا الختصاصاتها المحددة في القانون. ،وأن تحل المشاكل المحلية



 65 

 وتوافق مجالس األوبالست والمراكز علي برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية

تكون تكما توافق علي موازنات المراكز واألوبالست التي  ،لألوبالستز والمراكز وتراقب تنفيذها

ت  شروعاأموال موازنة الدولة للتوزيع المناسب بين المجتمعات اإلقليمية أو من أجل تنفيذ الم من

ج المشتركة ومن األموال التي تأتي علي أساس االنفاق من الموازنات المحلية لتحقيق البرام

 لتيا االجتماعية واالقتصادية والثقافية المشتركة والرقابة علي تنفيذها  وحل القضايا األخرى 

 تكلف بها من خالل القانون.

ي ويجوز نقل سلطات محددة من هيئات السلطة التنفيذية من خالل القانون لهيئات الحكم الذات

 المحلي.وتمول الدولة ممارسة هذه السلطات من الموازنة العامة للدولة , من خالل التخصيص

 لتي يحددها القانون.الكامل للضرائب القومية للموازنة المحلية ,بواسطة اإلجراءات ا

 وتخضع هيئات الحكم الذاتي في القضايا التي تمارس سلطات هيئات السلطة التنفيذية لرقابة

 الهيئات المعنية للسلطة التنفيذية.

لقرارات اتتخذ هيئات الحكم الذاتي المحلي في نطاق حدود السلطة المخولة لها بالقانون  :144المادة   

 الل اإلقليم المعني.التي الالزمة للتنفيذمن خ

ي نين فويتم تعليق قرارات هيئات الحكم الذاتي المحلي ألسباب عدم اتفاقها مع الدستور أو القوا

 أوكرانيا ,وذلك من خالل اإلجراء الذي يحدده القانون وبالتزامن مع اللجوء إلي المحكمة.

 

 حقوق الحكم الذاتي تحميها اإلجراءات القضائية.   :145المادة  

 يحدد القانون المسائل األخرى الخاصة بتنظيم الحكم الذاتي المحلي وبتشكيل وتشغيل :146ادة الم

 ومساءلة هيئات الحكم الذاتي المحلي.

 ألبانيا :خامسا
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 ( مواد وهي:8الجزء السادس في )

 :108المادة 

الحكم حدات و والمناطق. وينظم القانون مناطق  بلدياتالكوميونات أوال وحدات الحكم المحلي هي -1

 األخرى.المحلي 

المصالح االحتياجات و  لي أساسعإلداري لوحدات الحكم المحلي ا–التقسيم اإلقليمي يحدد القانون  -2

 .أوال وال يجوز تغيير حدودها دون أخذ رأي السكان .التقاليد التاريخيةو  المتبادلة االقتصادية

لذاتي اوتؤدي جميع واجبات الحكم  .المحلى البلديات هي الوحدات األساسية للحكمالكوميونات و  -3

 .محلى أخري م حكماعدا تلك التي بنص عليها القانون لوحدات 

وينظم  محلية.الحكم الذاتي في الوحدات المحلية من خالل أجهزتها التمثيلية واالستفتاءات اليمارس  -4

 .151 لمادةمن ا 2فقرة مبادئ وإجراءات تنظيم االستفتاءات المحلية وفقا للالقانون 

 :109المادة 

نوات المجالس التي تنتخب كل ثالث س لوحدات األساسية للحكم المحلي هيالتمثيلية ل األجهزة -1

 التصويت السري. ومن خاللاالنتخابات العامة المباشرة  بواسطة

منصوص الرئيس الذي ينتخب مباشرة من الشعب علي النحو ال فىالجهاز التنفيذي للبلدية يتمثل  -2

 من هذه المادة. 1عليه في الفقرة 

 رشحالتلهم الحق في  المعنى هم الذين يلهم إقامة دائمة في إقليم الكيان المحل الذين ن و فقط المواطن -3

