
  

  

  :مقدمة

 .وإداراا خالل مؤسساا من الدولة شؤون بتدبري وتقوم أعضاءها، امللك ويعني والتنظيمية، التنفيذية السلطة احلكومة متثل

 احلكومة؟ مكونات هي فما 

 واختصاصاا؟ سلطاا وما 

  .القانون؟ إصدار منها مير اليت املراحل هي وما 

 :عملها تنظيم وكيفية احلكومة مكونات

 :احلكومة مكونات

 احلكومي، للجهاز الرئيسي احملرك هو يعترب الذي األول الوزير من باقتراح احلكومة أعضاء باقي يعني كما األول، الوزير امللك يعني

  :مناحلكومة  الوزارية، وتتكون للنشاطات واملنسق

 .الوزراء أعمال تنسيق عن املسؤول هو: األول الوزير �

 .حمددة وغري متنوعة مهاما أحيانا ميارسون :الدولة وزراء �

 . سياسية وأخرى إدارية مبهام ويقومون سياسيني، أو تقنوقراطيني يكونون قد: الوزراء �

 .الوزارات لبعض تابعة قطاعات تسيري على يشرفون :منتدوبون وزراء �

 .الوزارات شؤون تسيري يف الوزراء يساعدون :الدولة كتاب �

 :جملسني داخل احلكومي العمل ينتظم

  :جملسني داخل ممارسته تتم والذي لنشاطها، تنظيم وجود احلكومة اختصاصات تنوع يقتضي

 .دراستها املراد بالقضايا عالقة هلم الذين الوزراء إال حيضره وال منه، وبأمر امللك، يرأسه: الوزاري الس �

 اجلماعية املسؤولية تتطلب اليت القضايا لدراسة الوزراء مجيع وحيضره األول، الوزير برئاسة أسبوعيا ينعقد :احلكومي الس �

 .للحكومة

 .وحملي وإقليمي وجهوي مركزي هيكلي لتنظيم وزارة كل ختضع احلكومة مهام ولتسهيل

 :)الوطنية التربية وزارة منوذج: (للحكومة التنظيمية اهليكلة

 :من يتكون تنظيمي، هيكل خالل من عملها متارس فهي احلكومة، عمل لتسهيل

 .العامة املفتشية لعامة،ا الكتابة الوزير، ديوان من تتكون ،)بالعاصمة: (مركزية إدارة �

 ...) التخطيط مصاحل واملالية، اإلدارية الشؤون مصاحل البشرية، املوارد( أقسام عدة من تتشكل ،)باجلهات: (جهوية إدارات �

 ... اإلدارية الشؤون مصلحة، التخطيط مصلحة البشرية، املوارد مصلحة من تتكون ،)باألقاليم: (إقليمية إدارات �

 :مراحل عرب القوانني وتصدر سلطات، بعد احلكومة تتمتع

 :احلكومة اختصاصات

 :اختصاصات عدة احلكومة متارس

 واإلقليمية املركزية اإلدارية األجهزة بواسطة الربملان، مصادقة بعد القوانني وتنفيذ تطبيق احلكومة على تعمل :اختصاصات التنفيذية �

 .هلا التابعة

 بالس مداولتها بعد األول الوزير عن الصادرة املراسيم طريق عن الغامضة القوانني بتوضيح احلكومة تقوم :اختصاصات تنظيمية �

 .اإلدارية املرافق لتنظيم وذلك الوزاري،

 )القانون إصدار مراحل تتابع( الحكومة
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 الربملان على األول الوزير يعرضها الوزاري، بالس دراستها وبعد القانونية، املشاريع بإعداد الوزراء يهتم :اختصاصات تشريعية �

 .رفضها أو عليها للمصادقة

 :القانون تنفيذ مراحل

 املشروع هذا يعرض مث ،املختصة احلكومية املصاحل طرف من كمشروع البداية يف يعد حيث مراحل، بعدة تنفيذه قبل القانون مير

 بتنفيذ األمر امللك يصدر ذلك بعد عليه، للمصادقة الربملان مكتبا أمام ويوضع ،الوزاري الس على مث ،احلكومي الس على للمناقشة

 .الرمسية اجلريدة يف ينشر أن بعد تنفذه اليت احلكومة على إلحالته التالية يوما ثالثني خالل القانون

 :ةخامت

  .بالبالد والسياسية واالجتماعية االقتصادية القطاعات خمتلف تسيري على وتسهر ،والربملان امللك أمام مسؤولة احلكومة تعترب
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