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 تتمة محاضرات مادة التنظيم االداري 

 عزيزة الغداني                               

 

 المركزية االدارية المطلب األول : 

المركزية االدارية هي تجميع الوظائف اإلدارية للدولة في يد الحكومة المركزية في العاصمة      

دون مشاركة هيئات محلية، فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بتوجيه األوامر وإصدار التعليمات  

على  ة  التابعين لهم في اإلدارات المحليوالقرارات اإلدارية و الرقابية، ويقتصر دور الموظفين 

 . تنفيذ تلك القرارات والتوجيهات مع خضوعهم للسلطة الرئاسية للحكومة المركزية

 أركان المركزية اإلدارية أوال:  

 تقوم المركزية اإلدارية على ثالث أركان رئيسية:    

باعتباره السلطة العليا داخل    ،ع السلطة في يد الحكومة المركزية المتمثلة في الوزيرتجمي   -    

دارته، إال أن تطور النشاط االداري و تعدد مجاالته تعذر على الوزير أن يمارس سلطاته في  إ

أدى إلى تمكين الموظفين التابعين له في مختلف المناطق ببعض سلطات  مما جميع أنحاء البالد، 

 التقرير في مجاالت محددة. 

حيث أن اإلدارات تتدرج في سلم إداري من أصغر اإلدارات  التدرج في السلم اإلداري:  -    

خنصاصات، كما أن  طات واالإلى الوزير، فاإلدارة الدنيا تخضع لإلدارة التي تعلوها في السل

الموظف األقل درجة يكون تابعا للموظف األعلى درجة، فكل موظف يلتزم بتنفيذ التعليمات  

ر المرجع االساسي في  ن يصل إلى الوزير الذي يعتبإلى أ واألوامر الصادرة من رئيسه المباشر 

 النشاط اإلداري، والمركز الذي تخصع له جميع الرئاسات.

كر سلطة التعيين في الوظائف الحكومية،  تحت الحكومة المركزية  السلطة الرئاسية: حيث أن  -

الرئيس  فكما تختص بسلطة  منح الرخص والتأديب والعزل، مما يجعل الموظفين تابعين لها ، 

اإلداري يصدر األوامر والنواهي  والمرؤوس عليه الطاعة والخضوع ، وذلك لضمان وحدة  

 ل  اإلداري واستمراريته وفعاليته. العم

 أشكال المركزية اإلدارية ثانيا : 

 تتخذ المركزية اإلدارية شكالن رئيسيان وهما:  

، بحيث ال  أيدي الحكومة المركزية بالعاصمة في : وهو تركيز السلطات التركيز اإلداري  -1

يكون لموظفي اإلدارات التابعة لها سلطة التقرير بل  يعملون على تنفيذ القرارات الصادرة عن  

 اإلدارة المركزية. 

ويرتكز على منح كبار الموظفين بعض السلطات دون الرجوع إلى  عدم التركيز اإلداري   -2

 قانون أو عن طريق التفويض. الوزير، ويتحقق ذلك إما بموجب ال
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   ، ويعني أن يعهد صاحب االختصاص إلى غيره  بممارسة بعض اختصاصاته   التفويض: -    

ويجب ان يكون االختصاص بناءا على نص قانوني يجيزها ويحدد شروطها و المجاالت التي  

يمكن ان يشملها التفويض، كما يجب ان يتعلق التفويض بجزء من االختصاصات وليس جميع  

 . االختصاصات 

 : فويض وهمات: تستخدم اإلدارة المركزية نوعين من ال انواع التفويض  -      

ويقصد به تفويض جزء من االختصاصات إلى الموظف، دون أن يكون   : نفويض االختصاص*  

، ويتميز تفويض  للمفوض الحق في ممارسة االختصاص الذي فوضه أثناء سريان التفويض 

االختصاص بكونه تفويضا لصفة الموظف وليس لشخصه، حيث يظل التفويض ساريا حتى في  

 حالة تغيير شخص المفوض إليه. 

تميز بكونه تفويض شخصي يرتكز على الثقة في المفوض له، ويتيح  وي : تفويض التوقيع  *

 للمفوض ممارسة االختصاص الذي فوضه 

 اإلدارة المركزية في المغرب المطلب الثاني: 

الملك والحكومة   جاللة واسعة وتتكون من  اختصاصات تمارس اإلدارة المركزية في المغرب    

 . والمصالح الخارجية

 الملك أوال: جاللة  

فالملك هو امير المؤمنين وحامي حمى الملة   ،تعتبر المؤسسة الملكية أسمى سلطة في البالد    

وهو رئيس الدولة وممثلها األسمى ورمز   ، والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية

وحدة األمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم االسمى بين مؤسساتها، ويسهر على  

احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة االختيار الديمقراطي وحقوق  

