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 رزٕالْب انًغشثٛخ انزغشثخ فٙ انًشكضٚخ اإلداسح ٔظٛفخ يًبسعخ إٌ 

 انؼهٛب األعٓضح ثٍٛ ًَٛض اإلهبس ْزا ٔفٙ انذٔنخ، فٙ األعبعٛخ انغهطبد

 يٍ ٔانؾكٕيخ انًهك عالنخ يٍ كم فٙ انًزًضهخ ٔ انًشكضٚخ نإلداسح

 ثئداسح ٚؼشف يب أٔ انًشكضٚخ نإلداسح انًؾهٛخ األعٓضح صى عٓخ،

 . أخشٖ عٓخ يٍ انًؾهٙ انالرشكٛض

 

 

 الخٌظين اإلدازي الوسكصي 
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 ؽٛش انًشكضٚخ، اإلداسح فٙ انًهك دٔس ػهٗ انذساعخ ْزِ فٙ عُمزقش

 انمبََٕٛخ ٔنهطجٛؼخ ، اإلداس٘ انًغبل فٙ انًهك الخزقبفبد عُزطشق

 .انًهكٛخ نهمشاساد

  

 

 األجهصة العليا لإلدازة الوسكصيت 

 الوؤسست الولكيت

 .  َغذ ػهٗ لًخ انغٓبص اإلداس٘ ثبنًغشة انًهك ٔانؾكٕيخ
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 اخخصاصاث الولك في الوجال اإلدازي

 ثزؼٕٚل ٔلبو نهًهكٛخ، انذعزٕس يٍ انضبنش انجبة انذعزٕس٘ انًؾشع أفشد

 ثٍٛ نهزًٛٛض ٔرنك ،42ٔ 41 ثبنفقهٍٛ انغبثك انذعزٕس يٍ 19 انفقم

 . نهًهك انًذَٛخ ٔ انذُٚٛخ انقالؽٛبد

 

 ؽًٗ ٔؽبيٙ انًؤيٍُٛ أيٛش انًهك " : ٚهٙ يب ػهٗ 41 انفقم َـ ْكزا 

 . انذُٚٛخ انؾؤٌٔ يًبسعخ نؾشٚخ ٔاننبيٍ ٔانذٍٚ، انًهخ

 دساعخ ٚزٕنٗ انز٘ ،االػهٗ انؼهًٙ انًغهظ انًؤيٍُٛ أيٛش انًهك، ٚشأط

  . ػهّٛ ٚؼشمٓب انزٙ انمنبٚب
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 نّ ٔانًخٕنخ انًؤيٍُٛ، ثئيبسح انًزؼهمخ انذُٚٛخ انقالؽٛبد انًهك ًٚبسط

 . "ظٓبئش ثٕاعطخ انفقم، ْزا ثًمزنٗ ؽقشٚب

 األعًٗ، ٔيًضهٓب انذٔنخ، سئٛظ انًهك " : أٌ ػهٗ ُـٚ 42 نفقمٔا

 ثٍٛ األعًٗ ٔانؾكى ٔاعزًشاسْب، انذٔنخ دٔاو ٔمبيٍ األيخ، ٔؽذح ٔسيض

 انًؤعغبد عٛش ٔؽغٍ انذعزٕس، اؽزشاو ػهٗ ٚغٓش يؤعغبرٓب

 ٔؽشٚبد ٔؽمٕق انذًٚمشاهٙ، االخزٛبس فٛبَخ ٔػهٗ انذعزٕسٚخ،

 انذٔنٛخ انزؼٓذاد اؽزشاو ٔػهٗ ٔانغًبػبد، ٔانًٕاهُبد انًٕاهٍُٛ

 دائشح فٙ انًًهكخ ٔؽٕصح انجالد اعزمالل مبيٍ ْٕ انًهك .نهًًهكخ

 . انؾمخ ؽذٔدْب
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 صراحة له المخولة السلطات خالل من ،ظهائر بمقتضى المهام هذه الملك يمارس

