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 خامسةالمحاضرة ال

 مادة التنظيم اإلداري

الفوج أ(السداسي الثاني )

 األستاذ توفيق السعيد

 الفصل الثاني: تجليات استقالل القانون اإلداري

يتبين من دراسة الفصل المتعلق بمجاالت تطبيق القانون اإلداري أن تطبيق هذا القانون 

لألشخاص المعنوية العامة فهاتين السمتين يقتصر على النشاط اإلداري )ذا طبيعة إدارية( 

باإلضافة إلى تنوع وتعدد مصادر القانون اإلداري تجعالنه يتميز عن باقي فروع القانون 

األخرى وهذا ما سنتناوله من خالل مصادر وخصائص القانون اإلداري.

 المبحث األول: مصادر القانون اإلداري

منابع التي يسقي منها القانون اإلداري مبادئه يقصد بمصادر القانون اإلداري األصول وال

وأحكامه، ويشترك القانون اإلداري مع غيره من فروع القوانين األخرى فيما يخص هذه 

المصادر، لكن أهمية تميز مصادر القانون اإلداري تكمن في تراتبية هذه المصادر، أي أنه 

داري تتجدد أيضا مصادره وبالتالي اعتبارا للطبيعة المتجددة والمتطورة لقواعد القانون اإل

تجعل مكانة مصدر تطغى على مصدر آخر، فخالل المرحلة األولى لظهور القانون اإلداري 

ونشأته كان االجتهاد القضائي يتبوأ المكانة األولى داخل مصادر القانون اإلداري، بل إن 

ة أساسية للقانون األمر ذهب إلى نعت القانون اإلداري بأنه قضائي واعتبرت هذه الخاصي

اإلداري ولكن في وقتنا الراهن لم يعد لالجتهاد القضائي كمصدر من مصادر القانون ذلك 

 البريق، حيت أصبحت مصادر أخرى تحتل الصدارة كالدستور والتشريع.

وعليه سنعمل على تقسيم مصادر القانون اإلداري إلى مصادر مكتوبة وأخرى غير 

مكتوبة وتفصيل ذلك كما يلي:

 الفرع األول: المصادر المكتوبة للقانون اإلداري

أهم ميزة يتميز بها القانون اإلداري وهو أنه قانون مرن بمعنى أنه مكتوب لكن هذه السمة 
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أو الميزة ليست نعتا مطلق الصحة. فبعض نصوص القانون اإلداري نجدها متفرقة منها ما 

أو بعض التشريعات خاصة أمام هو منصوص عليه في الدستور أو في األنظمة األساسية 

انتشار حركة التدوين، لكن ال يمكن الجزم بوجود مدونة للقانون اإلداري شاملة لمختلف 

 نصوصه.

 وعموما تتوزع مصادر القانون اإلداري المكتوبة كالتالي:

 الشريعة اإلسالمية. -1

 الدستور والقوانين التنظيمية. -2

 القانون العادي والتشريع. -3

 ة.المعاهدات الدولي -4

 القرارات التنظيمية. -5

 المطلب األول: الشريعة اإلسالمية

تعتبر الشريعة اإلسالمية المصدر األساسي للقانون اإلداري، وليس مصدر من مصادر 

هذا القانون باعتبار أن مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء تعد المصدر األساسي لمختلف فروع 

الشريعة السمحاء هي التي تضمن احترام مبدأ القانون سواء العام أو الخاص، فمبادئ هذه 

 الشرعية الذي يخضع له جميع القوانين.

