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 هدخل ادارة عاهت                                                                                    هدرس الوادة

 الورحلت االولى/قسن العلوم السياسيت                                                            م.م عبير علي عبدالعزيز
 

 انواع النظن اإلدارية
اإلدارة نذاطيا وتؤدي مياميا عؽ طخيق األشخاص اإلدارية وىي ليدت أشخاصًا  تسارس

السخكدية وىي  ،اىؼ انؾاع الشغؼ االداريةلحا سشقؾم بجراسة  ،طبيعية وإنسا أشخاصًا معشؾية عامة
 اآلتية: وذلػ مؽ خالل السباحث الثالثة اإلدارية، والالمخكدية اإلدارية، واالتحاد )الفجرالية(،

 
 

 املبحث األول
 

 املركزية اإلدارية 
وتقؾم السخكدية عمى  ،السخكدية اإلدارية أول الشغؼ التي اتبعتيا الجول في الحكؼ واإلدارةتعج 

حرخ مسارسة الؾعيفة اإلدارية في وفي السجال اإلداري يقرج بيا  ،أساس التؾحيج وعجم التجدئة
إذ تقؾم األجيدة اإلدارية التابعة لمدمظة التشفيحية في السخكد بسسارسة  ،الحكؾمة السخكديةيج الجولة ب

 .الؾعائف واالختراصات اإلدارية في جسيع إقميؼ الجولة
وبجاية القخن  وتستج جحور السخكدية في التشغيؼ اإلداري الحجيث إلى نياية القخن الخامذ عذخ

كانت بحاجة ماسة إلى تؾحيج الدمظات  التيالجولة الحجيثة في أوربا و  قيام الدادس عذخ، عشج
ولؼ يكؽ لعسال السمػ  ،وجسيع االختراصات في الجولة السؾحجة بيج السمػ والدمظة السخكدية

السشتذخيؽ في األقاليؼ سمظة البت في األمؾر السحمية دون الخجؾع إلى الدمظة السخكدية في 
  .العاصسة

متختيب الحي ل وفقاالتي ترجر عؽ الدمظة العميا  الشغام تمتدم الدمظة الجنيا بالقخاراتىحا وفي 
 ،وتقديؼ السؾعفيؽ إلى درجات يعمؾ بعزيا بعزًا في سمؼ إداري مشتغؼ ،يدؾد الدمظة التشفيحية

  .يخزع كل مخؤوس فيو لخئيدو خزؾعًا تامًا ويشفح أوامخه ويعسل تحت إشخافو وتؾجيياتو
بل  ،ي العاصسة بجسيع األعسال في أنحاء الجولةوال تعشي السخكدية أن تقؾم الدمظة التشفيحية ف

تقتزي وجؾد فخوع ليحه الدمظة غيخ أن ىحه الفخوع ال تتستع بأي قجر مؽ االستقالل في مباشخة 
  .وعيفتيا وتكؾن تابعة لمدمظة السخكدية في العاصسة ومختبظة بيا
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 املطلب األول
 املركزية اإلدارية عناصر

تقؾم السخكدية اإلدارية عمى ثالثة عشاصخ ىي : تخكيد الؾعيفة اإلدارية في يج الحكؾمة 
  .والدمظة الخئاسية (الدمؼ اإلداري ) والتجرج اليخميالسخكدية 

 الهظيفة اإلدارية في يد الحكهمة الطركزية  تركيزأواًل : 
التي تخؾليا اياىا الؾعيفة وىحا يعشي ان الحكؾمة السخكدية في العاصسة تدتأثخ بكل الدمظات 

وتكؾن سمظة اتخاذ القخار الشيائي في شؤون الشذاط اإلداري وفي جسيع أقاليؼ  ،اإلدارية في الجولة
وال تؾجج في ىحا الشغام أشخاص معشؾية عامة محمية أو  ،الجولة في يج الؾزراء ومسثمييؼ التابعيؽ ليؼ

ؾجج مجالذ محمية مشتخبة أو ىيئات عامة يسكؽ ومؽ ثؼ ال ت ،مخفكية مدتقمة عؽ الدمظة السخكدية
وان كان ثسة مؾعفيؽ في االقاليؼ فيؼ عسال الدمظة السخكدية الحيؽ يأتسخون  ،أن تجيخ السخافق العامة

