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٧٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 

Abstract 

 

     Political power is inherent and comprehensive, in 

addition to its mandatory character, under which its 

authority is imposed. 

However, material strength does not necessarily establish 

political power, but is used to preserve it because it is 

inseparable from it. 

The originality of political power is that it does not derive 

its existence from others, nor is it superior to any other 

authority, since there are non-political powers, some of 

which are relatively independent but all derive their 

existence and power from political power. It is practiced 

by the rulers of the community within the territory of the 

state and includes the various activities. Therefore, it is not 

defined in areas and activities except in accordance with its 

will, because its purpose is to achieve the common good 

of all and in the light of the political or administrative 

activities they have experienced. 

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

  

  ملخص
  

 تلقي الضوء علي  تفويض السلطة السياسية اجلهات إلدارية يف اختاذ بعض هذه الدراسة

ية لتعزيز التعاون بني السياسة واإلدارة، القرارات اليت تتعلق بطبيعة عملها بصفتها طريقة قانون

 وتطبيق القانون؛ ذلك ألن التفويض هاسواء يف إطار رسم السياسات أو يف جماالت تنفيذ

،يعد وثيقة قانونية، ومنهج  تنظيمي  وإداري  من حيث أنه يقرتح أمناطا تنظيمية معينة من 

ت صنع القرار أكثر فعالية وكفاءة حيث اهليكل والسلوك اإلداريني إذا كان له أن جيعل عمليا

من أجل اإلبقاء على أساليب املساءلة داخل اإلدارة واضحة ومعروفة، وهذا يعزز التفويض 

اإلداري الذي هو أداة قانونية وإدارية قادرة على حتقيق املزيد من اجلودة سواء يف صنع 

التفويض الذي دور براز إا السياسات أو يف صنع القرارات اإلدارية، ويف �اية املطاف، ميكنن

  .حيقق حتسني نوعية اإلدارة وزيادة الكفاءة اإلدارية للمؤسسات العامة يف الدولة

  ويزيد من أمهية هذه الدراسة إبراز هذا املوضوع يف ظل املتغريات السياسية الداخلية، 

ولة، والقيام والتحوالت التشريعية الراهنة، حيث االستفادة من هذا اجلانب لتعزيز سيطرة الد

  .يف الدولةالسيادية واجلهات اإلدارية مبهامها يف ظل التعاون الفعال بني اجلهات 

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

  :مقدمة
 أصيلة وشاملة، فضال عن طابعها اإللزامي، الذي مبوجبه بأ�ا     تتميز السلطة السياسية 

السلطة السياسية بالضرورة ،  تأسيس ليس من شأ�ا تفرض سلطتها، غري أن القوة املادية 

  .وإمنا تستعمل للحفاظ عليها لكو�ا مالزمة هلا ال تنفصم عنه

 وتتمثل أصالة السلطة السياسية يف كو�ا ال تستمد وجودها من غريها ، وال تعلوها سلطة 

ًبعضها مستقلة نسبيا لكنها كلها تستمد ، أخرى ، باعتبار أن هناك سلطات غري سياسية

ًها وقو�ا من السلطة السياسية، فضال عن كو�ا ليست شاملة، كما أن السلطة وجود

ِالسياسية خالفا للسلطات األخرى شاملة متارس من ق بل احلكام على اجلماعة املتواجدة يف ً

 كما تشمل خمتلف النشاطات ، وبالتايل فإ�ا غري حمددة  -  األرض -؛ إطار إقليم الدولة

 ألن غايتها هي حتقيق اخلري املشرتك للجميع ويف ضوء ؛ وفق إراد�اا�االت والنشاطات إال

  .ما ترنوا اليه من أنشطة سياسية أو إدارية

حلفاظ على النظام ودفع اخلطر ا  من أجل السلطة السياسية ضرورية للجماعةوليست 

 ذلك يضفي عليها صفة القداسة اليت تتدعم مبا تعرب عنه من ولكن ،  فحسباخلارجي

  .التفوقفات وعزم على حتقيق الرفاهية ، وضمان تصر

وما تلعبه وسائل اإلعالم يف إضفاء صفة الزعامة على ممارسي السلطة عن طريق نشر وبث 

 وكيفية الوصول إىل السلطة ،تصرحيا�م والتعليق عليها، واالستقباالت واملراسيم اخلاصة بذلك