 . الدستور بنص

 في عليها المنصوص تلك عدا ما الحكومة، رئيس قبل من بالعطف الظهائر توقع

 59و 57 و 51و والسادسة األولى الفقرتان 47و الثانية الفقرة 44و 41 الفصول

 " 174و والرابعة األولى الفقرتان 130و

 بكل سواء حد على مرتبطة ومتعددة متنوعة اختصاصات يمارس فالملك وعليه،

 فقط سنركز أننا غٌر القضائية، السلطة وكذا التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة من

 : ٌلً ما مقدمتها وفً االختصاصات من األول النوع على
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 حعييي الحكىهت :  أوال
 يٍ انؾكٕيخ سئٛظ انًهك ٚؼٍٛ انذعزٕس، يٍ 47 انفقم ثًمزنٗ

 ٔػهٗ انُٕاة يغهظ أػنبء اَزخبثبد رقذس انز٘ انغٛبعٙ ةضانؾ

 . َزبئغٓب أعبط

 ػهٗ ٚزٕفش – انغبثمخ انذعبرٛش فٙ األيش ػهّٛ كبٌ كًب – انًهك ٚؼذ فهى

 ؽٛش (عبثمب األٔل انٕصٚش) انؾكٕيخ سئٛظ ؽخـ الخزٛبس يطهمخ عهطخ

 أٔ األغهجٛخ يٍ عٛبعٙ أٔ رمُٕلشاهٙ ؽخـ أ٘ رؼٍٛٛ ًٚكُّ كبٌ

 سئٛظ ثزؼٍٛٛ انًهكٙ االخزقبؿ أفجؼ ٔإًَب انغٕاء، ػهٗ انًؼبسمخ

 . انزؾشٚؼٛخ االَزخبثبد ثُزبئظ يمٛذا انؾكٕيخ
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 ْزا ٔػمت سئٛغٓب، يٍ ثبلزشاػ انؾكٕيخ أػنبء ثزؼٍٛٛ أٚنب انًهك ٔٚمٕو

 ٔٚؼشك يغزًؼٍٛ، انجشنًبٌ يغهغٙ أيبو انؾكٕيخ سئٛظ ٚزمذو انزؼٍٛٛ

 انخطٕه انجشَبيظ ْزا ٚزنًٍ أٌ ٔٚغت رطجٛمّ، ٚؼزضو انز٘ انجشَبيظ

 انًغبالد، يخزهف فٙ ثّ انمٛبو انؾكٕيخ رُٕ٘ انز٘ نهؼًم انشئٛغٛخ

 ٔانضمبفٛخ ٔانجٛئٛخ ٔاالعزًبػٛخ االلزقبدٚخ انًٛبدٍٚ فٙ ٔثبألخـ

 . ٔانخبسعٛخ
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 رقٕٚذ ٚؼمجٓب انًغهغٍٛ، كال أيبو يُبلؾخ يٕمٕع انجشَبيظ ْزا ٔٚكٌٕ

 صمخ ػهٗ ؽقٕنٓب ثؼذ إال يُقجخ انؾكٕيخ ركٌٕ ٔال .انُٕاة يغهظ فٙ

 انُٕاة يغهظ ألػنبء انًطهمخ األغهجٛخ رقٕٚذ أ٘ انُٕاة يغهظ

 . انؾكٕيٙ انجشَبيظ نقبنؼ
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 زئاست الوجلس الىشازي: ثاًيا

