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 التاسعةالمحاضرة 

 مادة التنظيم اإلداري

 الفوج أ(السداسي الثاني )

 األستاذ توفيق السعيد

 المبادئ العامة للتنظيم اإلداري

إذا كانت األسس التي يرتكز عليها التنظيم اإلداري تختلف من دولة إلى أخرى حسب 

واالجتماعية لكل دولة على تنوع واختالف الخصوصيات التاريخية والسياسية واالقتصادية 

حدة، فإن التنظيم يرتكز في الدولة الموحدة على الجمع بين وحدة السلطة اإلدارية. وهو ما 

يجسد نظام المركزية اإلدارية. كما قد تعدد السلطات اإلدارية فنكون أمام نظام الالمركزية 

 اإلدارية.

ار عاملين متكاملين هما من وعليه فإحداث الهياكل اإلدارية يفرض األخذ بعين االعتب

جهة توفير حد أدنى من التجانس على مستوى العمل اإلداري من أجل الحفاظ على الوحدة 

الوطنية وتعزيزها، ومن جهة أخرى األخذ بعين االعتبار وجود طموحات خاصة لبعض 

ق األطراف عبر التراب الوطني ترمي إلى المشاركة في تدبير شؤونها. وتبعا لذلك فالتوفي

بين الوحدة والتنويع أدى إلى ارتكاز التنظيم اإلداري على نظامين متكاملين هما المركزية 

والالمركزية. وبالرغم من أن هذين النظامين يبدوان متناقضين تقنيا وسياسيا فإن القاسم 

المشترك بينهما يتجلى في عقلنة تدبير الشأن العام عن طريق إدارة القرب، فما هي مضامين 

 النظامين؟ وما هي صورهما؟ وبالتالي ما هي مرتكزاتهما؟هذين 
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 الفصل األول: نظام المركزية اإلدارية:

تعني الالمركزية اإلدارية بأن يعهد بكل المهام والوظائف اإلدارية في الدولة إلى السلطة 

ى هذا المركزية بالعاصمة التي قد تفوض القيام ببعضها إلى ممثليها في األقاليم. وبمقتض

يتكلف الوزراء بالوظائف اإلدارية للدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة دون أن يشركوا في 

ذلك هيآت أخرى، وتبعا لذلك فالمركزية اإلدارية تنطوي على احتكار اإلدارة المركزية في 

 العاصمة لممارسة كل أنواع النشاط اإلداري للدولة.

 لمركزيالمبحث األول: المبادئ العامة للتنظيم ا

على صورتين اثنتين، كما  أساسية، وتوجدترتكز المركزية اإلدارية على ثالث عناصر 

 أن تقدير نظام المركزية يجعله يتضمن بعض المزايا وبعض المساوئ وتفصيل ذلك كما يلي: 

 الفرع األول: عناصر المركزية اإلدارية و صورها

 سية، و يتخذ صورتين اثنتين.يقوم نظام المركزية اإلدارية على ثالثة عناصر أسا

 المطلب األول: عناصر المركزية اإلدارية

 : تتجلى هذه العناصر في 

اإلدارية في الدولة و في أجهزتها وموظفيها  الحصرية: وتعني حصر الوظيفة و المهمة -

دون مشاركة أحد حيث تمتد سلطة الدولة إلى جميع مناطقها الترابية وتحتكر اإلشراف على 

 جميع المرافق والهيآت اإلدارية.

التبعية اإلدارية: وتعني أن موظفي الدولة يتوزعون على الوزارات في العاصمة و  -

. حسب وظائفهم وضمن رتب تدرجهم في السلم اإلداري. المصالح الخارجية باألقاليم

فالعالقات التسلسلية تولد عنصر التبعية اإلدارية بين الرؤساء و المرؤوسين داخل اإلدارة 

 العامة بهدف تحقيق المهام المحددة لها.

السلطة الرئاسية: وهي العنصر األساسي في تحديد الصفة المركزية ألي جهاز إداري.  -

النظر إلى العالقة التي تربطه بالسلطة المركزية لكي نحدد صفته مركزية هي أم ويكفي 

 المركزية فإذا كانت العالقة رئاسية كان الجهاز مركزي.

