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تعریف اإلدارة

تنفیذ السھر على ینحصر دور اإلدارة عموما من الناحیة الفقھیة في 
القوانین وتبعا لذلك وباالستناد على المقترب المؤسساتي یمكن القول 

مجموعة من الھیآت واألجھزة المسندة إلیھا مھام  ھيأن اإلدارة  مجموعة من الھیآت واألجھزة المسندة إلیھا مھام  ھيأن اإلدارة 
في  محالةمعینة على وجھ التحدید، وتعریف اإلدارة سیساعد ال 

معرفة القانون اإلداري



لإلدارة معنى معنیین تحدید  إلىوقد ذھبت الدراسات األكادیمیة 
ومعنى موضوعي أو Organiqueشكلي أو عضوي

.  Fonctionnelوظیفي .  Fonctionnelوظیفي
  



المعنى العضوي لإلدارة: 
یعد ھذا المعیار من المعاییر التي تتمیز ببساطتھا وسھولتھا على 
اإلطالق لتعریف ماھیة اإلدارة لكون أن ھذا المقترب یعتبر أن 

والمؤسسات أو  والھیآتاإلدارة ھي مجموعة من األجھزة 
المنظمات العمومیة الخاضعة للدولة، وتھدف إلى التدخل في الحیاة 

العامة لتحقیق المصلحة العامة ذات المنفعة العامةالعامة لتحقیق المصلحة العامة ذات المنفعة العامة



حیث أن ھذا التعریف العضوي لإلدارة یرتكز على الجانب الھیكلي والتنظیمي 
لإلدارة وعلى األشخاص القائمة على تسییر دوالیب اإلدارة، فھو یأخذ بمفھوم 

في  تمثلةالماإلدارة الجھاز، ویندرج ضمن ھذا المعنى السلطات المركزیة 
، ومؤسسة رئیس الدولة ورئیس سیاسي ولیس إداري  كجھازالحكومة  ، ومؤسسة رئیس الدولة ورئیس سیاسي ولیس إداري  كجھازالحكومة 

.اإلدارةالحكومة والوزراء، وممثلي المصالح الخارجیة في 



المعنى الوظیفي اإلدارة 

الدولة أو  بھمن كون اإلدارة تعتبر ذلك النشاط الذي تقوم ینطلق و
تحقیق أجل  منالسلطات العامة باستعمال الوسائل التي تتوفر علیھا 

العامةالمصلحة العامة ذات المنفعة العامةالمصلحة العامة ذات المنفعة 



یأخذ مضمون  ) الموضوعي(ھذا المعیار أو المقترب  أن علىویالحظ 
السلطات اإلداریة وھو االتجاه الذي تبناه األستاذ  بھالنشاط الذي تقوم 

والمرفق ) الضبط اإلداري(حینما أكد أن الشرطة اإلداریة  ھوریوأندري 
العمومي یشكالن جوھر النشاط اإلداري الذي تزاولھ السلطات اإلداریة العمومي یشكالن جوھر النشاط اإلداري الذي تزاولھ السلطات اإلداریة 

Démentions règlementaireالنظاميخاصة في بعدیھما 



یتضح من خالل التعریفین المقدمین أنھ ال یمكن االستغناء من 
أحدھما لكون التعریفین یكمل بعضھما اآلخر، فاإلدارة الخاضعة 

العضوي : لقواعد القانون اإلداري ھي التي تجمع بین التعریفین
والوظیفي، أي اإلدارة التي تتكون من مجموعة من األشخاص 

التي تشرف على سیر اإلدارة، ومجموعة المھام واألنشطة المادیة التي تشرف على سیر اإلدارة، ومجموعة المھام واألنشطة المادیة 
اإلدارة من أجل إشباع حاجات عامة  بھاوالملموسة التي تقوم 

.والمتعاملین معھا في إطار تلك األنشطة للمرتفقین



وتتجلى أھمیة المقترب الموضوعي والمادي لإلدارة أنھ یوظف كلما 
تعلق األمر بتمییز النشاط اإلداري عن نشاط الخواص وعن النشاط 

. والقضائيي التشریعالحكومي ذو الصبغة السیاسیة، وعن النشاط 



وتجدر اإلشارة في ھذا المجال أن االجتھاد القضائي المغربي یأخذ 
بالمعنیین معا لتحدید معنى اإلدارة، فھو یأخذ بمعنى عضوي تارة، 
وبالمعنى المادي تارة أخرى، ویتجلى ذلك من خالل ما نص علیھ 