دولية للمملكة، وهو  المواطنين والمواطنات والجماعات وعلى احترام التعهدات ال وحريات 

ضامن استقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة حقوقها الحقة، ويمارس جاللة الملك  

اختصاصات دينية وعسكرية وسياسية وقضائية كما يمارس اختصاصات إدارية تتمثل في تعيين  

رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس  

يمكن لجاللة الملك أن يعفي عضوا أو   و   جها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسهانتائ

كما أن جاللة الملك يعين باقتراح من  يرأس المجلس الوزاري   ، وأكثر من أعضاء الحكومة

 المدنية التالية والي بنك المغرب رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف 

اوالت العمومية االستراتيجية، و  ة والعمال والمسؤولين عن المؤسسات والمقوالسفراء والوال

شأن استراتيجيات األمن الداخلي والخارجي  هيئة للتشاور ب  يرأس المجلس األعلى لألمن بصفته 

 ر على مأسسة ضوابط الحكامة األمنية. الد، وتدبير حاالت األزمات والسهللب

 الحكومة ثانيا: 

 تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء ويمكن أن تضم كتابا للدولة    
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 اختصاصات الحكومة  -

  حيث تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وتنفيذ القوانين  ، تمارس الحكومة السلطة التنفيذية   

  تمارس اإلشراف والوصاية على المؤسسات والمقاوالت  واإلدارة موضوعة تحت تصرفها، و 

، كما يتداول مجلس الحكومة السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري  العمومية

إضافة إلى السياسات القطاعية والقضايا الراهنة المتعلقة بحقوق االنسان  والنظام العام،  

ومشاريع القوانين وقانون المالية ومراسيم القوانين ومشاريع المراسيم التنظيمية والمعاهدات  

ية،  دارات المركزية باإلدارات العموميات الدولية، وتعيين الكتاب العامين ومديري اإلواالتفاق

 . ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا

 تصاصات رئيس الحكومة اخ -

فهو يرأس المجلس الحكومي الذي يتخذ معظم القرارات  ، تمتع رئيس الحكومة بسلطات هامةي   

يمارس السلطة التنظيمية،    مة يعملون تحت سلطته وإشرافه، وضاء الحكوكما أن أع  اإلدارية،

والوظائف   ، ويعين في الوظائف المدنية في اإلدارات العمومية ،ويشرف على اإلدارة وتنظيمها

تعديل الدستور    ا أن رئيس الحكومة يمكنه اقتراحكمالتابعة  للمؤسسات والمقاوالت العمومية، 

 وحل البرلمان. 

 اختصاصات الوزير   -

  ، وهو الذي يسير وزارته، ويمارس السلطة الرئاسيةاإلداري األعلى يعتبر الوزير الرئيس    

وله حق   على الموظفين التابعين لوزارته وهو الذي يعمل على توظيفهم وتعيينهم،  ومراقبتهم،

التأديب والفصل من الوظيفة  طبقا للقانون، كما يصدر القرارات واألوامر والتوجيهات و  

 يشرف على السياسة العامة المتعلقة بوزارته. 

يعتبر وزير الدولة أسمى من الوزير رغم أنه يتمتع بنفس االمتيازات   وزير الدولة  -

أو نفوذه   الدولة بناءا على شخصه   واالختصاصات المسندة إلى الوزراء، ويتم تعيين وزير

 السياسي. 

مكن تعيين وزير بدون وزارة أو قطاع وزاري يشرف عليه ويسيره،  ي   وزير بدون وزارة  -

المتعلقة بتوسيع تمثيل الحكومة لألحزاب السياسية، أو عندما   وذلك لحل الخالفات السياسية

 تحتاج الحكومة إلى خبرته وكفائته في مجال معين. 

وكاتب الدولة، وعادة  لحكومة وهو في مرتبة بين الوزير  يعتبر من أعضاء ا الوزير المنتدب  -

ما يكون وزير منتدب لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزير، ويتم تكليفه بتسيير قطاع معين أو  

 القيام بمهمة معينة لضمان تحقيق الفعالية المطلوبة. 
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يمارس جزء من المهام التي من اختصاصات الوزراء، فهو ليس عضو   األمين العام للحكومة  -

 في الحكومة، وال يحضر المجلس الوزاري الذي يترأسه جاللة الملك. 

به الوزير، وتتعلق  وهو في مرتبة أدنى من الوزير، ويقوم بالمهام التي يسندها إل كاتب الدولة   -

 . عة للقطاع الوزاري المعنيبالمرافق التاب

   للوزاراتممركزة  الاللمصالح الخارجية ا ثالثا:

هي األجهزة اإلدارية المتواجدة في مختلف العماالت واألقاليم والجهات، وهي تابعة للحكومة     

  نفذ القرارات واألوامر الصادرة عن المركزية وتخضع للسلطة الرئاسية للوزير المعني، وهي ت 

صات الوزراء بموجب تفويض من  الحكومة المركزية، ويمكنها ان تمارس جزء من اختصا 

 الوزير المعني. 