وتتميز السلطة الرئاسية بأنها شاملة تطال أشخاص المرؤسين وأعمالهم حيث يخضع 

ي وضعية نظامية، فللرئيس الموظف في اإلدارة العمومية في كل ما يتعلق بشخصه فهو يوجد ف
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حق تعيين الموظفين التابعين له وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل وتحديد مهماتهم 

واختصاصاتهم، كما يمكن للرئيس نقل الموظف العمومي من مصلحة إلى أخرى حسب 

ابه حاجات ومتطلبات العمل. كما له حق توقيع الجزاءات التأديبية في حق الموظف عند ارتك

لألخطاء وفي المقابل على المرؤوسين واجب الطاعة والتنفيذ ضمانا لحسن لسير المرافق 

 العمومية.

 المطلب الثاني: صور المركزية اإلدارية:

التركيز اإلداري، و الالتركيز  تتلخص أنواع المركزية اإلدارية في أسلوبين اثنين:

 اإلداري.

 .البند األول: التركيز اإلداري

يز اإلداري أسلوب إداري يتجلى في تركيز جميع السلطات اإلدارية في أيدي يعد الترك

الحكومة المركزية بالعاصمة التي يعود إليها أمر البث في جميع األمور اإلدارية دون أن 

تتوفر للممثليها أو لمندوبيها على صعيد الوحدات اإلقليمية سلطات االنفراد بالقرار اإلداري 

ور والقضايا بصورة مستقلة عنها. وهذا األسلوب في التنظيم والتسيير أو البث في بعض األم

ال ينطبق مع الظروف الحالية للسير اإلداري وذلك نظرا لكثرة االلتزامات واألعباء التي 

توجد على عاتق الدولة والتي ال يمكن تلبيتها واالستجابة إليها إذا ما تم التسيير من المركز 

 اإلداري يعد صورة للمركزية المتشددة. أي من العاصمة فالتركيز

 البند الثاني: الالتمركز اإلداري

لقد دأب فقهاء القانون على اعتبار أسلوب الالتركيز أداة من أدوات تخفيف وطأ النمط 

المركزي في التدبير، فالالتمركز اإلداري يعد أسلوبا من أساليب التنظيم اإلداري يقضي 

الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي بحيث تمنح  بتوزيع السلطات اإلدارية بين

لهؤالء بعض الصالحيات واالختصاصات والسلطات اإلدارية مع بقائهم تابعين للحكومة 

المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب عن ذلك استقاللهم عنها، بحيث يظلون خاضعين 

 لرقابة وإشراف السلطات المركزية.

ألسلوب تسمح الدولة بتحميل الوحدات اإلقليمية مسؤولية النشاط ففي ضوء هذا ا
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والقرارات التي ال تتعدى آثارها حدود الدائرة الترابية مع إبقاء ممثليها تحت السلطة الرئاسية 

المباشرة للجهاز اإلداري المركزي، ويتعلق األمر بنقل السلطة ونقل المسؤولية، لكنه نقل 

لية وهو نقل يتميز بتحديد واضح للمهام بحيث ال يؤدي إلى جزئي على بعض الشؤون المح

استقالل سلطة الالتركيز عن المركز، وال تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المتميزة عن 

 شخصية الدولة.

وعليه يكون الالتمركز أسلوب للتنظيم اإلداري من شأنه أن يبقي رئيس الوحدة اإلقليمية 

يا للسلطة الرئاسية للجهاز المركزي سواء من حيث تعينه أو لالتركيز اإلداري خاضعا رأس

 تأديبية أو توجيهية.

ومن الجانب المالي التتوفر هيأة الالتركيز اإلداري على ميزانية خاصة بها بل ترتبط 

في إطار بميزانية الدولة، وقد تتلقى مصالح الالتركيز اإلداري مسؤولية األمر بالصرف في 

 فتأخذ صفة أمرا بالصرف مساعدا. بعض األمور الثانوية

ويتم تحويل الصالحيات واالختصاصات من السلطات المركزية إلى سلطات الالتركيز 

اإلداري عن طريق التفويض الذي يأخذ شكلين تفويض االختصاص وتفويض التوقيع، مما 

 يترتب عنه أن تصبح هيآت الالتركيز اإلداري تتمتع باستقالل نسبي.

