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االرتقاء  2011من جملة المستجدات التي جاء بها االصالح الدستوري لفاتح يوليوز 

طبيعة النظام هذا ما سينعكس على وبمؤسسة الحكومة الى مصاف سلطة تنفيذية حقيقية 

السياسي المغربي، حيث تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي 

وعلى ضمان تنفيذ القوانين لذلك فاإلدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الحكومة 

من الدستور( وعليه  89االشراف والوصاية على المؤسسات والمقاوالت العمومية )الفصل 

من  87ة من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة )الفصل تتألف الحكوم

الدستور(.

 رئيس الحكومة  –أ 

، 2011حمل الدستور الجديد للمملكة الذي تم التصويت عليه في استفتاء فاتح يوليوز 

تحوال نوعيا في اختصاصات رئيس الحكومة، وهي التسمية التي حلت محل "الوزير األول" 

 هذا الدستور. ويمكن تلخيص أهم صالحيات رئيس الحكومة في ما يلي:بمقتضى 

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء  -

من الدستور( 90)الفصل 

 يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا والنصوص التالية:  -

o ها على المجلس الوزاري، السياسات العمومية، السياسة العامة للدولة قبل عرض

السياسات القطاعية، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام، مشاريع 

القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية  قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخالل 

انين، مشاريع المراسيم التنظيمية، من الدستور، مراسيم القو 49باألحكام الواردة في الفصل 

، من الدستور، المعاهدات 70، 66، 65مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 
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واالتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، تعيين الكتاب العاملين، ومديري 

المدارس  اإلدارات المركزية باإلدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري

والمؤسسات العليا وكذا التعين في باقي المناصب العليا المشار إليها في القانوني التنظيمي 

 12-02رقم 

o .ويطلع رئيس الحكومة جاللة الملك على خالصات مداوالت مجلس الحكومة 

o  من الدستور(، ويتداول  48لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري )الفصل

إلستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين في: التوجيهات ا

التنظيمية والتوجيهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع قوانين اإلطار ومشروع قانون 

العفو، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعالن حالة الحصار، وإشهار 

نواب، والتعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس ال

 المسوؤلون عن المؤسسات والمقاوالت اإلستراتيجية.

o  يمكن لرئيس الحكومة بتفويض من جاللة الملك أن يرأس مجلس الوزراء على أساس

 من الدستور(. 48جدول أعمال محدد )الفصل 

o س األعلى لألمن على يمكن لرئيس الحكومة بتفويض من جاللة الملك أن يرأس المجل

 من الدستور(. 54أساس جدول أعمال محدد )الفصل 

o  يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في اإلدارات العمومية وفي الوظائف السامية

من الدستور. ويمكن له  49في المؤسسات والمقاوالت العمومية، دون إخالل بأحكام الفصل 

 الدستور(.من  91تفويض هده السلطة )الفصل 

o  يقترح رئيس الحكومة المرشحين للتعيين في المناصب المدنية المنصوص عليها في

 من الدستور . 49الفصل 

o .لرئيس الحكومة أن يطلب من جاللة الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة 

o  لرئيس الحكومة أن يطلب من جاللة الملك إعفاء عضو أكثر من أعضاء الحكومة بناء

ستقالتهم الفردية أو الجماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة على ا

بكاملها. وتوصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف األمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة 

 الجديدة .



 الوزراء:-ب

 باإلضافة إلى رئيس الحكومة يشارك الوزراء في الحكومة، فهم يرأسون الجهاز اإلداري

لوزاراتهم ومجموع المصالح الخارجية لإلدارات المركزية، والوزارات عددها غير محدد 

بأي نص قانوني، فالمسألة مرهونة بالظروف العامة وحسب حاجات البالد لتنظيم بعض 

 القطاعات وهم ينقسمون إلى عدة فئات وهي:

دي من حيث األسبقية وزير الدولة: يحتل وزير الدولة مرتبة أسمى من مرتبة الوزير العا -

في البروتوكول، كما يحظى باألولوية على المستوى السياسي واألدبي. وترتبط تسمية وزير 

الدولة بشخص الوزير وليس بالمنصب الذي يسند إليه وتبعا لذلك فهذه الصفة غالبا ما تمنح 

 لبعض الشخصيات السياسية كرؤساء األحزاب.