 انز٘ انٕصاس٘، انًغهظ انًهك ٚشأط " انذعزٕس يٍ 48 انفقم ثًمزنٗ

   " ٔانٕصساء انؾكٕيخ سئٛظ يٍ ٚزأنف

 اعزجؼذ ؽٛش انٕصاس٘، انًغهظ رشكٛجخ انذعزٕس ؽذد يشح ألٔل ْكزا

 أَّ ػهٗ ثبنُـ اَؼمبدِ كٛفٛخ أٚنب َظى كًب ػنٕٚزّ، يٍ انذٔنخ كزبة

 ٚفٕك أٌ ٔنهًهك انؾكٕيخ، سئٛظ يٍ ثطهت أٔ انًهك يٍ ثًجبدسح ُٚؼمذ

 . ٔصاس٘ يغهظ سئبعخ يؾذد أػًبل عذٔل ػهٗ ثُبء انؾكٕيخ نشئٛظ



 انزذاثٛش ثؾأٌ فّٛ انزذأل ٚزى انز٘ انٕصاس٘، نهًغهظ انًهك ٔسئبعخ 

 رًكُّ... األعبعٛخ انمٕاٍَٛ ٔيؾبسٚغ انذٔنخ ثغٛبعخ انًزؼهمخ اإلعزشارٛغٛخ

 نهذٔنخ انؼبيخ انغٛبعخ رٓى انزٙ انمشاساد أْى ػهٗ االهالع يٍ

  . ٔرٕعٛٓٓب انمطبػٛخ ٔانغٛبعبد

11 



  

12 

 الخعييي في الوٌاصب الساهيت  : ثالثا

 فٙ انزؼٍٛٛ عهطخ ػهٗ ٚزٕفش انًهك كبٌ انغبثك انذعزٕس ثًمزنٗ

 ْزا يًبسعخ رفٕٚل فٙ انؾك نّ كبٌ كًب ٔانؼغكشٚخ، انًذَٛخ انٕظبئف

 انزؼٍٛٛ فٙ انًهك  عهطخ يٍ لهـ فمذ انؾبنٙ انذعزٕس أيب .نغٛشِ انؾك

 . انذعزٕس يٍ 92ٔ 49 انفقهٍٛ نًمزنٛبد ٔفمب انًذَٛخ انًُبفت فٙ



 : انزبنٛخ انًُبفت فٙ انزؼٍٛٛ عهطخ ػهٗ ٚزٕفش الصال فبنًهك رنك، ٔيغ

ٍٛٛ( 44 انفقم) انٕفبٚخ يغهظ فٙ ؽخقٛبد ػؾش رؼ. 

ٍٛٛ(47 انفقم) ٔأػنبئٓب انؾكٕيخ سئٛظ رؼ . 
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 : انزبنٛخ انًذَٛخ انٕظبئف فٙ انزؼٍٛٛ

ٙانًكهفخ اإلداساد ػٍ ٔانًغؤٔنٍٛ ٔانؼًبل ٔانٕالح ٔانغفشاء انًغشة، ثُك ٔان 

 . (49 انفقم) اإلعزشارٛغٛخ ٔانًمبٔالد انًؤعغبد ػٍ ٔانغؤٔنٍٛ انذاخهٙ، ثبأليٍ

ٍٛٛ(53 انفقم) انؼغكشٚخ انٕظبئف فٙ انزؼ .  

انفقم) انمنبئٛخ نهغهطخ األػهٗ انًغهظ لجم يٍ انمنبح رؼٍٛٛ ػهٗ ثظٓٛش انًٕافمخ  

57 ). 

14 



  

15 

 ٍٛٛثبنكفبءح نٓب يؾٕٓد انمنبئٛخ، نهغهطخ األػهٗ انًغهظ يٍ ؽخقٛبد خًظ رؼ 

 يٍ انمبٌَٕ، ٔعٛبدح انمنبء اعزمالل عجٛم فٙ انًزًٛض ٔانؼطبء ٔانُضاْخ ٔانزغشد

 .( 115 انفقم) األػهٗ انؼهًٙ نهًغهظ انؼبو األيٍٛ ٚمزشؽّ ػنٕ ثُٛٓى

 