بة الرئيس المركزي على المرؤوسين في إطار الالتركيز اإلداري قائمة وبناء عليه فرقا

دون حاجة للتنصيص عليها فهي سابقة على التصرف، وشاملة لقانونيته ومالءمته، بينما 

مراقبة الجهاز المركزي للعضو الالمركزي التقوم إال بنص وفي حدوده، وال تكون غالبا إال 

 للقانون. بعد حصول التصرف وفي حدود مطابقة

وعموما ال توجد على مستوى الواقع دولة تعتد بأحد هذه األساليب لوحدها دون االعتماد 

على األسلوب اآلخر، بل تكاد كل الدول تجمع بينهما، ولكن االختالف يكمن في درجة مدى 

 أعمال أي من هذه األساليب تحكمه االعتبارات السياسية.
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 المركزية اإلداريةالفرع الثاني: مزايا وعيوب 

 يمكن تلخيص مزايا وعيوب المركزية اإلدارية فيما يلي:

 المطلب األول: مزايا المركزية اإلدارية

 تتجلى مزايا المركزية اإلدارية في األمور التالية:

 الحاجة إلى التوجيه األمثل للموارد الوطنية. -1

 االحتياجات الكبيرة للمشروعات الحكومية. -2

 المواطنين المتعلمين بالعمل بالعاصمة.رغبات معظم  -3

 تخلف المناطق الريفية والبعيدة في بعض الدول بالمقارنة مع المركز )العاصمة(. -4

 صعوبة وسائل االتصال في كثير من الدول. -5

إن المركزية تعمل على توحيد وتشابه النظم اإلدارية في جميع أقاليم ومرافق الدولة  -6

 ة.الشيء الذي يقوي من وحدة الدول

 المطلب الثاني: عيوب المركزية اإلدارية

رغم الحاجة إلى اإلدارة المركزية لتصريف بعض األمور، فإن التمسك في تطبيق تنظيم 

 إداري مركزي له عيوب ومثالب كثيرة يمكن إيجازها فيما يلي:

إن تركيز سلطة التقريرية في العاصمة عادة ما تؤدي إلى تعطيل األعمال واإلصرار -1

 ذه المبالغة قد تؤدي بالعمل اإلداري ذاته إلى الروتين والتعطيل.على ه

 إن اللجوء إلى المركزية المفرطة غالبا ما يؤدي إلى ضعف التخطيط والتنسيق.-2

إن المركزية المفرطة تؤدي إلى ضياع الفروع المختلفة للوزارات في السعي للحصول -3

 على النفقات والموارد المالية الالزمة.

ظام المركزية اإلدارية تؤدي إلى تجاهل الحاجات المحلية وبعدم أخذها بعين إن ن-4

االعتبار األمر الذي سيؤدي إلى إضعاف تنفيذ المخططات الوطنية بفعل شساعة مساحة 

 الدولة.

إن تقوية السلطة المركزية يؤدي إلى تقوية الحكم المطلق وطغيان االستبداد داخل -5

 الدولة.
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 مركزية في التنظيم اإلداري المغربيالمبحث الثاني: ال

تعتبر اإلدارة المركزية كممثلة إلدارة دولة المحرك الرئيسي لتدبير الشأن العام، ويتولى 

هذه الوظيفة األساسية في الدولة السلطات األساسية فيها وهي المؤسسة الملكية والحكومة 

 ومصالحها الخارجية.

 الفرع األول: جاللة الملك

تولي جاللة الملك الختصاصات سياسية ودستورية بمقتضى نصوص  باإلضافة إلى

 الدستور، فإنه أيضا يتولى اختصاصات إدارية استنادا أيضا للدستور.

 المطلب األول: اختصاصات جاللة الملك في المجال اإلداري

إلى  41خاصة )الفصل  2011استنادا إلى مقتضيات الدستور المغربي لفاتح يوليوز 

ن جاللة الملك يعتبر سلطة عليا تسمو على السلط التقليدية الثالث التنفيذية  ( أ59الفصل 

 والتشريعية والقضائية.

