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الالمركزية 

الالمركزية اإلدارية

الالمركزية اجلغرافية

الالمركزية السياسية

التفويض

التخطيط التشاركي

التنمية الشاملة

التنمية احمللية

البلدية

الكفاءة اإلدارية

الفعالية اإلدارية

عدم تركيز السلطة مبستوى إداري واحد، وتوزيعها على املستويات اإلدارية املتعددة في 

سة أو الدولة املؤسّ

توزيع الوظائف اإلدارية بني احلكومة املركزية  وبني الهيئات احمللية أو املصالح املستقلة ، 

بعبارة أخرى توزيع الوظيفة اإلدارية بني األجهزة املركزية وبني سلطات ال مركزية إقليمية 

أو مرفقيه ، مصلحة، مستقلة نسبيا  وتخضع لرقابة السلطة املركزية

توزيع الصالحيات بني محافظات وأقاليم الدولة، والتي تتمتع بشخصية معنويّة مناطة مبجلس 

ووضع  القرارات  إتخاذ  احملافظة، وله صالحيات في  أو  اإلقليم  اجملتمع في  قبل  محلي منتخب من 

املوازنة اخلاصة باملشاريع واملرافق العامة التي تتبع له، وهي ما يُطلق عليها " اإلدارة احمللية"

بني  ما  القضائية  أو  التنفيذية  أو  سواءً التشريعية  الوظائف  لتوزيع  قانونيّة  عمليّة 

احلكومة في الدولة والسلطات التابعة لها، وهي ما يُطلق عليها " االحتاد الفدرالي"

ةُ املركزية جهةً شبة مستقل  وِلُ احلُكُومَ شكل أوسع من اشكال الالمركزية اإلدارية ، حيث تُخَ

للقيام بصنع القرارات احمللية وإدارة الوظائف العامة على الصعيد احمللي إذ تكون تلك اجلهة غير 

محكومة بشكل كامل من قبل احلكومة املركزية , إال أنها مسؤولة جتاهها وتخضع حملاسبتها

مفهوم يعتمد على مشاركة جميع اجلهات املستفيدة من املنتج التخطيطي.  ذلك 

التنفيذ  حيز  في  ويوضع  الشركاء  جميع  احتياجات  مع   ً متجاوبا اخملطط  يأتي  لكي 

لكونه نابع من إحتياجاتهم وأهدافهم وموافق ملصاحلهم املشتركة.  

ً أو  اقتصاديا ذلك  ما، سواء كان  مجتمع  في  الضعف  مواطن  جميع  على  التركيز  هي 

التقدّم  بتحقيق  مجتمعة  واخلارجية  الداخلية  القوى  وتساهم  اجتماعياً،  أو   ً سياسيا

والتنمية في مختلف األبعاد، والعمل على تقوية نقاط الضعف التي تعاني منها، كما 

تسعى إلى تفجير الطاقات الكامنة لدى األفراد بفتح أفق االبداع واالبتكار أمامهم.

هي القيام مبجموعة من العمليات، والنشاطات الوظيفية، والتي تهدف إلى النهوض في 

وصقل  األفراد،  سلوك  دعم  بأنها:  أيضاً،  وتعرف  احمللي،  للمجتمع  املكونة  اجملاالت  كافة 

ً على مجتمعهم، ويؤدي  مهاراتهم حتى يتمكنوا من تطوير أنفسهم، مما ينعكس إيجابيا

إلى منوه في العديد من القطاعات احمللية املؤسسية، والتعليمية، وغيرها.

دث وتُلغى وتُعني حدودها ووظائفها  هي مؤسسة أهلية ذات إستقالل مالي وإداري، حتُ

وسلطاتها مبوجب القانون. 

خالل  من  ممكن،  وقت  وبأقل  املوارد  من  ممكن  قدر  بأقل  اخملتلفة  لألعمال  اإلدارة  إجناز 

استخدام بعض االستراتيجيات اخملتلفة لتوفير الوقت والتكلفة .

الفاعلية هي مستوى نتائج اإلجراءات الصادرة من قبل اإلدارات واملوظفني، ففي حال ثبتت 

فاعلية كل منهما في مساعدة مكان العمل، فإن ذلك يسفر عن نتائج ذات جودة عالية.
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