 ٍٛٛانؼبو األيٍٛ ٚمزشؽّ ػنٕ ثُٛٓى يٍ انذعزٕسٚخ انًؾكًخ فٙ أػنبء عزخ رؼ 

 انزٍٚ األػنبء ثٍٛ يٍ انذعزٕسٚخ انًؾكًخ سئٛظ ٔرؼٍٛٛ األػهٗ انؼهًٙ نهًغهظ

 . (130 انفقم) يُٓى رزأنف



 ثزبسٚخ فذس يُّ، 92 ٔ 49 انفقهٍٛ ٔالعًٛب انذعزٕس ألؽكبو ٔرطجٛمب 

 فٙ ثبنزؼٍٛٛ انًزؼهك 2-12 سلى انزُظًٛٙ انمبٌَٕ 2012 ٕٚنٕٛص 17

 انؼًٕيٛخ ٔانًمبٔالد انًؤعغبد الئؾخ رنًٍ انز٘ انؼهٛب، انًُبفت

 انًغهظ فٙ انًذأنخ ثؼذ ثظٓٛش ػُٓب ٍٛنٔانًغؤ ٚؼٍٛ انزٙ اإلعزشارٛغٛخ

 انٕصٚش يٍ ٔثًجبدسح انؾكٕيخ سئٛظ يٍ الزشاػ ػهٗ ثُبء انٕصاس٘

 . انًؼُٙ

 : يُٓب ٔيمبٔالد ثًؤعغبد أعبعب األيش ٔٚزؼهك 
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 : االسخساحيجيتالوؤسساث العوىهيت 

 

 ٘؛ ٔانخشائطٛخانٕكبنخ انٕهُٛخ نهًؾبفظخ انؼمبسٚخ ٔانًغؼ انؼمبس 

ٔكبنخ انًغشة انؼشثٙ نألَجبء؛ 

انٕكبنخ انٕهُٛخ نهًٕاَئ ؛ 

ٔكبنخ رٓٛئخ مفزٙ أثٙ سلشاق ؛ 

انًكزت انٕهُٙ نهغكك انؾذٚذٚخ ؛ 

انًكزت انٕهُٙ نهًطبساد ؛ 

 ؛ انهٕعٛغزٛكٛخانٕكبنخ انًغشثٛخ نزًُٛخ األَؾطخ 
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انًكزت انٕهُٙ نهكٓشثبء ٔانًبء انقبنؼ نهؾشة ؛ 

 انقُذٔق انٕهُٙ نهنًبٌ االعزًبػٙ؛ 

يؤعغخ انؾغٍ انضبَٙ نهًغبسثخ انًمًٍٛٛ ثبنخبسط ؛ 

انًؼٓذ انًهكٙ نهجؾش فٙ ربسٚخ انًغشة ؛ 

انًؤعغخ انٕهُٛخ نهًزبؽف ؛ 

 ُٙيؤعغخ يؾًذ انغبدط نألػًبل االعزًبػٛخ نًٕظفٙ األيٍ انٕه. 
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  : هٌها االسخساحيجيتالوقاوالث العوىهيت 
 

 ؛  نهفٕعفبهانًغًغ انؾشٚف 

ثشٚذ انًغشة ؛ 

 ؛ انفالؽٙانمشك 

انمشك انؼمبس٘ ٔانغٛبؽٙ ؛ 

يغًٕػخ انزٓٛئخ انؼًشاٌ ؛ 

انؾشكخ انٕهُٛخ نهطشق انغٛبسح ثبنًغشة ؛ 

انٕكبنخ انًغشثٛخ نهطبلخ انؾًغٛخ ؛ 

 ٙانؾشكبد انٕهُٛخ نالرقبل انغًؼٙ انجقش٘ انؼًٕي. 
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 اخخصاصاث حٌفيريت عٌد إعالى حالت االسخثٌاء  : زابعا

 انؾبنٙ، انذعزٕس يٍ 59 انفقم خالل يٍ االعزضُبء ؽبنخ انذعزٕس٘ انًؾشع َظى

 يب األؽذاس يٍ ٔلغ أٔ يٓذدح، انٕهُٙ انزشاة ؽٕصح كبَذ إرا ": فّٛ عبء ؽٛش

 االعزضُبء ؽبنخ ٚؼهٍ أٌ نهًهك أيكٍ انذعزٕسٚخ، نهًؤعغبد انؼبد٘ انغٛش ٚؼشلم

 يغهظ ٔسئٛظ انُٕاة، يغهظ ٔسئٛظ انؾكٕيخ، سئٛظ يٍ كم اعزؾبسح ثؼذ ثظٓٛش،

  .األيخ إنٗ خطبة ٔرٕعّٛ انذعزٕسٚخ، انًؾكًخ ٔسئٛظ انًغزؾبسٍٚ،

 انٕؽذح ػٍ انذفبع ٚفشمٓب انزٙ اإلعشاءاد ارخبر فالؽٛخ ثزنك انًهك ٔٚخٕل

 نهًؤعغبد انؼبد٘ انغٛش إنٗ اٜعبل ألشة فٙ انشعٕع ٔٚمزنٛٓب انزشاثٛخ،

 انذعزٕسٚخ
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 االعزضُبئٛخ انغهطبد يًبسعخ أصُبء انجشنًبٌ ٚؾم ال . 