 لبلدية.اسة ارئلوكذلك  ،المجالس المحلية لعضوية

ا، لحهمشتركة فيما بينها لتمثيل مصا ألجهزة الحكم المحلي الحق في تشكيل اتحادات ومؤسسات -4

دولية أن تكون ممثلة في المنظمات اللها الحق فى وكذلك ، خري دول األوللتعاون مع الوحدات المحلية لل

 لسلطات المحلية.ل
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 :110المادة 

تقليدية واقتصادية ها عالقات طبر عديدة  للحكم المحلى تالمنطقة من وحدات أساسية تتكون  -1

 واجتماعية ومصالح مشتركة.

ياسة ، بما يتفق مع سمن خاللها سقنحدة التي توضع السياسات اإلقليمية وتنفذ وتالمنطقة هي الو  -2

 الدولة.

 عضاء لها فىأ والكوميونات  لبلدياتا وتنتدبهى المجلس اإلقليمى. لمنطقة اإلقليمية لة يليمثتالهيئة ال -3

، ي األقلعضو واحد عل منها كل، على أن يكون لبما يتناسب مع عدد السكانالمجلس اإلقليمي، 

ن عيتم انتخاب األعضاء اآلخرين و  رؤساء البلديات والمناطق هم دائما أعضاء في المجلس اإلقليمي.و 

 ية.معنالم هامجالساسطة و بالبلديات مجالس الكوميونات و  أعضاءطريق القوائم النسبية من بين 

 المنطقة. لمجلس اإلقليمي الحق في إصدار األوامر والقرارات الملزمة بوجه عام فيل -4

 :111المادة 

 وحدات الحكم المحلي هي أشخاص قانونية. -1

 مستقلة وتنشا باألسلوب الذي بنص عليه القانون. اتنواز وحدات الحكم المحلي لها م -2
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  :112المادة 

نفقات تتم تغطية و  الدولة. بالقانون بعض سلطات إدارةوحدات الحكم المحلي يجوز تفويض  -1

 الدولة. قعن طريممارسة التفويض 

، لمحلياجهزة الحكم تخول الواجبات التى ينص عليها القانون أو التى تتم وفقا لالتفاقيات فقط أل -2

 .الدولةوتتم تغطية النفقات التى ينص عليها القانون ألجهزة الحكم المحلى من خالل موازنة 

 :113المادة 

 البلديات والمناطق:الكوميونات و مجالس  -1

 ل المحلية بصورة مستقلة ضمن اختصاصاتها.المسائ يردتأ.تنظم و 

 صادي.ولها أيضا الحق في ممارسة النشاط االقتإيراداتها،  دير بصورة مستقلةوت مارس حقوق الملكيةب.ت

 إنفاق الدخل الذي يعتبر ضروريا لممارسة مهامها.تحصيل و ج.لها الحق في 

 اها.مستو  ، وكذلك أيضا تحديدإنشاء الضرائب المحليةفى  االلتزام بالقانون  معد.لها الحق 

 نص القانون.وبأداء شؤنها، كما يتنظيم الخاصة ب قواعدالو.وضع 

 محلية.ال شرفالألقاب ى، وكذلك أيضا لحكم المحلارموز شعارات و .إنشاء هـ

 .األعضاء كما يحدد القانون  أمام هاطرححلية و لقضايا المامبادرات  مباشرةز.

 توجيهات وقرارات وأوامر.تعليمات و ي أجهزة وحدات الحكم المحلتصدر ح.

 المحكمة أو القضاء. االحكم الذاتي لوحدات الحكم المحلي تحميه وق حقط.

 كم.القانون صالحيات الحاحدد وي، مجلس الوزراء الحاكم في كل منطقة كممثل لهيعين   :114المادة 

 

 :115المادة 
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في  من مجلس الوزراءبقرار من الخدمة ؤه يجوز حل الجهاز المنتخب لوحدة الحكم المحلى أو إعفا -1

 حالة حدوث انتهاكات جسيمة للدستور أو القوانين.

