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المركزیة والالمركزیة

یقوم التنظیم اإلداري في الدولة الحدیثة على فكرتین 
.  أساسیتین ھما المركزیة اإلداریة والالمركزیة اإلداریة

وتأخذ كل دولة منھما حسب ما یتفق مع معطیاتھا السیاسیة وتأخذ كل دولة منھما حسب ما یتفق مع معطیاتھا السیاسیة 
.والتاریخیة والجغرافیة



المركزیة اإلداریة

تعني المركزیة اإلداریة جمع الوظیفة اإلداریة وحصرھا 
، حیث یتولى "الدولة"بید شخص معنوي عام واحد ھو 

ویھیمن على النشاط اإلداري، وإن تعددت الھیئات ویھیمن على النشاط اإلداري، وإن تعددت الھیئات 
.، وفق نظام السلطة الرئاسیةبھواألفراد القائمین 



تكون السلطة المركزیة الوحیدة المؤھلة التخاذ قرارات تھم 
الجماعة في مجموعھا وباختالف مكوناتھا، بحیث تلحق كل 

وینطبق ھذا ). الدولة(المرافق العامة الوطنیة بجھة واحدة 
الوصف على الصورة المطلقة واألولیة للنظام المركزي 

، لكن اضطرت الدولة الحقا إلى توزیع )التركیز اإلداري( ، لكن اضطرت الدولة الحقا إلى توزیع )التركیز اإلداري(
األعمال اإلداریة بینھا وبین الفروع التابعة لھا في األقالیم 

).عدم التركیز اإلداري(



اإلداریةالمركزیة عناصر 

:تقوم المركزیة اإلداریة على عنصرین
 صاحبة ھي وتكون اإلداري النشاط أنواع بكل المركزیة اإلدارة استئثار:أوال

)...العامة الوظائف في والتعیین القرارات، إصدار سلطة( النھائي القرار
 مراحل أدنى إلى تصل أن یجب إنما القمة في مركزة السلطة تكون أن یكفي وال

 متدرجة المراحل أدنى إلى القمة من المنحدرة السلطة ھذه تكون أن على اإلدارة متدرجة المراحل أدنى إلى القمة من المنحدرة السلطة ھذه تكون أن على اإلدارة
 أن تقتضي التي القرب إدارة مع یتنافى ال ذلك أن غیر .ھرمیا تدرجا بینھا فیما

 تقتضي كما إقلیم لكل الخاصة للحاجات مالئمة اإلداري النشاط أسالیب تكون
 لذلك إلیھ، الحاجة منبع من قریبة النشاط ھذا أمر تتولى التي الھیئة تكون بأن
 یسمح بحیث اإلداریة شؤونھا أمر اإلداریة الوحدات تتولى أن الخیر من كان

 إداریة ھیئات العاصمة في المركزیة الھیئة بجانب توجد أن اإلداریة النظام
.الدولة :واحد معنوي وشخص واحد إداري لمصدر تابعة كلھا لكنھا محلیة،



موظفي الحكومة لنظام السلم اإلداري والسلطة الرئاسیة أي أن خضوع :ثانیا
یكون موظفو كل مصلحة عامة موزعین فیما یتعلق بمباشرة وظائفھم على 

وینتھي ھذا التسلسل في . درجات متصاعدة تخضع كل منھا للتي تعلوھا
فالسلطة الرئاسیة خط . الخضوع إلى الوزیر الذي یخضع لھ الجمیع في وزارتھ فالسلطة الرئاسیة خط . الخضوع إلى الوزیر الذي یخضع لھ الجمیع في وزارتھ

والسلطة الرئاسیة لیست حقا شخصیا لصاحبھا . تتخللھ روابط التبعیة والخضوع
.وفقا للنصوص القانونیةمرؤوسیھ الرئیس على  یباشرهولكنھا مجرد اختصاص 



صور المركزیة اإلداریة

:اإلداريتتخذ المركزیة صورتین التركیز اإلداري وعدم التركیز 
التركیز اإلداري:أوال

وھي . یسمى أیضا بالمركزیة الكاملة والمركزیة المطلقة والوزاریة
كذلك ألن سلطة البت النھائي واتخاذ القرارات اإلداریة في جمیع 
مظاھر النشاط اإلداري تكون بین یدي السلطات المركزیة وحدھا مظاھر النشاط اإلداري تكون بین یدي السلطات المركزیة وحدھا 