ومما يدل على اعتبار الشريعة المصدر األساسي للقانون اإلداري وهو قصب السبق فيما 

يخص تنظيمها لإلدارة والقضاء، وذلك من خالل إنشاء الدواوين أو ما يعرف حاليا بالوزارة 

كذلك إنشاء قضاء اإلداري الذي كان يعرف بوالية المظالم، ذلك أن كديوان الشكايات، و

الرسول )ص( حينما أرسل عمر بن عبد العزيز واليا على الشام فقال له بماذا تحكم إن عرض 

"احكم بكتاب هللا، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول هللا، قال فإن لم تجد في  لك عارض فقال:

 ي وال ألو".سنة رسول هللا فقال أجتهد رأي

أنها تقرر في  1962،1970،1972،1992،1996،2011وفي الدساتير المغربية 

 2011تصديرها بأن "المملكة المغربية دولة إسالمية"، كما يقرر الفصل الثالث من دستور 

بأن "اإلسالم دين الدولة" مما يعني أن الشريعة اإلسالمية تحتفظ بسموها بالنسبة لتدرج 

ة وبالتالي تلعب دورا أساسيا في تطوير وإغناء قواعد القانون اإلداري القواعد القانوني
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 وتطبيقاته.

من هنا جاز القول بأن القانون اإلداري لم يكن منشأه فرنسا بل أن الدول اإلسالمية 

بالمشرق عرفت أنظمة اإلدارية مبنية على قواعد الشريعة اإلسالمية السمحاء، لكن ال يمكن 

رنسا في تأكيد استقاللية هذا القانون خاصة الدور الذي لعبه مجلس الدولة إنكار أهمية دولة ف

الفرنسي في إحقاق وبعت القاعدة القانونية اإلدارية، كما أن القضاء اإلداري المغربي استند 

إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية إلى أجل إحقاق بعض الحقوق حيث أن القاضي اإلداري 

 اإلسالمية إلبطال قرار إداري مشوب بعيب الشرعية.المغربي استند إلى الشريعة 

 المطلب الثاني: الدستور و القوانين التنظيمية

يعد القانون الدستوري مصدر من مصادر القانون اإلداري، فكثير من مبادئ وقواعد 

القانون اإلداري يتضمنها القانون الدستوري للدولة باعتبار أن القانون اإلداري، هو امتداد 

ون الدستوري بل أن العديد من األنشطة اإلدارية والتنظيمية تجد أصلها في القانون للقان

 الدستوري.

بل أن الدستور يعد القانون األسمى واألساسي للدولة وتخضع له جميع السلطات 

 الدستورية في الدولة بما في ذلك السلطة التنفيذية.

مس للسلطة التنفيذية كسلطة خصص الباب الخا 2011لذلك نجد الدستور المغربي لسنة 

إدارية وحدد صالحياتها واختصاصاتها وهياكلها والتنظيم اإلداري المغربي، المركزية 

 .94الى  87والالمركزية خاصة الفصول من 

وكذلك القواعد المتعلقة بإحداث المؤسسات العمومية بمقتضى قانون )مجال القانون 

( حيث سماها بعض فقهاء القانون 31)الفصل ( وكذلك حق تولي الوظائف العامة 71الفصل 

 العام بالتأطير الدستوري للمجال اإلداري.

يمكن إضافة بعض الفصول التي تنص على مؤسسات إدارية فالدستور المغربي الحالي   

ينص على أن السلطة التنظيمية تمارس من قبل رئيس الحكومة، باعتبارها  2011لسنة 

ارس االختصاص وال تخفى أهمية هذا االختصاص في اختصاص يمارس وليس السلطة تم

 مجال التسيير اإلداري.

وبالنسبة لالعتداد بالقانون الدستوري كمصدر من مصادر القانون اإلداري يطرح إشكال 
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من قبل الفقهاء والدارسين حول مدى المكانة التي يحتلها تصدير أو ديباجة الدستور مقارنة 

 مع باقي فصوله.

يعتبر أن ديباجة دستور تسمو على باقي بنود الدستور باعتبار األولوية في فالرأي األول 

الترتيب ومنها تأخذ باقي فصول الدستور شرعيتها يعني ان باقي فصول الدستور يجب أن ال 

 تتعارض مع  ديباجته التي تعتبر  المحدد األساسي لباقي الفصول ومنها تستمد قوتها.

لدستور تتساوى مع باقي بنود الدستور باعتبار الكل يندرج وهناك رأي آخر يعتبر ديباجة ا

 ضمن الوثيق الدستورية ويتوفر على نفس القوة القانونية.