يتبين أن: " الملك أمير المؤمنين وحامي حمى  2011من دستور 41فبالرجوع إلى الفصل 

يرأس المجلس  و أن الملك أمير المؤنين الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ،

 العلمي األعلى ''.

من الدستور فينص على أن '' الملك رئيس الدولة وممثلها األسمى وضامن  42أما الفصل 

دوام الدولة واستمرارها والحكم األسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن 

ات المواطنين سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة االختيار الديموقراطي، وحقوق وحري

والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للملكة، والملك هو ضامن استقالل 

 الحقة'' . دائرة حدودهاالبالد وحوزة المملكة في 

المكانة السامقة لجاللة الملك في النظام الدستوري  الفصلين تتضحفانطالقا من هذين 

المغربي، حيث يمارس اختصاصات متعددة في مختلف الميادين التشريعية، التنفيذية 

 والقضائية.

وبالنسبة للجهاز اإلداري الذي يهيمن في هذه الدراسة فإن جاللة الملك يحتل قمة الجهاز 

ة مجموعة من االختصاصات التي تدخل ضمن التنفيذي، لذلك فهو يشرف مباشرة على ممارس
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من الدستور بمقتضى ظهائر شريفة توقع هذه الظهائر بالعطف من  42اختصاص الفصل 

 لدن رئيس الحكومة.

وبناء عليه يمكن إجمال اختصاصات جاللة الملك سواء المباشرة أو غير المباشرة لجاللته 

 في المجال اإلداري فيما يلي:

يس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء يعين جاللة الملك رئ -

مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها و لجاللة 

الملك أن يعفي بعد استشارة رئيس الحكومة عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم 

 من الدستور (. 47)الفصل 

س الوزاري الذي يتداول في مجموعة من القضايا من بينها يرأس جاللة الملك المجل -

التوجيهات االستراتيجية لسياسة الدولة الشيء الذي يمكنه من ممارسة سلطة فعلية لتوجيه 

 من الدستور(.49عمل الحكومة في مختلف المبادئ )الفصل 

مدنية التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف ال -

المسؤولين عن االدارات المكلفة  –الوالة والعمال  –السفراء  –السامية )والي بنك المغرب 

 49المسؤولين عن المؤسسات والمقاوالت العمومية االستراتيجية )الفصل  –باألمن الداخلي 

 من الدستور ((  

األجنبية أما في مجال السياسة الخارجية  فجاللة الملك يعتمد السفراء لدى الدول -

والمنظمات الدولية، ويعتمد لديه السفراء وممثلوا المنظمات الدولية، كما أن جاللة الملك يوقع 

 من الدستور(. 55ويصادق على المعاهدات)الفصل 

إال أنه تجدر اإلشارة في هذا الباب أن ممارسة جاللة الملك الختصاصاته تتم بواسطة 

، فإن هذه الظهائر توقع بالعطف من طرف رئيس الظهائر وبما أن الملك يعتبر غير مسؤول

، 51، 47، 2فقرة  44و41الحكومة وذلك باستثناء الظهائر المنصوص عليها في الفصول 

 .2011يوليوز  1من دستور   174، 130، 59، 57

من الدستور يمارس جاللة الملك لالختصاصات  59كما أنه طبقا لمقتضيات الفصل -

ة االستثناء وذلك من أجل الدفاع عن حوزة الوطن أو من أجل اإلدارية الضرورية في حال

رجوع المؤسسات الدستورية  إلى سيرها العادي حيث تعود خالل حالة االستثناء جميع 
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 اختصاصات السلطة التنفيذية إلى جاللة الملك.