  .بأمخىا ويعسمؾن وفق مخظظيا
 

 ثانيا: خضهع جطيع الطهظفين لظعام الدلم اإلداري 
بات الؾعيفة يخزعؾن فيسا يتعمق بسباشخة واجومقتزاه ان مؾعفي الجياز اإلداري السخكدي 

إذ نجج مؾعفي كل وزارة أو ىيئة إدارية يتؾزعؾن عمى شكل درجات متراعجة  اإلدارية لتجرج ىخمي،
يتكؾن مشيا ما يعخف بالدمؼ اإلداري الحي يبجأ مؽ أصغخ مؾعف وصؾال إلى الؾزيخ الحي يقف عمى 

كؾمة السخكدية وحجىا اختراص التعييؽ في الؾعائف ويكؾن لمح ،أعمى درجات ىحا الدمؼ الستراعج
 .العامة جسيعا وال يتخك اختيار السؾعفيؽ السحمييؽ في التقديسات اإلدارية لييئات محمية

وتججر االشارة إلى ان وجؾد مؾعفيؽ يسارسؾن اختراصات مختمفة في االشخاص السعشؾية 
السا عل جسيع السؾعفيؽ خاضعيؽ لمتدمدل اإلقميسية أو السخفكية ال يعشي ىجم الشغام السخكدي ط

 .اليخمي لمدمظة السخكدية
 

 ثالثا: الدلطة الرئاسية
ومقتزاىا خزؾع السؾعف األدنى لمسؾعف الحي يعمؾه مباشخة في الدمؼ اإلداري والحي يختبط 

الدمظة و  ،بو إداريًا حتى يشتيي بالؾزيخ الحي يخزع لو الجسيع في وزارتو مؽ الشاحية اإلدارية
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القانؾن فيؾفخ وحجة العسل وفعاليتو  يشغسياسية ضسانو معتخف بيا لمخؤساء اإلدارييؽ الخئا
وبالتالي عجم إمكانية  مخؤوسيومؽ جانب آخخ تختب مدؤولية الخئيذ عؽ أعسالو وىي  ،واستسخاريتو

 السدؤولية. تيخبو مؽ ىحه
  أعسالو.و بذخص السخؤوس  تتعمقوالدمظة الخئاسية 

 
 طرؤوسالسلطة الرئيس على شخص  -1

 بعسل لمكيام سخؤوسالخرص ان يلخئيذ عمى أشخاص مخؤوسو الحق في اسمظة  تتزسؽ
في حجود معيشو عميو االنزباطية كسا تتزسؽ سمظة نقل السؾعف وتخقيتو وإيقاع العقؾبات  ،معيؽ

 .وفي نظاق القانؾن إذ أخل بؾاجبات الؾعيفة
 

 سلطة الرئيس على أعطال مرؤوسيه  -2
تذسل ىحه الدمظة حق الخئيذ في تؾجيو مخؤوسيو قبل مسارسة أعساليؼ )سمظة سابقة( ومخاقبة 

  .تشفيحىؼ ليحه األعسال والتعقيب عمييا )سمظة الحقة(
 الدلطة الدابقة -أ

وبيحا فإن  ،يمتدم السخؤوس باحتخاميا في عسمو اإلداري أوامخ وتعميسات ان يرجر  مخئيذل
نسا فزال عؽ ذلػ يخزع لسا ال يخزع لمقانؾن والشغام فحدب وإ الشغام السخكدي السخؤوس في 

 .تأخح صؾر السشذؾرات أو التعميسات أو األوامخ اإلدارية ،ليو رؤساءه مؽ أوامخيرجره إ
  الالحقةدلطة ال -ب

أو استبجاليا أو  أعساليؼإجازة  لو مخؤوسيو فيكؾن دمظة الخئيذ في الخقابة عمى أعسال تتسثل ب
وليذ لمسخؤوس  ،كسا يسمػ أيزًا الحمؾل محميؼ إذا اقتزى العسل ذلػ ،آثارىا أو تعجيل إلغائيا

 .صالحية االعتخاض عمى أعسال الخئيذ بيحا الرجد
 ،وكسقابل ليحه الدمظة الخئاسية التي يتستع بيا الخئيذ فانو يكؾن مدؤوال عؽ أعسال مخؤوسيو

 .ونجج ان ىحه السدؤولية تتجرج وفق الدمؼ اإلداري حتى ترل إلى الؾزيخ الحي يعج قسة ىحا التجرج
 الثاني املطلب

 صور املركزية اإلدارية
  .التخكيد اإلداري وعجم التخكيد اإلداري  ،تتخح السخكدية اإلدارية صؾرتان