 وفي ،لمحكمة الدستوريةليوما  15الحق في تقديم شكوى في غضون  للجهاز المنتخب الذى تم حله -2

 يتم تعليق قرار مجلس الوزراء.، هذه الحالة

ة تقوم المحكمة الدستوريأو عندما يوما  15غضون تم ممارسة الحق في رفع الشكوى في تإذا لم  -3

حلي ويحدد رئيس الجمهورية موعدا إلجراء االنتخابات في وحدة الحكم الم، بتأييد قرار مجلس الوزراء

 .المعنية

  اا: فرنسسادس

 ( مواد:4الفصل "الوحدات اإلقليمية" فى )

وينشئ  .ديريات، وأقاليم ما وراء البحارميونات، والمو الوحدات اإلقليمية للجمهورية هي الك :72المادة

 القانون أية وحدة إقليمية أخري.

وتكون هذه الوحدات متمتعة بالحكم الذاتي، من خالل مجالس منتخبة، وبالطريقة المنصوص 

نية عليها فى القانون. ويكون مفوض الحكومة في المديريات واألقاليم مسئوال عن المصالح الوط

 قبة القانون.واإلشراف اإلداري ومرا

اء دة فيما ور يجوز اتخاذ إجراءات لتكييف النظام التشريعي والتنظيم اإلداري للمديريات الموجو  :73المادة 

 البحار مع الحالة الخاصة لكل منها.

ا يكون ألقاليم الجمهورية الموجودة فيما وراء البحار شكل تنظيمى خاص يراعي مصالحه :74المادة

لمصلحة العامة للجمهورية. وتنشأ مجموعات القواعد التي تحكم الخاصة، وذلك فى إطار ا

 خاصة،األقاليم الواقعة فيما وراء البحار بموجب القوانين التى تحدد نطاق اختصاص مؤسساتها ال

 ويتم تعديلها، وفقا لنفس اإلجراء، بعد التشاور مع الجمعية اإلقليمية المعنية.
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 ور معألخرى المتعلقة بشكلها التنظيمي الخاص بعد التشاويتم بالقانون تحديد وتعديل األحكام ا

 الجمعية اإلقليمية المعنية.

لوحيد ادي وهو الوضع ايحتفظ مواطنو الجمهورية الذين ال يكون لديهم وضع قانوني مدني ع :75المادة 

 ، بوضعهم الشخصي ما داموا ال يكونون قد تخلوا عنه.34في المادة  المشار إليه

 ا: تركيسابعا

 تي:رة"، وذلك في مادتين كاالتنظيم اإلدا -الجزء الرابع من الفصل الثاني في الدستور" رابعا اإلدارة  

 اإلدارة المركزية: -1

غرافي تنقسم تركيا، من حيث الهيكل اإلداري المركزي إلي أقاليم، علي أساس الموقع الج :126المادة 

ز لمراكنقسم األقاليم إلي المزيد من مستويات اوالظروف االقتصادية ومتطلبات الخدمة العامة. وت

 اإلدارية األدنى.

 وتستند إدارة األقاليم علي مبدأ نقل المزيد من السلطات.

 وتنشأ المنظمات المركزية اإلدارية التي تضم أقاليم عديدة، لضمان كفاءة وتنسيق الخدمات

 العامة. وينظم القانون وظائف وسلطات هذه المنظمات.

 ات المحليةاإلدار  -2

شأ الهيئات اإلدارية المحلية هى كيانات اعتبارية عامة تن1995يوليو  23معدلة في  : 127المادة 

تخاب تم انيللوفاء باالحتياجات المحلية المشتركة لسكان األقاليم والمراكز اإلدارية والقرى والتى 

انون القانون، ويحدد الق أجهزة صنع القرار فيها من قبل الهيئة الناخبة علي النحو المبين في

 أيضا مبادئ هيكلها.