 دون إمهال للتشريعات ،يشاجل، و الوطنييدنشال مثل وممارستها، والرتكيز على عوامل الوحدة 

 اللهم اال ،، وهو ما جيعلها تتفرد بقرارا�ا السياسية واإلدارية مبا يعطي هيبة للسلطة السياسية

ما متنحه طواعية مبوجب التشريع للجهات األخرى لتنفيذ املهام اليت يتم إسنادها إىل هذه 

 .اجلهات ومن بينها حق التفويض اإلداري

ًمن مميزات السلطة السياسية أيضا، هو تأرجحها بني الفعلية والقانونية ومن مث فإن و    

السلطة السياسية ميكن أن تسد حاجتها الفعلية من خالل منح السلطات األخرى، ال سيما 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

دارية داخل الدولة يف القيام ببعض املهام وإعطائها حق منح القرارات، واليت السلطة اإل

  . السلطة السياسيةهابإصدارختتص أصالة 

راا :  

     تربز مشكلة الدراسة وتساؤال�ا يف إبراز النصوص التشريعية اليت متنح السلطة السياسية 

حق تفويض السلطة اإلدارية يف ممارسة بعض املهام والقرارات، لقدرة هذه األخرية على تويل 

  :ا التشريعية، كما أن هذه الدراسة تثري بعض التساؤالت منهاهذه املهام يف ضوء وظيفته

 ما هي النصوص التشريعية اليت متنح السلطة السياسية حق التفويض؟ - 

 ما هو التفويض اإلداري؟ وما هي خصائصه ونطاقه؟ - 

 ما هو مميزات وعيوب التفويض اإلداري؟ - 

 .آثار التفويض اإلداريما هي  - 

  .   عملية التفويض اإلداري يف ظل املستجدات السياسيةتقيييم ما هي نتائج  - 

راا :  

تقوم الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة ظاهرة التفويض اإلداري، 

وذكر مظاهر ذلك واألساليب املتبعة من جانب السلطة السياسية، وإبراز مشكلة الدراسة 

  . ها بأسلوب علميودراست



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد
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  ا اول

وطو داري وا ا   

  

  .ماهية التفويض اإلداري:          المبحث األول

  .آثار التفويض اإلداري:         المبحث الثاني

  شروط التفويض"         المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد
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  ا اول

   ا اداري

َّفوض فـوض إليه األمر، أي رده إليه: التفويض يف اللغة      َ َّ ًأما اصطالحا فهو يستمعمل ، َ

مع اجلهة اليت جت:  فيقصد به حسب املدلول األول؛ للداللة علي ثالث معاين خمتلفة ومتباينة

ختول جهة أخري سلطة القيام ببعض األعمال اليت تنازلت عنها وفق للنظام واليت السلطات 

  . بصفة دائمة

 ختويل اجلهة  حينما بستعمل للداللة علي؛ضيق من ذلكأمعين : ويقصد باالصطالح الثاين 

  مع بقاء القاعدة القانونيةاملختصة جلهة أخرى بعض من اخصاصا�ا لفرتة زمنية حمددة

  . سارية املفعول 

معين أضيق من املعنيني السابقني؛ إذ يقتصر علي ختويل : ويقصد باالصطالح الثالث

  ).١(. ض سلطة إضفاء الرمسية علي القرار  االداري وليس ختويل سلطة إصداره َاملفو

 يعهد صاحب  ميكن تعريفه على أن التفويض يف القانون اإلدارياحث أنويرى الب

 يف نوع معني من واختصاصه، سواء يف مسألة معينة  االختصاص مبمارسة جانب من

  .املسائل، إىل فرد آخر

 وال ميكن من حيث املبدأ، للسلطة أن تتصرف باختصاصها املسند إليها مبنأى عن الدستور 

لتخفيف من ا  أجاز التفويض بغرض القانون اإلداريفإنئح، ومع ذلك اللوا أو القانون أو

املرافق، وذلك فيما جييزه الدستور والقانون واللوائح من  عن بعض أعباء املسؤولني

  .التفويضات

 ، والنوع األول أكثر أمهية  وتفويض التوقيع  تفويض االختصاص: والتفويض نوعان ومها

من التفويض يؤدي إىل تعديل قواعد االختصاص بني  نوع األولًوأشد أثرا من الثاين، ألن ال