 أواًل : التركيز اإلداري 
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بدبب  ،التي عيخت عمييا بجاية نذؾء الجولة الحجيثةوىي الرؾرة البجائية لمسخكدية اإلدارية 
 .حاجة السمؾك لتخكيد كل الؾعائف بأيجييؼ وفي السخكد بذكل مباشخ لتأكيج وحجة الجولة

جسيع الرالحيات واالختراصات الستعمقة بالؾعيفة اإلدارية ومعشى التخكيد اإلداري أن تتخكد 
سمظة اتخاذ القخارات في كل الذؤون اإلدارية بيج الؾزراء في تكؾن حيث  ،لدمظة السخكديةبيج ا

أية صالحية  في العاصسة أو التقديسات اإلدارية دون ان يكؾن لسسثمي الدمظة السخكدية ،العاصسة
ر ويجب عمييؼ الخجؾع في كل شيء إلى السخكد التخاذ القخا ،في اتخاذ القخارات أو ترخيف األمؾر

  .بذأنو
السظخوحة  السدائلويشحرخ دور السؾعفيؽ في الجياز اإلداري في تقجيؼ السقتخحات واآلراء في 

وابخازا ليحا الجور لمؾزراء وليسشتيؼ عمى شؤون  ،عمييؼ وانتغار ما يقخره الؾزيخ السختص بذأنيا
  .وزاراتيؼ يظمق عمى ىحا الشغام اسؼ )السخكدية الؾزارية(

 
 التركيز اإلداري ثانيًا : عدم 

ان تعجد واجبات اإلدارة وتشؾعيا؛ بدبب تعجد حاجات الجسيؾر واتداع مجاالت الخجمة التي 
عب التحقق في جعمت مؽ مسارسة الدمظة وفقا لرؾرة التخكيد اإلداري أمخًا ص ليؼ،تقجميا اإلدارة 

دمظات اتجيت الشغؼ اإلدارية لمبحث عؽ أسمؾب آخخ يعظي بعض ال الؾاقع العسمي، لح
واالختراصات لسؾعفي الدمظة السخكدية في العاصسة واالقاليؼ بحيث يكؾن ليؼ سمظة البت في 

  .مدائل معيشة دون الخجؾع إلى السخكد )الؾزيخ( أو الخئيذ األعمى في الدمؼ اإلداري 
وىكحا تؼ األخح بأسمؾب عجم التخكيد اإلداري )السخكدية الالوزارية( والحي بسقتزاه أصبح 

ق العامة السحمية ي اإلدارة في مختمف الؾحجات اإلدارية سمظة ترخيف بعض شؤون السخافلسؾعف
وتختب عمى ذلػ االعتخاف ليؤالء السؾعفيؽ بحق اصجار القخارات اإلدارية لتأدية  واالشخاف عمييا،

خمي رالحيات لسؾعفي اإلدارة في الؾحجات اإلدارية ال يعشي التء مثل ىحه الإال ان اعظا ،واجباتيؼ
إذ يغل ىؤالء السؾعفيؽ مختبظيؽ بالدمظة اإلدارية السخكدية ويخزعؾن لشغام  ،عؽ الشغام السخكدي 

وكل  ،اًل إلى الؾزيخؾ الدمؼ اإلداري الؾعيفي ويسارسؾن سمظاتيؼ تحت اشخاف رؤسائيؼ اإلدارييؽ وص
مؽ خالل  ،ديةالؾزارات واإلدارات السخك عؽما في األمخ أن عجم التخكيد اإلداري يخفف العبء 

 ،تؾزيع وعيفة التشفيح وإدارة السخافق العامة بيؽ الحكؾمة السخكدية في العاصسة ومسثمييا في األقاليؼ
ويتسثل  ،أي بيؽ اإلدارة السخكدية وبيؽ السؾعفيؽ الحيؽ عيشتيؼ والحيؽ يتبعؾن ليا برؾرة مباشخة

 أسمؾب مسارسة الدمظة ىحا في صؾرتيؽ رئيديتيؽ:
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ؾن ىشا شاسب مع ازدياد نذاط الجولة، ونككحل يت: تهزيع الصالحيات واالختصاصاتإعادة  -1
 .برجد تؾسيع قاعجة الفئة التي تسارس االختراص شخرياً 