 وينظم القانون تشكيل وواجبات وسلطات اإلدارة المحلية، وفقا لمبدأ اإلدارة المحلية.
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ع . وم67وتجرى انتخابات اإلدارة المحلية كل خمس سنوات، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 

ي في المحلية أو أفراد منها والتي من المقرر أن تجر  ذلك، يمكن أن تجرى انتخابات الهيئات اإلدارية

غضون عام قبل أو بعد أو عن طريق االنتخابات الفرعية للنواب بالتزامن مع العام أو عن طريق 

ن االنتخابات الفرعية لمجلس النواب. ويمكن أيضا إدخال الترتيبات اإلدارية الخاصة بموجب القانو 

 للمراكز الحضرية الكبرى.

خبة السلطة القضائية إجراءات التعامل مع اعتراضات اكتساب هيئات الحكم المحلي المنت وتتولى

زالة مكانتها كجهاز أوفقدانها هذه المكانة. ومع ذلك، وكإجراء مؤقت، يجوز لوزير الشؤون الداخلية إ

م س جرائأجهزة اإلدارة المحلية أو أعضائها فى مواجهة من تم التحقيق معهم أوتمت مالحقتهم على أس

 مرتبطة بواجباتهم.

 راءاتولإلدارة المركزية سلطة الوصاية اإلدارية على الحكومات المحلية في إطار المبادئ واإلج

رة"، التي يحددها القانون، بهدف ضمان تأدية الخدمات المحلية، بما يتفق مع مبدأ "وحدة تكامل اإلدا

ة والوفاء باالحتياجات المحلية بالطريقة وذلك لتأمين نمط الخدمة العامة وضمان المصلحة العام

 المناسبة.

مات اء خدوينظم القانون انخراط الهيئات اإلدارية المحلية في اتحاد، بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف أد

دارة ع اإلعامة محددة والوظائف والسلطات والترتيبات المالية واألمنية وعالقاتها المتبادلة وعالقاتها م

 خصص لهذه الهيئات اإلدارية الموارد المالية، بما يتناسب مع وظائفها.المركزية. وت
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 : اإلتحاد الروسيثامنا

 ( وهي:133إلى المادة  130( مواد)من المادة 4الفصل الثامن "الحكم الذاتي المحلي" فى )

 :130المادة 

ان للمسائل المحلية كفل الحكم الذاتي المحلي في االتحاد الروسي الحلول المستقلة بواسطة السكي -1

 ولمسائل الملكية والستخدام الممتلكات البلدية والتصرف فيها.

شر طنون الحكم الذاتي المحلي، من خالل االستفتاءات واالنتخابات وأشكال التعبير المبايمارس الموا -2

 إلرادة المواطنين عن أرادتهم، من خالل هيئات الحكم الذاتي المحلي المنتخبة وغيرها..

 :131ادة الم

اليد لذاتي المحلي في المناطق الحضرية والريفية وغيرها من     المناطق، مع مراعاة التقايدار الحكم  -1

 .لمحليالتاريخية والتقاليد المحلية األخرى. ويحدد السكان تحديدا مستقال هيكل هيئات الحكم الذاتي ا

راء م الذاتي المحلي، مع األخذ فى االعتبار اّ تم التتغييرات فى حدود المناطق التي يمارس فيها الحكت -2

 سكان المناطق المعنية.

 :132المادة

ليها علحكم الذاتي المحلي ممتلكات البلدية إدارة مستقلة، وتضع الموازنة المحلية وتوافق اتدير هيئات  -1

ة ات األهميوتنفذها، وتفرض الضرائب المحلية، وتكفل النظام العام، وتضع الحلول للمسائل األخري ذ

 المحلية.

يئات الحكم الذاتي المحلي، بموجب القانون صالحيات معينة من صالحيات الدولة، هيجوز تخويل  -2

ات صالحيمع نقل الموارد المادية والمالية الالزمة لتنفيذ هذه الصالحيات. وتشرف الدولة علي ممارسة ال

 المنقولة.