ا قد يكون ذا حقيبة، فبالنسبة لوزير دولة بدون وقد يكون وزير الدولة بدون حقيبة كم

حقيبة فهو الذي تسند له هذه الصفة بدون أن تسند إليه مهمة اإلشراف على قطاع وزاري 

معين، ومع ذلك فهو يحضر اجتماعات المجالس الحكومية والوزارية، فهو عضو كامل 

يه مهمة اإلشراف على قطاع العضوية في الحكومة، أما وزير دولة ذا حقيبة فهو الذي يسند إل

 وزاري معين، وتسمى الوزارة التي يشرف عليها وزارة الدولة.

الوزير العادي: يعد الوزير العادي عضو في الحكومة، ويوجد في نفس الوقت على -

رأس مجموعة من المصالح اإلدارية تتولى اإلشراف على قطاع أو على مجموعة من 

يمارس بهذه الصفة عدة اختصاصات، فهو يمثل الدولة القطاعات الحكومية تسمى وزارة، و

في األنشطة المتعلقة بوزارته، يرفع الدعاوى أمام القضاء باسم الوزارة ويدافع عنها في 

 الدعاوى المرفوعة ضدها.

ويتولى الوزير تنظيم المصالح اإلدارية الموضوعة تحت أمرته ويعد رئيسا تسلسليا 

 للموظفين العاملين بها.

ر هو اآلمر بالصرف الرئيسي لالعتمادات المرصودة لقطاعه من مخصصات والوزي

 الميزانية العامة للقطاع الحكومي الذي يتولى اإلشراف عليه.

الوزير المنتدب: يعتبر الوزير المنتدب عضوا في الحكومة ويعتبر وزيرا ألن منصبه -

، حيث غالبا ما يتم يقترب كثيرا من منصب الوزير العادي وتتسم مهمته بطابع التخصيص



تكليفه بمهمة معينة، وهذا الصنف من الوزراء يكون منتدبين لدى رئيس الحكومة بحيث 

يتمتعون بتفويض من رئيس الحكومة في مجال االختصاصات المسندة إليهم ويمكن أن يكونوا 

 منتدبين لدى بعض الوزراء وذلك لألسباب التالية:

 إلى مرتبة وزارة.اإلشراف مباشرة على قطاع ال يرقى  -

 تخفيف أعباء الوزراء في بعض المجاالت التي يشرفون عليها. -

 الحرص على تدبير بعض القطاعات بكيفية تضمن لها تأطيرا جيدا . -

وكما هو الشأن بالنسبة للوزراء فالوزراء المنتدبين يحضرون اجتماعات المجالس 

 الحكومية و الوزارية.

على إمكانية تعيين ينص  2011ن الدستور المغربي لسنة م 87ل كتاب الدولة: إن الفص-

كتاب الدولة ضمن أعضاء الحكومة. و سيعمل قانون تنظيمي على تحديد الوضع القانوني 

 لهؤالء.

فخلق كتابة الدولة يمكن أن تحشر سلطة واحدة مجموعة من المصالح التي ال تقتضي 

 الدولة قد يستجيب لبعض الحاجات التقنية. أهميتها خلف وزارة قائمة بذاتها كما أن نظام كتاب

األمين العام للحكومة: يرجع أول نص قانوني إلحداث األمانة العامة للحكومة إلى ظهير -

، حيث كانت تسمى في بداية تأسيسها ب 1961دجنبر  4المتمم بظهير  1955دجنبر  10

إنجاز أعمال الدراسة "الكتابة العامة للحكومة "وترتكز مهمة األمين العام للحكومة في 

والمراقبة وتتبع األنشطة اإلدارية للوزارات والتنسيق بينها. ويمكن اعتبارها انطالقا من 

 .طبيعة المهام الموكولة "جهازا إداريا للدراسات والمراقبة والتتبع"

ويعتمد األمين العام للحكومة للقيام باألعمال والصالحيات الموكول إليه سواء في إعداد 

ع النصوص القانونية والتنظيمية أو في تتبع ومراقبة المصالح واألنشطة اإلدارية، أو في وتجمي

إدارة المصالح الملحقة بالوزير األول على المديريات واألجهزة التالية: مديرية الدراسات 

 التشريعية، المفتشية العامة للمصالح اإلدارية، مديرية الشؤون العامة، مديرية المطبعة الرسمية،

 مديرية الجمعيات والمهن المنظمة، مديرية الشؤون اإلدارية والمالية، قسم الترجمة.