أما االتجاه الثالث فال يعترف لديباجة الدستور بأية قيمة قانونية أو دستورية، بل يعتبرها 

ت المشروع الدستوري مجرد مبادئ أخالقية فلسفية لها توجه عام تحكم فلسفيا وأدبيا توجها

 وبالتالي ليس لها أي طابع إلزامي.

باإلضافة إلى الدستور نجد القوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة لبنود الدستور، تتموقع 

في مرتبة أدنى من الدستور وأعلى من القوانين العادية، باعتبار أن مسطرة إعدادها تختلف 

دي، فمنشأها المشرع العادي )البرلمان( كما أنه ال عن مسطرة إعداد القانون أو التشريع العا

يمكن العمل بها إال بعد إحالتها على المحكمة الدستورية ليؤكد مدى مطابقتها لنصوص الدستور  

نظرا ألهميتها ألنها تتولى بالتنظيم لبعض المؤسسات الدستورية الهامة، والقوانين التنظيمية 

  على الشكل التالي: تتوزع 2011في الدستور المغربي لسنة 

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات  -1

 من الدستور(. 5إدماجها في مجال التعليم وفي مجالت الحياة ذات األولوية )الفصل 

القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية وبتحديد  -2

 من الدستور(. 5ركيبته وكيفيات سيره )الفصل صالحيات وت

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق المواطنات والمواطنين  -3

 15و 14في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية )الفصلين 

 من الدستور(.

رسة حق اإلضراب )الفصل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مما -4

 من الدستور (. 29



5 

 

 من الدستور (. 44القانون التنظيمي المتعلق بقواعد سير مجلس الوصاية )الفصل  -5

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ  -6

التقسيم االنتخابي وشروط القابلية لالنتخاب، وحاالت التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين 

 من الدستور(. 62االنتدابات ونظام المنازعات االنتحابية )الفصل 

دد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم، القانون التنظيمي المتعلق بتحديد ع -7

وعدد األعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية 

لالنتخاب، وحاالت التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين االنتدابات ونظام المنازعات االنتخابية 

 من الدستور (. 63)الفصل 

لمتعلق بتحديد طريقة تسير اللجان النيابية لتقصي الحقائق )الفصل القانون التنظيمي ا -8

 من الدستور(      67

القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية يحدد طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات  -9

 من الدستور(. 75الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية )الفصل 

نظيمي المتعلق بتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسير أشغال الحكومة القانون الت -10

والوضع القانوني ألعضائها وحاالت التنافي وقواعد الحد من الجمع بين المناصب والقاعدة 

 من الدستور(. 87الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها لألمور الجارية )الفصل 

 من الدستور(   112األساسي للقضاة  )الفصل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام  -11

القانون التنظيمي المتعلق بتحديد انتخاب وتنظيم وسير المجلس األعلى للسلطة  -12

 116القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب )الفصل 

 من الدستور(.

محكمة الدستورية وسيرها القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد تنظيم ال -13

واإلجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها وكذا شروط وإجراءات تطبيق بالدفع بعدم 

 من الدستور(. 133و  131دستورية القوانين )الفصلين 

من  146القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية األخرى )الفصل  -14

 الدستور(.

ق بتحديد تأليف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي القانون التنظيمي المتعل -15
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القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية  –وتنظيمه وصالحيته وكيفية تسييره 

 من الدستور( 153األخرى )الفصل 

والجدير بالذكر أن القوانين التنظيمية تخضع لمسطرة تشريعية خاصة فطبقا ألحكام 

ستور الجديد ال يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من من الد 85الفصل 

قبل مجلس النواب، إال بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، وتتم المصادقة عليها 

نهائيا باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين من المجلس المذكور، غير انه إذا تعلق األمر 

نظيمي يخص مجلس المستشارين او الجماعات الترابية فان بمشروع او بمقترح قانون ت

التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة 

بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد، ال يمكن إصدار األمر 

 المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.بتنفيذ القوانين التنظيمية، إال بعد ان تصرح 

من الدستور أن مشاريع القوانين التنظيمية تعرض وجوبا قصد  86و من مستجدات الفصل 

المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل ال يتعدى مدة الوالية التشريعية األولى التي تلي 

 صدور األمر بتنفيذ هذا الدستور.