 :133المادة
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 االتحاد الروسي بواسطة حق الحماية القضائية وحق التعويض عن يتم ضمان الحكم الذاتي المحلي في

أية مصروفات إضافية تنجم عن قرارات صادرة عن هيئات سلطة الدولة، وفرض حظر علي حدود حقوق 

 الحكم الذاتي المحلي التي ينص عليها دستور االتحاد الروسي والقوانين االتحادية.

 : اليابانتاسعا

 ذاتى المحلى"الفصل الثامن"الحكم ال

ل االستقال يضع القانون القواعد الخاصة بتنظيم وبعمليات الكيانات العامة المحلية، وفقا لمبدأ :92مادة 

 الذاتى المحلى.

 تنشئ الكيانات العامة المحلية جمعيات كأجهزة تداولية لها، وفقا للقانون.  :93مادة 

حددهم وأعضاء جمعياتها، وغيرهم ممن قد يوينتخب الرؤساء التنفيذيون للكيانات العامة المحلية 

 القانون بالتصويت الشعبى المباشر فى نطاق مجتمعاتها العديدة.

ة عد الخاصللكيانات العامة المحلية الحق فى أن تدير ممتلكاتها وشؤنها وإدارتها لتنفيذ القوا  :94مادة 

 بها، وذلك فى نطاق للقانون.

ان قانونا خاصا بكيان عام محلى على كي يطبقأن  Dietدايت ال يجوز لمجلس النواب أو ال :95مادة 

غى  بدون موافقة األغلبية المطلوب الحصول عليها وفقا للقانون  من الناخبين ،عام محلى ّاخر

 هذا الكيان العام المحلى المعنى.
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 والكلمات الرئيسية برنامج الندوةالملحق الثالث: 

كتور/ كل من الدكتورة/ عالية المهدى عميدة الكلية، والدوفى الجلسة االفتتاحية للندوة، تحدث 

رئيس وحدة سمير عبد الوهاب مدير وحدة دعم سياسات الالمركزية، والدكتور/ عمرو هاشم ربيع 

 .ماألهر الدراسات المصرية ومدير برنامج التحول الديمقراطي بمركز الدراسات السياسية،واإلستراتيجية با

ة مناقشة المقترحات الخاصة بالرؤي بد الوهاب أن الندوة تهدف إلىوقد أوضح الدكتور سمير ع

ة لقليلاالذى من المفترض إعداده خالل الشهور  المستقبلية لالمركزية والحكم المحلى في الدستور الجديد

، وذلك فى ضوء التعرف على وضع ومكانة الالمركزية في دساتير بعض الدول، وفي الدساتير القادمة

، مع تحديد مزايا وعيوب كل منها. وطالب 1971وحتى دستور  1923تداء من دستور المصرية، اب

ي ل التبأهمية تناول وضع اإلدارة المحلية في الدستور الجديد من جانب الباحثين، نظرًا ألن كل المشاك

ور الجديد توحتى ااّلن مردودها إلي مكانة هذه اإلدارة في الدس 1971تعاني منها اإلدارة المحلية منذ عام 

 تالذي اعتبرها جزءا من السلطة التنفيذية. ومن هنا شدد على التركيز على وضوح الحماية والضمانا

 الدستورية للحكم المحلي في مصر.

وأرجع الدكتور/ عمرو هاشم ربيع أهمية موضوع الندوة إلى عدة اعتبارات، من أهمها: أوال: أنها 

يناير منها النظام االنتخابي، والوضع الحزبي في  25ثورة تأتي  في إطار مناقشة عدة موضوعات بعد 

مصر، وموضوع الالمركزية والحكم المحلي. وثانيا: ما سيصدر عنها من توصيات تقدم لصناع القرار 

في ظل المرحلة االنتقالية والمتعلقة بعملية التحول الديمقراطي في مصر. وثالثا: أهمية الموضوع نفسه، 

عبية المحلية ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي، مؤكدا أنه من الضروري النظر فأعضاء المجالس الش