كحل مالءم ليخجم التؾسع في نظاق عسل الدمظة : تبظي قهاعد التفهيض في االختصاص -2
سارسة جدء مؽ اختراصاتو أن يعيج صاحب االختراص بس بتفؾيض االختراص:يقرج و  ،العامة

بذخط أن يدسح القانؾن بإجخاء ىحا التفؾيض وأن تكؾن مسارسة االختراص  ،إلى أحج مخؤوسيو
 :التفؾيض عمى نؾعيؽ و  ،السفؾض تحت رقابة الخئيذ اإلداري صاحب االختراص األصيل

في الجدء السفؾض مؽ  – ىحا الشؾع مؽ التفؾيض يشقل الدمظة:  تفهيض االختصاص -أ
قخارات في نظاق التفؾيض مشدؾبو إلى السفؾض التكؾن و  ،بأكسميا إلى السفؾض إليو -االختراص

 .إليو وتأخح مختبة درجتو الؾعيفية

وكل ما يتختب عميو  ،وىحا التفؾيض ال يشقل االختراص إلى شخص آخخ:  تفهيض التهقيع -ب
فالقخار يتخح باسؼ صاحب  ،اص األصيلىؾ تخفيف األعباء السادية عؽ صاحب االختر

 .االختراص ويقؾم السؾعف السخؾل باتخاذه والتؾقيع عميو عؽ صاحب االختراص

 

 

 

 الثالث املطلب
 املركزية اإلدارية  تقدير نظام

فيسا و  ،درج بعض الفقياء عمى إبخاز مدايا الشغام السخكدي بيشسا ذىب البعض نحؾ إبخاز عيؾبو
  .والعيؾبيمي أىؼ تمػ السدايا 

 أواًل : مزايا الطركزية اإلدارية :
وىحا ما  ،الشغام السخكدي يقؾي سمظة الجولة ويداعجىا في تثبيت نفؾذىا في كافة أنحاء الجولة -1

  .تحتاجو الجول الشاشئة حجيثًا لتقؾية وتجعيؼ وحجتيا
نذاطيا بفئة معيشة أو السخكدية أسمؾب ضخوري إلدارة السخافق العامة الؾطشية التي ال يتعمق  -2

  .إقميؼ معيؽ كسخفق األمؽ أو الجفاع أو السؾاصالت



21 
 

السخكدية تؤدي إلى تؾحيج الشغؼ واإلجخاءات الستبعة في كافة أنحاء الجولة كؾنيا تأتي مؽ  -3
  .مسا يداعج السؾعفيؽ عمى اإللسام باألنغسة والتعميسات الالزمة لتشفيح الؾعيفة اإلدارية ،مرجر واحج

ؤدي ىحا األسمؾب إلى التقميل مؽ الشفقات والحج في اإلسخاف؛ لعجم الحاجة إلى السجالذ ي -4
  .وخبخة مؾعفي الدمظة السخكدية وقمة عجدىؼ ،والييئات الالمخكدية

تحقيق العجل والسداواة في السجتسع إلشخاف الحكؾمة السخكدية عمى السخافق العامة ونغختيا  -5
  .ح السحميةالذسؾلية البعيجة عؽ السرال

 

 ثانيا : عيهب الطركزية اإلدارية :
يؤدي ىحا الشغام إلى إشغال اإلدارة السخكدية أو الؾزراء بسدائل قميمة األىسية عمى حداب السيام  -1

  .األكثخ أىسية في رسؼ الدياسة العامة لؾزاراتيؼ
أن تجار الؾحجات السحمية السخكدية اإلدارية ال تتساشى مع السبادئ الجيسقخاطية القائمة بزخورة  -2

  .مؽ خالل سكان ىحه الؾحجات عؽ طخيق مجالذ مشتخبة مؽ بيشيؼ
تؤدي السخكدية اإلدارية إلى قتل روح السثابخة واإلبجاع لجى السؾعفيؽ ألن دورىؼ يشحرخ بتشفيح  -3

  .وعجم مذاركتيؼ فييا ،األوامخ والتعميسات الرادرة مؽ الدمظة السخكدية
ارية السشاسبة وفي الؾقت تؤدي إلى زيادة الخوتيؽ والبطء في اتخاذ القخارات اإلدالسخكدية  -4

ر عؽ األماكؽ السخاد ولبعج مرجر القخا ،، ألن كافة القخارات تتخح مؽ الدمظة السخكديةالسشاسب
 . تظبيقو فييا

 
 

 املصادر
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