يمية وإن كان بعضها ليس له عالقة مباشرة بالقانون اإلداري، وعموما فهذه القوانين التنظ

فإن البعض اآلخر يرتبط جوهريا بالقانون اإلداري، كالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق 

اإلضراب، فال يخفي أهمية هذا الحق في ضمان حسن سير المرافق العامة، بحيث أن هذا 

سيره بانتظام واضطراد في الصميم لذلك يالحظ الحق يمس مبدأ استمرارية المرفق العام و

وجود قانون تنظيمي ينظم هذا الحق والذي يخضع له الموظفون العموميون العاملون في 

 المرفق العام. 

 المطلب الثالث: المعاهدات الدولية

تتجلى أهمية المعاهدات الدولية كمصدر للقانون اإلداري من خالل طغيان القانون الدولي 

ى القوانين الداخلية ألن هناك من األنشطة الدولية التي تجد امتدادات إدارية لها على العام عل

صعيد الدولة الوطنية والتي تكون ملزمة بتطبيق شطر من هذه المعاهدات على تراب هذه 

الدول، كالتزام الدول باحترام اإلجراءات اإلدارية المتعلقة باستعمال النقل الجوي التي تكون 

زمة بتطبيقها بمجرد التوقيع والتصديق على المعاهدة، وكذلك التزام الدول باحترام الدولة مل
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بعض المواثيق الدولية، كاحترام بعض الحقوق والحريات التي يمارسها األفراد على إقليم 

الدولة، كما نجد بعض الدول تنص صراحة على أولوية تطبيق المعاهدة والقوانين الخارجية 

أعلن  2011الداخلية بما في ذلك الدستور كفرنسا والمغرب، فدستور سنة  على جميع القوانين

في ديباجته أن "المغرب يحترم حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا" أي بنفس المعايير 

 الدولية.

ذهب أبعد من ذلك حيت جاء ناصا في  ديباجته  2011بل أن الدستور المغربي لسنة 

لية كما صادق عليها المغرب وفي نظاق احكام الدستور وقوانين على جعل االتفاقيات الدو

المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، و العمل على 

 مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. 

ا تتولى في كما أن أهمية المعاهدات كمصدر من مصادر القانون اإلداري تتجلى في كونه

بعض األحيان تنظيم مجاالت إدارية، كالمنظمة العربية للعلوم اإلدارية التي يعد المغرب من 

المنخرطين فيها و التي تفرض بعض الشروط من أجل البحث عن جودة الخدمات التي تقدمها 

 اإلدارة العربية.

كذلك بالنسبة للدول قد تبرم بعض العقود مع أطراف خارج نطاق الدولة الوطنية، فإبرام 

بعض الصفقات مع بعض الشركات األجنبية خاصة عندما التسعفها الخبر المحلية مما يجعل 

الدولة والشركة المتعاقدة يعتبران المعاهدات الدولية كمرجع أساسي لتنظيم تعاقدهم باالستناد 

المعاهدات واالتفاقات الدولية وهذا ما يفسر اعتبار المعاهدات مصدر مستقل عن إلى بنود 

 الدستور وعن  القانون العادي.

 المطلب الرابع: القانون العادي

ضمنها القانون اإلداري، و نقصد  يعتبر التشريع المصدر األول لسائر القوانين و يندرج

به مجموع القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة العامة المختصة، فإذا صدرت 

القاعدة القانونية عن السلطة التأسيسية األصلية تسمى الدستور. وإذا صدرت عن السلطة 

لجهة الرسمية والطبيعية التشريعية تسمى قانون باعتبار أن السلطة التشريعية )البرلمان( تعد ا

 لسن القوانين بوجه عام. 