ٗانذعزٕس ْزا فٙ ػهٛٓب انًُقٕؿ األعبعٛخ ٔانؾمٕق انؾشٚبد رجم 

 . ينًَٕخ

ٔثبرخبر إنٛٓب، دػذ انزٙ األعجبة اَزفبء ثًغشد االعزضُبء ؽبنخ رشفغ 

 ." إلػالَٓب انًمشسح انؾكهٛخ اإلعشاءاد

 اإلداسٚخ انطجٛؼخ راد االخزقبفبد يٍ يغًٕػخ ًٚبسط إرٌ فبنًهك

 .االعزضُبء ؽبنخ خالل أٔ انؼبدٚخ انظشٔف فٙ عٕاء
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 الطبيعت القاًىًيت للقسازاث الولكيت

 ؽٛش اإلداس٘، انًغبل فٙ ٚذخم يُٓب كضٛشا َغذ انًهكٛخ نالخزقبفبد ثبنشعٕع

 خقٕفب) يهكٛخ يشاعٛى ؽكم ػهٗ ٔأؽٛبَب ظٓبئش ؽكم فٙ انًهكٛخ انمشاساد رقذس

 انًشاعٛى أغهت فذسد ؽٛش ،1970 ٔ 1965 عُزٙ ثٍٛ يب االعزضُبء فزشح فٙ

 ٔيؼشفخ انًهكٛخ، نألػًبل انمبََٕٛخ انطجٛؼخ رؾذٚذ يؾكم ٚطشػ انز٘ األيش ،(انًهكٛخ

 يزٗ إنغبئٓب إيكبَٛخ رى ٔيٍ اإلداس٘، انمنبء أيبو فٛٓب انطؼٍ انًًكٍ يٍ كبٌ إرا يب

 . انؾشػٛخ ػٕٛة يٍ ثؼٛت يؾٕثخ كبَذ
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 انُمل نًؾكًخ انمنبئٛخ نهغٛبعخ ٔفٛخ اإلداسٚخ انًؾبكى ظهذ نمذ

 ْٙ رمنٙ ؽٛش انًهكٛخ، انمشاساد مذ انًٕعٓخ انطؼٌٕ ثخقٕؿ

 ػذح فذسد انغٛبق ْزا ٔفٙ انًٕمٕع فٙ االخزقبؿ ثؼذو ثذٔسْب

 : ثُٛٓب يٍ َزكش أؽكبو

 لنٛخ فٙ 1998 ُٚبٚش 06 ثزبسٚخ انقبدس ثبنشثبه اإلداسٚخ انًؾكًخ ؽكى

 .ٔاكشػ اؽًذ
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 فٙ 2002 ٕٚنٕٛص 17 ثزبسٚخ ثًشاكؼ اإلداسٚخ انًؾكًخ ػٍ انقبدس انؾكى ٔأٚنب