في أوضاع المحليات في ظل هذه السيطرة شبه الكاملة للحزب الوطني علي مقاعد المجالس المحلية،  

خاصة بعد حل هذا الحزب بقرار من المحكمة. وفي النهاية، أكد علي أن تكون مسألة  الالمركزية 
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والمهام  –المستويات المحلية –لمحلي ضمن أهم نقاط الدستور بكل عناصرها)الموارد المالية والحكم ا

 (.واالختصاصات، والرقابة على الوحدات المحلية

يفية واستهلت د/ عالية المهدي عميدة كلية االقتصاد والعلوم السياسية  كلمتها، متسائلة عن ك

ذا إن ه ال لرئيس الجمهورية الذى يأتي باالنتخاب؟!! وقالتتعيين المحافظ  فى الوقت الذى يكون فيه ممث

ة. ن جادالتساؤل ليس جديدا، مشيرة إلى أنه كان مطروحا في  الفترة السابقة، إال أن النظرة إليه لم تك

روحة وطالبت بضرورة أن يكون أسلوب اختيار المحافظين والقيادات التنفيذية من النقاط األساسية المط

ل خاب لكالمرحلة الجديدة، مع التركيز على فكرة الحكم المحلي الفعلي، وذلك من خالل االنتللمناقشة في 

ة هذه القيادات. وشددت على ضرورة نشر الثقافة السياسية الجديدة لدى المواطنين والقضاء على فكر 

ة ة، مشير الرفض لمجرد الرفض، ومؤكدة علي أهمية وضوح المفاهيم والتركيز علي نشر ثقافة الالمركزي

 إلي المشكلة التى حدثت بخصوص تعيين محافظ قنا فى الفترة األخيرة.

ض عر  وزير اإلدارة المحلية األسبق، الدكتور/ محمود شريفوفى الجلسة األولى التى ترأسها 

ى فسمير عبد الوهاب ورقة العمل التي أعدت للندوة، مركزا على الالمركزية والحكم المحلى الدكتور/

الدول وفى مصر، من حيث اإلطار المفاهيمى والمكانة الدستورية لالمركزية، وأساليب  دساتير بعض

ة تحقيقها، واختصاصات المجالس المحلية، ومصادر التمويل الذاتي المحلى، وعالقات الوحدات المحلي

ببعضها البعض وبالحكومة المركزية. وطرح فى النهاية رؤية لما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد 

 خصوص موضوع الالمركزية والحكم المحلى.ب

أنه في ظل الفترات االنتقالية والتحولية تكون هناك عالمات  الدكتور/ محمود شريفوذكر 

طريق في حاجة إلى التوضيح، وأن الهدف من لقاء اليوم هو تحديد هذه العالمات، للوصول إلى حكم 

لك العالمات ليس أمرا يسيرا، فى حين يرى محلى رشيد. وذكر أن  بعض األشخاص قد يرون أن تحديد ت

ّاخرون أن فترات التحول هي أنسب الفترات إلحداث تأثير فعال. وأكد على ضرورة مراعاة طبيعة 
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الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها مصر، واالستفادة من تجارب الدول األخرى، 

 بما يتناسب مع البيئة المصرية.

ري أنه ال يوجد أي نص يتعلق بالحكم المحلي في اإلعالن الدستو  تور/ محمود شريفالدكوذكر 

الذى ألغى مؤخرا كان  1971الذي صدر عن المجلس األعلى  للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن  دستور 

ل توضيح أن التقسيم  اإلداري لجمهورية (، من خال163-162-161مواد ) 3يتناول اإلدارة المحلية في 

خري أالعربية يتمثل فى المحافظات، والمدن، والقري، ومجيزا فى الوقت ذاته إنشاء وحدات إدارية  مصر

ل بالقانون، وأن تشكيل المجالس الشعبية المحلية يجب أن يتم عن طريق االنتخاب المباشر، وأن تنق

لية المح كزية والسلطةالسلطة تدريجيا باالنتخاب المباشر من المواطنين. وأكد أن الرؤية الخاصة بالالمر 

( مرات بقوانين 9الذي عدل حوالي ) 1979لسنة  43في الدستور كانت أكثر تقدما من القانون رقم 

 كانت قاصرة عن تحقيق الهدف الدستوري لها.