من الدستور( القانون والتي  71ومن القضايا التي أدرجها الدستور ضمن مجال )الفصل 
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 ترتبط أشد ما يكون االرتباط بالقانون اإلداري نجد:

 النظام األساسي للوظيفة العمومية. -

 سكريين.الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين والمدنيين والع -

 النظام االنتخابي لمجالس الجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية. -

 إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من اشخاص القانون العام. -

 تأميم المنشآت و نظام الخوصصة . -

القوانين التي تضع إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدولة في الميادين االقتصادية  -

 االجتماعية والثقافية.و

 نظام مصالح وقوات حفظ االمن . -

 نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية. -

من خالل سرد مجال القانون يالحظ أن هذه القضايا لها ارتباط بمجال النشاط اإلداري 

ي بعض الذي ينظمه القانون اإلداري، كما أن الدستور نفسه أشار إلى اختصاص القانون ف

المواد التي لم ينص عليها مجال القانون ولكنها وردت متفرقة في نصوص الدستور، كالفصول 

المتعلق بالجماعات الترابية  146إلى الفصل  135األخرى المتعلقة بالقانون اإلداري الفصل 

لكن بمقتضى الدستور المغربي يالحظ أنه تم األخذ بالمفهوم الواسع للقانون، باإلضافة إلى 

البرلمان كمشرع أصلي عن طريق تقديم مقترحات قوانين، نجد الحكومة كمشرع فرعي أو 

استثنائي عن طريق تقديمها لمشاريع قوانين، حيث أن الدستور حدد مجال القانون على وجه 

. في حين اعتبر ما دون ذلك يدخل في اختصاص 71الدقة والحصر بمقتضى الفصل 

 من الدستور. 72بمقتضى الفصل وصالحية السلطة التنظيمية وذلك 

 Les Decretsوتتخذ الحكومة المبادرة في مجال التشريع بناء على مراسيم تشريعية 

lois :وذلك في الحاالت التالية 

فبالنسبة للحاالت التي تتخذ فيها الحكومة مراسيم تشريعية بناء على أخذ اإلذن أو  -أ

ض للحكومة أن تصدر قوانين في ظرف التفويض من البرلمان. فإنه يمكن للبرلمان أن يفو

محدد مراسيم تدابير يختص بها عادة مجال القانون. ويجري العمل بتلك القوانين بمجرد 

 نشرها إال أنه يجب عرضها على أنظار البرلمان من أجل المصادقة عليها.
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ويلغي قانون اإلذن إذا ما حل البرلمان، وإذا صوت وصادق البرلمان على هذه المراسيم 

 التشريعية فإن تأخذ صفة القانون وإذا رفض المصادقة عليها فإنها تلغي وتنتهي العمل بها.

"يصدر القانون في البرلمان  على قانون اإلذن: 2011من دستور  70وقد نص الفصل 

بالتصويت. وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة 

يختص عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. بمقتضى مراسيم تدابير 

غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء األجل الذي حدده قانون 

 اإلذن بإصدارها، ويبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما..".

ت االستعجال حيث يمكن للحكومة أن أما بالنسبة لمراسيم الضرورة فتصدر في حاال-ب

تتخذ مبادرات تشررريعية فيما بين الدورات وذلك بتنسرريق مع اللجان المختصررة الدائمة، ثم بعد 

ذلك يعرض هذه المراسيم التشريعية في أول دورة  منعقدة للبرلمان من أجل المصادقة على 

لمان وقد نص على حالة هذه المراسررريم التشرررريعية لتأخذ صرررفة قانون إذا صرررادق عليها البر

(: "يمكن 81جاء في فصررررله الحادي و الثمانين )2011 الضرررررورة واالسررررتعجال دسررررتور 

للحكومة أن تصرردر خالل الفترة الفاصررلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها األمر 