 يٍ ٔؽٛش " : ٚهٙ يب ؽٛضٛبرّ إؽذٖ فٙ عبء ٔانز٘ انًبنك، ػجذ انؼًشاَٙ لنٛخ

 فبدسح لشاساد رؼزجش ال انًهكٛخ انمشاساد أٌ ػهٗ اعزمش اإلداس٘ انمنبء إٌ انًؼهٕو

 ْزِ فذسد ٔنٕ ؽزٗ ثبإلنغبء نهطؼٍ لبثهخ غٛش فٓٙ رى ٔيٍ إداسٚخ عهطخ ػٍ

 ػهٗ رنك فٙ اإلداس٘ انمنبء اػزًذ ٔلذ ارخبرْب، فٙ عالنزّ نّ فٕك يًٍ انمشاساد

 ثقفزّ انذعزٕسٚخ اخزقبفبرّ ًٚبسط ٔإًَب إداسٚخ ثغٓخ نٛظ انًهك عالنخ أٌ اػزجبس

 . " ... اإليبيخ ٔظبئف يٍ ْٕ ٔانمنبء انًؤيٍُٛ  أيٛش
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 ثبنشثبه اإلداسٚخ انًؾكًخ ػٍ انقبدس انؾكى فٕٓ انًٕمٕع فٙ األؽكبو أؽذس أيب

 رمجم ال انًهكٛخ انمشاساد ": ؽٛضٛبرّ إؽذٖ فٙ عبء ٔانز٘ 2016 ؽزُجش 16 ثزبسٚخ

 ثخقٕؿ انذعزٕس يٍ 118 انفقم ػهّٛ َـ يب رنك يٍ ُٚبل ٔال ثبإلنغبء، انطؼٍ

 انغٓبد أيبو نهطؼٍ اإلداس٘ انًغبل فٙ انًزخزح ٔانفشدٚخ انزُظًٛٛخ انمشاساد كم لبثهٛخ

 انقالؽٛبد انقشف اإلداس٘ انًغبل ْزا يُضنخ رُضل ال دايذ يب انًخزقخ، انمنبئٛخ

 انًؤعغبد عٛش ؽغٍ ػهٗ اإلؽشاف يغبل فٙ انًهك نغالنخ انًؾفٕظخ انذعزٕسٚخ

 . " انذعزٕسٚخ
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 نهشلبثخ اإلداسٚخ انًهكٛخ انمشاساد خنٕع ٔعٕة ػهٗ سٔعٙ األعزبر ٔٚؤكذ

 ينًٌٕ إنٗ رغزُذ أٌ ٚغت انًهكٛخ انمشاساد هجٛؼخ رؾذٚذ أٌ نٛغزُزظ انمنبئٛخ،

 يٕمٕػّ كبٌ كهًب إداسٚب لشاسا ٔاػزجبسِ نهمشاس، انًبد٘ انًؼٛبس اػزًبد أ٘ انمشاس،

 كهٓب رخنغ أٌ الٚقؼ انًهكٛخ انمشاساد أٌ إنٗ ٔخهـ .اإلداس٘ انُؾبه أٔ انًبدح

 انغٛبدح، أػًبل مًٍ ثؼنٓب اػزجبس ٚغت ثم انزؼٕٚل، أٔ اإلنغبء هشٚك ػٍ نهشلبثخ

 ال ٔانزٙ ثفشَغب، انغًٕٓسٚخ سئٛظ ػٍ رقذس انزٙ انمشاساد ثجؼل رنك فٙ ؽأَٓب

 . انمنبء نشلبثخ رخنغ
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 رُبد٘ انزٙ اٜساء ثؼل ثشصد ، 2011 نغُخ انًغشثٙ انذعزٕس فذٔس يغ أَّ غٛش

 لشاس كم..." : ٚهٙ يب ُٚـ انز٘ انذعزٕس يٍ 118 انفقم يمزنٛبد رطجٛك ثنشٔسح

 انغٓخ أيبو فّٛ انطؼٍ ًٚكٍ فشدٚب، أٔ رُظًٛٛب كبٌ عٕاء اإلداس٘، انًغبل فٙ ارخز

 . " انًخزقخ اإلداسٚخ انمنبئٛخ

 

 انًٕمٕع، فٙ رغٛٛش أ٘ ٚؼشف ٔنى يغزمشا انمنبئٙ انؼًم يٕلف ظم رنك، ٔسغى

 كشعزّ يب ْٕٔ انمنبئٙ، انطؼٍ يٍ انًهكٛخ انظٓبئش ثزؾقٍٛ يزؾجضب الصال ؽٛش

 . 2016 ؽزُجش 16 ثزبسٚخ انقبدس ؽكًٓب فٙ ثبنشثبه اإلداسٚخ انًؾكًخ