  اختصاصات الوزراء:-ج

اختصاصات الوزراء في النظام اإلداري المغربي منظمة كقاعدة عامة انطالقا من 



القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، و بصفة خاصة فهي منظمة إما بناء على تفويض من 

رئيس الحكومة أو عن طريق التوقيع بالعطف ألجل تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة طرف 

عن هذا األخير. والنظام القانوني الختصاصات الوزير يجعل منه المسؤول الفعلي والمركزي 

في تدبير أمور الوزارة على أكثر من صعيد )سياسي، إداري، قانوني، مالي(، وتقسم 

تصاصات ذات الطابع التنظيمي والرئاسي واالختصاصات ذات اختصاصات الوزير إلى اخ

 .الطابع التدبيري والوصائي

 االختصاصات ذات الطابعين التنظيمي والرئاسي: -1

إن اختصاصات الوزير في المجال التنظيمي ليس اختصاصا أصليا بل هو إما اختصاص 

هو صاحب  2011مفوض من قبل رئيس الحكومة حيث أن هذا األخير بمقتضى دستور 

السلطة التنظيمية أو اختصاص مشترك بينه وبين رئيس الحكومة عن طريق التوقيع عن 

المراسيم الحكومية المتعلقة بوزارته، كما تميزه بواسطة نصوص قانونية خاصة اتخاذ التدابير 

 العامة الضرورية لتدبير مصالح وزارته التي يشرف عليها.

ي، فيرتبط بكون هذا األخير يعتبر سلطة إدارية أما اختصاص الوزير في المجال اإلدار

عليا داخل وزارته، وهو بذلك يمثل السلطة التسلسلية والرئاسية لجميع العاملين بوزارته وبهذه 

الصفة فله سلطة التعيين والتسمية والترقية والتأديب، كما للوزير أن يفوض بعض صالحياته 

 ما هو منصوص عليه في القانون. إلى موظفي الوزارة التي يشرف عليها في حدود

 االختصاصات ذات الطابعين التدبيري و الوصائي: -2

إن صالحيات الوزير في ميدان تسيير وتدبير أمور الوزارة يجعله يضطلع بمجموعة 

السلطات خاصة في الميادين اإلدارية والمالي والقانونية بالنسبة للمرفق الذي يديره، فالوزير 

تدبير مصالح الوزارة التي يرأسها وبنفس الصفة فهو يعد اآلمر يعد المسؤول األول عن 

بالصرف في حدود اختصاص وزارته. فهذه الصفة تغطي له الحق في االلتزام بالنفقات 

والحصول على اإليرادات، وبإمكانه تفويض هذا االختصاص إلى آمرين بالصرف ثانويين 

سيير األمالك التابعة للوزارة التي ويمكنه التوقيع والتصديق على الصفقات الحكومية وت

 يشرف عليها، سواء كانت أمالكا خاصة للوزارة أو أمالكا عامة.



كما يعتبر الوزير المسؤول المباشر عن تمثيل الوزارة سواء أمام الغير أو أمام القضاء 

في حالة نزاع، كما يطلع الوزير باختصاص وصائي أي وصاية على جميع الهيآت 

رافق التابعة له وهذه الصالحية تمنح للوزير صالحية المراقبة والتدقيق والمؤسسات والم

والتوجيه بالنسبة لهاته المرافق بها يتالءم مع توجهات الوزارة والقطاع الحكومي بصفة عامة، 

وفي هذا المجال يشرف على رئاسة مجالس المؤسسات العمومية أو ينوب عن رئيس الحكومة 

 في القيام بهذه المهمة.