الذي یعتد  90/  41من قانون المحاكم اإلداریة  9و 8الفصل  الذي یعتد  90/  41من قانون المحاكم اإلداریة  9و 8الفصل 
بالمقتربین معا لتحدید اختصاص المحاكم اإلداریة



العالقة بین القانون اإلداري واإلدارة

فمن خالل التعریفات المقدمة للقانون اإلداري واإلدارة یتضح مدى 
العالقة واالرتباط الواضح الذي یجمع بین القانون اإلداري واإلدارة العالقة واالرتباط الواضح الذي یجمع بین القانون اإلداري واإلدارة 

.باعتبار أن ھذا القانون اإلداري یستعیر صفتھ من اإلدارة
إال أن ھذا االرتباط العضوي والمادي بینھما یبقى نسبیا وذلك  

:لألسباب التالیة



 إذا كان األصل في نشاط اإلدارة ھو لجوئھا إلى قواعد القانون
اإلداري وأحكام القضاء اإلداري، فإن ھذا األصل لیس أمرا 

إذ یمكن لإلدارة التي تلجأ في بعض . مطلقا، بل یبقى أمرا نسبیا
األحیان إلى قواعد القانون العادي لكونھ یجعلھا تتفادى التعقید األحیان إلى قواعد القانون العادي لكونھ یجعلھا تتفادى التعقید 

.اإلداریةالمساطر  بھوالروتین الذي تتمیـز 



أنھ ال یمكن سجن القانون اإلداري في اإلدارة، فالقانون م ث
اإلداري قد یتجاوز تطبیقھ على اإلدارة لیمتد إلى األفراد 
أنفسھم، فاألفراد یطبقون قواعد ھذا القانون في معامالتھم 
الیومیة وفي أنشطتھم الخاصة فھو یمنحھم بعض الحقوق الیومیة وفي أنشطتھم الخاصة فھو یمنحھم بعض الحقوق 

بعض االلتزامات تجاه بعضھم علیھم  ویفـرضوالحریات 
.البعض



 فال یمكن الجزم بالقول أن القانون اإلداري یضمن لإلدارة بعـض
السلطات واالمتیازات تجاه األفراد باعتبار أن اإلدارة تسعى دائما 

إلى تحقیق الصالح العام لسائر أفراد المجتمع، لھذا كان المبدأ السائد 
من قبل ھو عدم مساءلة اإلدارة لكونھا یفترض فیھا حسن نیة عن 

ھذا ما جعل االجتھاد القضائي  واألعمال المرتكبة من طرفھا  ھذا ما جعل االجتھاد القضائي  واألعمال المرتكبة من طرفھا 
خاصة مجلس الدولة الفرنسي یحیطھا ببعض امتیازات وسائل 

القانون العام أو ما یعرف بالشروط غیر المألوفة في القانون العادي 
.خاصة في مجال العقود اإلداریة والصفقات العمومیة



ففي بعض الحاالت قد یستفید الخواص من امتیازات القانون اإلداري 
ھذا القانون لألفراد بعض السلطات  حمنعلى غرار اإلدارة وبالتالي 

یھدفون من خالل عالقتھم ھم أنالتي تقرر لإلدارة نفسھا رغم 
باإلدارة إلى تحقیق مصالحھم الخاصة، وینطبق ھذا األمر على 

الصفقات العمومیة عندما تعھد اإلدارة إلى الخواص بإنجاز أشغال أو الصفقات العمومیة عندما تعھد اإلدارة إلى الخواص بإنجاز أشغال أو 
تورید منقوالت أو القیام بخدمات، ففي صفقات األشغال مثال یمكن 

إلى غایة نھایة مؤقت  بشكل) الخواص(لإلدارة نزع ملكیة الغیر 
.األشغال وذلك تحقیقا للمصلحة العامة



من خالل تعریف القانون اإلداري واإلدارة وتوضیح العالقة یتضح 
تعد مجاال خصبا لتطبیق القانون اإلداري وھذا ما اإلدارة أن بینھما، 
ووصفھ منھا، كما أن مجال تطبیق القانون اإلداري نعتھ  یأخذجعلھ 

ال یقتصر فقط على اإلدارة، بل یمتد إلى تحدید العالقة بین القانون ال یقتصر فقط على اإلدارة، بل یمتد إلى تحدید العالقة بین القانون 
.اإلداري وفروع القانون األخرى، الذي یتقاطع معھا 