 مل كممثل للحكومة المركزية االع*

مالة او اإلقليم الذي يمارس فيه مهامه، ويسهر على تطبيق  عتبر العامل ممثل الحكومة في العي   

ظ على  انين واألنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة، ويعمل على الحفا الظهائر والقو

،  النظام العام، ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة والقوات المسلحة الملكية

يقوم   ساء الدوائر ورؤساء المقاطعات، و ويشرف تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤ

لخارجية لإلدارات التابعة  سيق أعمال  المصالح االعامل تحت سلطة الوزراء المختصين بتن

ت سلطة الوزراء  حالصادرة عن الوزراء، كما يراقب ت ، ويراقبها لضمان تنفيذ القرارات للدولة

   التابعة للدولة.  لإلدارات عوان المصالح الخارجية المختصين عمل موظفي وأ 

 الالمركزية اإلدارية مطلب الثالث: ال

محلية مستقلة عن االدارة المركزية جزءا من السلطة إلدارة شؤونها دون  وتعني منح هيئات    

وزع بمقتضى القانون بين الحكومة المركزية  الرجوع إلى الوزير، حيث أن الوظيفة اإلدارية تت

، ولكن تحت رقابة وإشراف تع باالستقالل والشخصية المعنويةوالهيئات المحلية التي تتم 

باع هذا األسلوب عندما يتعلق األمر بهيئات ذات طابع محلي فيترك  ، ويتم ات الحكومة المركزية

 لها تسيير شؤونها المحلية، ويرتكز هذا النظام على ثالثة عناصر رئيسية وهي: 

القانون يعترف   حيث أنفي الالمركزية اإلدارية،  وهو عنصر أساسي   الشخصية المعنوية  -

بموجب القانون    بالشخصية المعنوية  وهي تمارس جزء من الوظيفة اإلدارية  للهيئات المحلية  

 الذي حدد اختصاصاتها. 

ويعني قدرتها على ممارسة اختصاصاتها دون تدخل أو ضغط من   استقالل الهيئات المحلية:  -

 ة المركزية اراإلد 

حلية هي جزء من  اعتبار أن وظائف الهيئات المب خضوع الهيئات المحلية للوصاية اإلدارية،  -

 اختصاصات الحكومة المركزية، فالحكومة المركزية تضع األهداف والخطط المتعلقة بكامل 
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، لذلك يكون لإلدارة  التراب الوطني عن طريق البرنامج الحكومي، وهي مسؤولة عن تنفيذها 

 المركزية سلطة اإلشراف والرقابة على أعمال الهيئة المحلية. 

 الالمركزية اإلدارية صور أوال: 

 إما إقليمية أو مرفقية اإلدارية  تكون الالمركزية     

: وتتمثل في منح جزء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية وسلطة تسيير  الالمركزية اإلقليمية -

مع خضوعها إلشراف   وإدارة المرافق المحلية،  حيث يتحدد اختصاصها بنطاق إقليمي معين ، 

 ومراقبة السلطة المركزية. 

م الشخصية المعنوية و يكون مستقال عن اإلدارة  : حيث يمنح لمرفق عاالالمركزية المرفقية  -

 المركزية، ويكون اختصاصها يتعلق بنشاط معين مثل الصحة، أو التعليم. 

 الالمركزية االدارية في المغرب ثانيا: 

يئات محلية المركزية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي،  تعتبر الجماعات الترابية ه    

وفق مبدأ التفريغ  وقد عمل المشرع على توزيع االختصاصات بين اإلدارة المركزية والجماعات 

الذي يعني التوزيع العادل لالختصاصات والموارد في ظل التعاون بين السلطة المركزية و  

ركزية تتنازل عن بعض اختصاصاتها للجماعات،  الجماعات، بحيث أن السلطة الم

واالختصاصات التي  تتجاوز حدود إمكانياتها تقوم بها السلطة المركزية وتعمل على مساعدة  

 الجماعات للقيام بها الحقا. 

 وبناءا على مبدأ التفريغ تمارس الجماعات الترابية : 

دون تدخل السلطة المركزية باعتبارها اختصاصات   تمارسها الجماعات   اختصاصات ذاتية 

 مسندة إليها بموجب القانون 

تمارسها الجماعات والسلطة المركزية في إطار التعاون بينهما لتحقيق   واختصاصات  مشتركة 

 المصلحة العامة. 

وهي االختصاصات التي تنقلها السلطة المركزية للجماعات في مدة زمنية  واختصاصات منقولة 

 وبالتدريج حسب إمكانياتها وقدرتها على التنفيذ وتحقيق الفعالية.   معينة 

 

 

 