. دون أن تعطي أیة سلطة في اتخاذ القرارات لممثلیھا في األقالیم
ویتعین على ممثلي السلطة المركزیة في األقالیم أن یعودوا إلى 

 كفھم . وزارتھم في كل المسائل التي تستوجب التقریر فیھا
یستلمون األوامر من السلطة المركزیة وینفذونھا " صنادیق البرید"

.ویرفعون اقتراحاتھم إلى تلك السلطة وینتظرون الرد علیھا



اإلداريالتركیز عدم :ثانیا
یعرف بنظام المركزیة النسبیة أو الجزئیة أو البسیطة أو 

ویعني توزیع سلطة البت النھائي في مظاھر النشاط . الالوزاریة
اإلداري بین اإلدارة المركزیة من جھة وفروعھا في العاصمة 

وذلك بأن تعھد السلطات المركزیة . واألقالیم من جھة ثانیة
ببعض صالحیاتھا واختصاصاتھا إلى ممثلیھا على ) الوزراء(

.المحليالمستوى  .المحليالمستوى 

إن عدم التركیز اإلداري وإن كان یخفف من وطأة 
المركزیة اإلداریة فإنھ ال یمس بجوھرھا فاألعوان 

.المحلیون یظلون خاضعین للسلطة الرئاسیة



الالمركزیة اإلداریة

الالمركزیة اإلداریة بأنھا النظام اإلداري الذي یقوم على تعرف 
تحویل اختصاصات ووظائف إداریة من اإلدارة المركزیة إلى 

واألقالیم  والعماالتكالجھة (وحدات إداریة أخرى إقلیمیة 
متمتعة بالشخصیة ) المؤسسات العامة( مصلحیةأو ) والجماعات

.المعنویة، مع خضوعھا لقدر معین من رقابة اإلدارة المركزیة



)الترابیة(الالمركزیة اإلقلیمیة أركان 

:یمكن حصر أركان الالمركزیة اإلقلیمیة في ثالثة

أوال:االعتراف بوجود مصالح محلیة

ویعد وجود ھذه المصالح أو الشؤون المحلیة سبب 

.الالمركزيقیام النظام ومبرر 



  السلطات لرقابة المحلیة الھیئات خضوع:ثانیا
المركزیة

 یجیز المحلیة الھیئات بھ تتمتع الذي االستقالل منطق كان إذا
 أو األعمال ببعض القیام في الحریة من بقدر تمتع أن لھا

 قد إطالقھ على الحق ھذا تقریر فإن ،بھا القیام عن االمتناع
 ولذلك .للخطر الوطنیة والمصالح المحلیة المصالح یعرض ولذلك .للخطر الوطنیة والمصالح المحلیة المصالح یعرض

 الھیئات مراقبة في بحقھا تحتفظ المركزیة السلطات فإن
.)اإلداریة الوصایة( الالمركزیة،

 یخولھا التي السلطات مجموع اإلداریة بالوصایة ویقصد
المحلیة الھیئات أشخاص لمراقبة المركزیة لإلدارة القانون



صور الالمركزیة اإلداریة
 المرفقیةیجري التمییز داخل الالمركزیة اإلداریة بین الالمركزیة 

والالمركزیة اإلقلیمیة
أوال:الالمركزیة المرفقیة
وتنطبق بالخصوص على  المصلحیةتسمى كذلك بالالمركزیة 

التعلیم، الصحة (وتتحقق بتخویل مرفق عام . المؤسسات العامة
الشخصیة المعنویة لیصبح مستقال مالیا وإداریا عن ...) النقل

.المركزیة مع خضوعھ لقدر معین من الوصایةالسلطة 
على التخصص الوظیفي  المرفقیةترتكز الالمركزیة 

والموضوعي، دون االھتمام بالنطاق الترابي أو اإلقلیمي الذي 
.یمارس فیھ ذلك النشاط



ثانیا:الالمركزیة اإلقلیمیة

تعني وجود وحدات ترابیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
وھي . وتخضع ھي األخرى لرقابة السلطات المركزیة

الصورة الواضحة والكاملة من نظام الالمركزیة الترابیة، الصورة الواضحة والكاملة من نظام الالمركزیة الترابیة، 
ألنھا ترتكز على االختصاص الترابي، حیث إنھا تمارس 

.صالحیاتھا في حیز جغرافي محدد