ترتب عليها انتحاب كل  1971وقال إن عبارة االنتخاب المباشر التى وردت فى دستور 

شرة القرية( مبا -الحي -المدينة –المركز  –المستويات )المحافظة المجالس الشعبية المحلية فى جميع 

قد نص على أن تنقل  1971عن طريق المواطن نفسه. وأضاف قائال إنه على الرغم من أن دستور 

وذكر  سنة(. 40السلطات تدريجيا إلي المجالس الشعبية المحليًة، إال أن شيئا من ذلك لم يتحقق لمدة )

علي  يذية،ذي كان في الدستور أنه كان يعتبر اإلدارة  المحلية أحد فروع السلطة التنفأن العيب الخطير ال

 رقابية(. -ةتنفيذي –شريعية ت –الرغم من أنها سلطة كاملة )سياسية 

الكوادر الكفؤة للمحليات، والدعم المالي،  على ضرورة توفير الدكتور/ محمود شريفوأكد 

افظات، وأن تقوم هناك انتخابات حرة ونزيهة في سياق ديمقراطي يعكس ومراعاة التوازن التنموي بين المح

مطالب الشعب، ألن الحديث عن المجالس الشعبية المحلية هو الحديث عن الديمقراطية، أي أننا نريد 

للشعب أن يحكم نفسه بنفسه ونريد للمجالس أن تلبي رغبات هذا الشعب وتكون تحت رقابته. فالديمقراطية 
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األسمى لنظم الحكم والتنمية وتشكيالت المجالس المختلفة. وأكد على إعطاء فرصة لألحزاب هي الهدف 

 الجديدة لطرح رؤيتها.

 وعن مطالبة البعض بحل المجالس المحلية، ذكر أنه ال يجوز الحل الجماعي للمجالس الشعبية

لحل  يوما( فالدعوة 60) المحلية، وأنه إذا كان هناك حل لمجلس واحد، البد أن تجري االنتخابات خالل

 .)دعوة غير قانونية(المجالس المحلية 

 مركزيةنائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية أن الال األستاذ/ عبد المعطي لطفي وذكر

غير مفعلة بشكل أو بآخر، وأن هناك تحديات تؤثر على تطبيقها فى المحافظات، من أهمها: ضعف 

شاركة شعبية. وأكد على ضرورة أن يطالب المواطن بحقوقه وأن يكون المجتمع المدني وعدم وجود م

 ى أنهمتفاعال مع األحداث، من خالل التربية السياسية، ورفع مستوى الوعي السياسي للمواطن. وأشار إل

كانت هناك تجارب عديدة  ناجحة في مشاركة المجتمع المصري فى التنمية فى محافظات مثل المنيا 

 أجهضت بسبب المركزية فى السنوات الماضية. وقنا، إال أنها

وأشار إلى بعض التحديات التى تواجه تطبيق الالمركزية مثل ضرورة توفير موارد المجالس 

جاتها، احتياو المحلية، وتعظيم قدرة المحافظات على إيجاد تلك الموارد المتاحة لها التي ال تفي بمتطلباتها 

ورة ليات، والتخوف من القبلية والعائالت والعصبيات. وطالب بضر وأهمية وجود أجهزة رقابية علي المح

 أن تكون المجالس الشعبية المحلية هيئة مستقلة ال يسيطر عليها أحد. 