 المطلب الثاني: إشكالية الطبيعة القانونية للقرارات الملكية

يالحظ مما سبق ذكره أن الدستور المغربي يخول لجاللة الملك سلطات اتخاذ قرارات في 

 ظهائر يتسممجاالت ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، وأن هذه القرارات تصدر في شكل 

المجال اإلداري  مضمونها بالطابع اإلداري المحض، وإذا كانت اختصاصات جاللة الملك في

تتعلق بقرارات ذات طابع تنظيمي أو على إصدار ظهائر تتعلق تنطوي على إصدار ظهائر 

بقرارات ذات طابع فردي، فإن اإلشكال الذي يطرح حول تحديد الطبيعة القانونية لهذه 

القرارات؟ أي البحث ما إذا كان الظهائر الملكية في المجال اإلداري تشبه القرارات اإلدارية 

 هل تخضع هذه الظهائر للرقابة القضائية أم ال؟ العادية أم أنها تختلف عنها؟ وبالتالي

لإلجابة عن ذلك سبق للغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى أن حسمت هذا الموضوع من 

خالل إصدارها للعديد من القرارات حول مجموعة من الطعون التي عرضت عليها وندرج 

 20افق لـ المو 1390محرم  12في هذا الصدد الحكم الصادر عن المجلس األعلى في 

في قضية الملك الفالحي لمزرعة عبد العزيز، حيث قضى المجلس األعلى  1970مارس 

 19بأن جاللة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 

 من الدستور ال يمكن اعتباره سلطة إدارية.

ن والقضاة حول مراقبة القضاء فمنذ صدور هذا الحكم، اتير جدال ونقاش بين رجال القانو

 للقرارات الملكية المتخذة في المجال اإلداري. بحيث استقر رأي القضاء على ما يلي:

أن جاللة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أميرا للمؤمنين وضامن  -1

للفصل  دوام الدولة واستمرارها ال يمكن اعتباره بأي حال من األحوال سلطة إدارية بالنسبة

من  353والفصل  1957شتنبر  27األول من الظهير المنظم للمجلس األعلى  الصادر في 

 41-90قانون المسطرة المدنية والباب الثالث من القانون المنشأ والمنظم للمحاكم اإلدارية 

 المنظمة لمسطرة طلب اإللغاء بسبب تجاوز السلطة بالنسبة للقرارات اإلدارية.

ئية تصدر باسم جاللة الملك وأن القضاة يمارسون مهامهم بتفويض أن األحكام القضا -2

 منه، وبالتالي فال يمكن لألدنى مراقبة األسمى.

أما بالنسبة للفقه القانوني فقد استقر في مناقشته لإلشكالية القانونية للقرارات الملكية 
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 المتخذة في المجال اإلداري على ما يلي:

األساسية تفرض الحصانة على القرارات اإلدارية حيث أن اختصاصات جاللة الملك -1

يصعب عدم اعتبارها سلطة إدارية عند ما يتخذ مثل هذه القرارات، ويمكن اعتبار جاللة 

الملك أكثر من سلطة إدارية، أنه الممثل األسمى لألمة حيث يعتبر في هذه الوضعية القاضي 

سلطة القضائية التي تستمد األعلى، وهو الذي يسهر على سير السلطات وخاصة ال

 .اختصاصاتها عن طريق التفويض

كما أن هناك من اعتبر أن المحكمة عملت على تقييم حكمها على أساس نظرية أعمال -2

 .السيادة وهي تلك األعمال التي تفلت من مراقبة القضاء

ذ تخضع لرقابة القضاء أ وهناك من يعتبر القرارات الملكية في المجال اإلداري ال-3

من الدستور الذي وضع اإلطار العام الختصاصات جاللة الملك  49تنبثق من روح الفصل 

انطالقا من السلطة التقديرية التي يتمتع بها جاللة الملك في المجال اإلداري وبالتالي فرقابة 

 القضاء ال تمتد إلى السلطة التقديرية ألنها تخرج عن حدود مراقبة الشرعية.

أسندت السلطة التنظيمية إلى الوزير األول، حيث  1972دستور  وعموما فمنذ إصدار

أصبحت الطعون توجه ضد القرارات التي يتخذها الوزير األول أثناء ممارسته لهذه السلطة 

وبناء عليه فإن جاللة الملك ال يتخذ خالل الحالة العادية إال عددا محدودا من القرارات ذات 

فردية للموظفين الذي يمكن اللجوء في حالة إلحاق الضرر الطابع اإلداري كحالة الوضعية ال

 إلى تقديم ملتمس استعطافي عن الضرر الذي لحقهم.

 