قوانين يجب عرضرررها يقصرررد المصرررادقة في أثناء الدورة العادية -في كل المجلسرررين مراسرررم

 ثانية للبرلمان".ال

من خالل ما سررربق يتبين أن هذه المراسررريم التشرررريعية سرررواء الصرررادرة بناء على قانون 

كل قرارات تنظيمية  ها تعتبر من حيث الشررررررر فإن ناء على حاالت االسرررررررتعجال،  اإلذن أو ب

باعتبارها صادرة عن الجهاز التنفيذي وبالتالي يمكن الطعن فيها أمام القضاء اإلداري وتأخذ 

القانون وقوته بمجرد المصادقة عليها من طرف البرلمان وهنا تخرج عن دائرة الطعن  صفة

 القضائي.

 المطلب الخامس: القرارات التنظيمية

تعتبر القرارات التنظيمية القرارات الصادرة عن الحكومة، وتكون على شكل قواعد عامة 

ومجردة بالنسبة إلى عموم األشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط، فهي تتوفر على جميع 

خصائص القاعدة القانونية ولكنها صادرة عن هيأة تنفيذية على مختلف جميع مستوياتها التي 

 مقتضياتها. ينبغي عليها احترام
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والقرارات التنظيمية تصدر عن السلطة التنظيمية التي يمارسها في المغرب رئيس 

من الدستور الجديد وتحمل التوقيع بالعطف من لدن الوزراء  90الحكومة، بمقتضى الفصل 

من  72المعنيين بتنفيذها وهي تدخل في إطار المجال التنظيمي المنصوص عليه في الفصل 

 الدستور.

حيث تدرج القرارات التنظيمية فإنها تأتي بدرجة أدنى من القانون ولكن تأتي في ومن 

درجة أعلى من القرارات اإلدارية الفردية وتتميز عنها بأنها ال تستهلك بمجرد تطبيقها بل 

يستمر تنفيذها كلما توفرت الشروط الموضوعية. كمثال على ذلك القرار التنظيمي إلجراء 

 إلى حين إلغائه أو تعديله. االمتحان يبقى يطبق

أما القرار اإلداري الفردي القاضي بعزل موظف فإنه ينتهي بتنفيذه وبالتالي يجب إصدار 

 قرار آخر لتقرير وضعية إدارية ما.

والقرارات التنظيمية تنقسم عادة إلى ثالثة أنواع: لوائح الضرورة و لوائح اإلذن و 

 إلى نوعين: المراسيم التنظيمية، وهي تنقسم بدورها 

 .Les règlements d’exécutionالقرارات أو اللوائح التنفيذية:  -

 .Les règlements autonomesوالقرارات أو اللوائح المستقلة:  -

فالقرارات التنفيذية هي القرارات الخاصة بتنفيذ القانون، حيث تبين مختلف الجزيئات  -

والذي  2011من دستور  89 وتفاصيل أحكامه ومبادئه وهي المنصوص عليها في الفصل

جاء فيه: "تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين..." بحيث قد يصدر القانون على البرلمان ويبقى 

 دون جدوى إذا لم يصدر مرسوم تنفيذي يحدد جزيئات تطبيقه.

القرارات المستقلة: وهي القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية بصفة مستقلة دون 

جود قانون قائم كما يصور الحال في القرارات التنفيذية، وهي تهم عادة إن تستند على و

 النشاط اإلداري وتتنوع إلى نوعين:

 نوع خاص بإنشاء وتنظيم المرافق العمومية. -1

ونوع خاص بالشرطة اإلدارية والمعروف بقرارات الضبط اإلداري والتي تهدف  -2

 ينة العامة، الصحة العامة واألمن العام.إلى الحفاظ على النظام العام بمدلوالته الثالث السك

وعليه فالقرارات التنظيمية تعد من الوسائل األساسية التي تعتمدها اإلدارة لقضاء مآربها 
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 اليومية نظرا لفعاليها وعدم خضوعها لمسطرة معقدة مقارنة مع لوائح الضرورة والتفويض.

 