نائب رئيس مركز البحوث العربية واألفريقية على موضوع  األستاذ/ عبد الغفار شكر وعقب

سلطوي إلى النظام الديمقراطي عادة ما تتم إعادة الندوة، فذكر أنه في سياق عملية االنتقال من النظام ال

توزيع السلطات. وذكر أنه لم تكن هناك إرادة سياسيه لتطبيق الالمركزية فى الفترة الماضية، حيث كان 

التركيز فى هذه الفترة على المركزية، والجدل حول القضايا المفاهيمية بين اإلدارة المحلية والحكم المحلى 

إدارة أو  -وهيمنة السلطة التنفيذية على اإلدارة المحلية. وأكد أن المصطلح ليس مهما والسلطة المحلية،
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وأشار إلى كثرة الحديث عن تعديل قانون  وإنما المهم هو ضرورة نقل السلطات للمحليات. -حكم محلي

الذى   اإلدارة المحلية خالل الثالثين عاما الماضية، دون حدوث شئ يذكر، فضال عن الغموض، والتكتم

اتسم به إعداد مشروع القانون الجديد لإلدارة المحلية فى السنوات التى سبقت الثورة من جانب األشخاص 

المعنيين بذلك فى وزارة التنمية المحلية وأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، فلم يكن بمقدور أى 

يناير وسقوط النظام  25سياسية بعد وأوضح أن اإلرادة ال شخص الحصول على نسخة من هذا المشروع.

السلطوي وبدء المرحلة االنتقالية لم تعد كما كانت من قبل، مؤكدا ضرورة طرح قضية اإلدارة المحلية    

بقوة، من خالل تشكيل لجنة ضغط تتولى إعداد مسودة لمواد الحكم المحلي فى الدستور الجديد ومشروع 

على ضرورة االستفادة من مشروع دستور  ذ/ عبد الغفار شكراألستاوأكد  قانون جديد للحكم المحلى.

الذي يؤكد أن الفكر الدستوري لمصر كان  ناجحا جدًا وكان قائما على الليبرالية خالل فترة  1954

 (. وركز على بعض النقاط المهمة التي البد أن يتضمنها الدستور الجديد والتى منها: 1954دستور )

ب خاص  فى الدستور، وأن يكون مستويين فقط هما المحافظات، أن يكون للحكم المحلى با -

(، قاعدي)والمستوي األخر الذى تندرج تحته المدينة والقرية والحي والمركز، فيكون لدينا مستويان 

 وإقليمي )المحافظة(، وبدون بناء هرمي في اعتماد القرارات والتدرج. 

س ن إدارة شؤونهم، وأن تكون قرارات المجلجعل المستوى القاعدي األهم، ألن من حق المواطني -

 المحلي نهائية في هذا الصدد دون معقب عليه، أما مستوى المحافظة، فيكون مختصا بالمسائل

 والمصالح اإلقليمية المشتركة لكل سكان المحافظة.

توفير شروط تطبيق الالمركزية المالية، فالحكومة المركزية مسئولة عن توفير كوادر فنية،  -

عانة المالية للمحليات حتى تتوازن حاليا. الالمركزية المالية :نصت على الضرائب والرسوم واإل

ذات الطابع المحلي التي تدخل ضمن موارد الهيئات المحلية. ونصت علي انه يجب أن تضع 



 79 

القيادات المحلية في وضع ميزانية السنوية والتي تشمل إيراداته ومصروفاته وتكفل الدولة حق ما 

 جه تلك المجالس ومعاونة المجلس سواء معاونات مالية أو إدارية أو فنية. تحتا

تمثيل الوحدة  المحلية  من خالل مجلس ينتخب باالقتراع السري المباشر، وعلى أن تختص  -

المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي عليها وتنشئ وتدير المرافق واألعمال الصحية 

ني والف فرد، وعلى استقالل الهيئات المحلية بشؤون التعليم االبتدائيواالجتماعية وكل ما يهم ال

والطرق وشق المرافق االجتماعية، وعلى أن قرارات المجالس المحلية الصادرة في ضوء حدود 

اختصاصاتها نهائية وال يجوز تدخل السلطة التنفيذية إال عند تجاوز هذه المجالس حدود 

 .اختصاصاتها الواردة في القانون 

 أن ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية في األعمال ذات النفع المشترك.  -

 