 أجهزة الوزارة: -ذ

تتشكل أجهزة الوزارة من الديوان والمفتشية عامة ومجموعة من المصالح المركزية 

 والخارجية:

يتشكل الديوان من هيأة مصغرة من المساعدين المباشرين للوزير، ويتم الديوان:  -1

اختيارهم من قبل الوزير العتبارات خاصة بكل وزير من أجل مساعدته في ضمان التسيير 

الفعال لوزارته، ومن أجل تفادي المبالغة في الرفع من عدد أعضاء ديوان الوزير وحرصا 

 10عل إضفاء طابع الحيوية والفعالية على الديوان تضمن الظهير الشريف الصادر في 

مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتحديد عدد أعضاء الدواوين الوزارية وكذا  1995أكتوبر 

 توفرها في هؤالء، وهكذا  فديوان الوزير يتألف من:المواصفات التي يجب 

 رئيس الديوان-

 مستشارين تقنيين )منهم مستشار قانوني(. 5 -

ويتعين أن تتوفر في أعضاء الدواوين الوزارية الكفاية والمروءة ويتحدد دور أعضاء 

 الدواوين في ربط االتصال مابين الوزير ومخاطبيه داخل الوزارة وخارجها، كي يقوم

بتحضير وتنظيم عملية مشاركة الوزير في األعمال الخارجية وكذلك تنشيط وتنسيق ومتابعة 

عالقة وزارة المعنية بالمؤسسات العامة، ثم القيام باألبحاث والدراسات عن األعمال لحساب 

 الوزارة.

: تتكون المصالح المركزية للوزارة من الكتابة العامة واألجهزة المصالح المركزية -2

 دارية التابع لها:اإل

تحتل الكتابة العامة المرتبة اإلدارية العليا في مختلف الوزارات ويتولى  الكتابة العامة:-



اإلشراف عليها الكاتب العام للوزارة الذي يتم تعيينه بواسطة مرسوم لرئيس الحكومة باعتباره 

 يعد من فئة الموظفين الساميين للدولة.

ات إدارية محضة، فهو يتولى مهمة تسيير المصالح ويضطلع الكاتب العام باختصاص

اإلدارية داخل الوزارة والتنسيق فيما بينها ويسهر على تنفيذ جميع الخطط التي تعتمدها 

 الوزارة فهو يجسد االستمرارية في العمل اإلداري.

باإلضافة إلى جهاز الكاتب العام تتوفر الوزارة على أجهزة إدارية  األجهزة اإلدارية:-

تخصصة في مجاالت متنوعة حتى تضطلع باالختصاصات الموكولة للوزارة، وتوزع هذه م

األجهزة على شاكلة وحدات إدارية وهي المديرية التي تنقسم بدورها إلى عدة أقسام وكل قسم 

يتوزع إلى عدة مصالح، وكل مصلحة تضم عدة مكاتب بحيث تحدد الهيكلة اإلدارية بواسطة 

 مرسوم.

وتتجلى المصالح الخارجية للوزارة في المندوبيات و  ارجية للوزارة:المصالح الخ-3

النيابات و المديريات الجهوية و اإلقليمية والتي تكون تابعة لوزارة من الوزارات المعنية 

 وذلك في إطار سياسة الالتركيز اإلداري الذي يعد صورة من صور المركزية اإلدارية.

تنفيذ سياسة الحكومة والعمل على تطبيق جميع القرارات وتسهر المصالح الخارجية على 

 الصادرة عن اإلدارة المركزية في إطار النصوص الجاري بها العمل.

أما بالنسبة لوزارة الداخلية فتعتمد تقسيمات أخرى للمصالح الخارجية التابعة لها فنجد 

اإلدارية في المجال الحضري الوالية و بعدها العمالة ثم تأتي الباشوية و المقاطعة و الملحقة 

 والدائرة والقيادة في المجال القروي.

وإذا كانت هذه التقسيمات برمتها ال تتوفر على الشخصية المعنوية فإنها تشكل مجاال أوسع 

 للعمل الحكومي سواء على المستوى الجهوي أو اإلقليمي أو المحلي.

التغطية اإلدارية ألغلب الوزارات فالمالحظة التي يمكن إدراجها في هذا المجال أنه رغم 

سواء على المستوى الجهوي أو اإلقليمي أو المحلي، فإن هناك خصاص على مستوى التمثيلية 

اإلدارية لبعض الوزارات حيث ال تغطي سوى نسبة محدودة من بعض األقاليم هذا على 

دارة المحلية المستوى الكمي أما على المستوى النوعي فرغم التطور الحاصل على مستوى اإل

واالختصاصات المهمة التي أصبحت تضطلع بها اإلدارة الالمركزية في مجال التسيير 



والتدبير، فإن المصالح الخارجية )باستثناء وزارء الداخلية نوعا ما( ال تضطلع باختصاصات 

 وصالحيات تماثل نظريتها اإلدارة الالمركزية في مجال اإلدارة والتسيير.

 
 