                                                           

)
١

  الرشد مكتبة ٨٠ ص السعودي اإلداري القانون مبادئ شطناوي خطار حسین علي . د ) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٧
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أما يف النوع الثاين، فإن . بالتفويض إىل اجلهة املفوض إليها جهات اإلدارة، فتنتقل السلطة

يتحلل من بعض األعباء املادية، مع إمكان ممارسته  صاحب االختصاص األصلي

روط األساسية اليت حتكم النوعني إليه، على أن الش الختصاصه جبانب االختصاص املفوض

  ).١( .واحدة، ولكن اخلالف بينهما  يكمن يف اآلثار فحسب

ما ا  

  أر  ا اداري

 تفويض على ًمنصبالبلدان إن مل يكن مجيع البلدان ال يزال هناك تركيز قوي     يف معظم ا

مسؤوليات صنع القرار يف أعلى التسلسل اهلرمي يف الوزارات واملؤسسات العامة األخرى، 

  .باعتباره إرثا متميزا عن املاضي

 لإلشارة إىل أن زوال األنظمة االستبدادية من )٢(" نظام هيمنة الرأس "وقد وصف هذا بأنه 

تويل إدارة شؤو�ا النظام اإلداري قد أدى إىل ترك اإلدارات العامة عمليا دون نظم إدارية  ت

حسب السلطات املمنوحة هلا ، ورغم ذلك مل يبذل سوى القليل الستبدال أساليب تفويض 

  .  السياسة العامة يف الدولة بأدوات جديدةقمية اهلرم لسلطات رسم

                                                           

لفكر دار (٥٦ ص اإلداري الطماوي،القانون سلیمان)١(  ).١٩٧٩القاھرة العربي، ا

)٢ ١ See, among others, “Rebuilding State Structures: Methods and 

Approaches. The Trials and Tribulations of Post-Communist Countries”. 

UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS. New York and Bratislava, 

٢٠٠١.  

(١ See, among others, “Rebuilding State Structures: Methods and 

Approaches. The Trials and Tribulations of Post-Communist Countries”. 

UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS. New York and Bratislava, 

٢٠٠١.  

 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٨
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 نقص طويل األمد يف إىل أدتويقرتن هذا الوضع بأزمة يف العالقات السياسية اإلدارية اليت 

ونتيجة لذلك، يرفض ،  يف كثري من البلداناألجهزة اإلداريةسيني وموظفي الثقة بني السيا

  .لدولةل اجلهاز اإلداري السلطات اإلدارية إىلالسياسيون عموما تفويض 

  :هذا الوضع العديد من اآلثار السلبية مثلولقد نتج عن 

أكثر مالءمة  أن تكون إىلجه ت تسييس القرارات اإلدارية، أي أن القرارات تإىل امليل -  ١

 السياسية مما هو منصوص عليه يف التشريع حبيث تتعدى سلبا على مبدأ الشرعية للميول

  . القرارات اإلداريةتنصاع هلما اللذين جيب أن ةوالنصوص القانوني

  عدم وضوح املسؤوليات السياسية واإلدارية ،وذلك نظرا لعدمًأدى ذلك أيضا إىل – ٢

  .يات السياسة واإلدارية يز واضح بني املسؤولا متوجود

إفراط  وأضيق إما ث احدإ إىل صغري أدى يف أي قرار إداري كبري أو املخولني تعدد إن - ٣

 غري  اسرتاتيجيةمناهج يف صنع القرارات اإلدارية وإىل وضع باالختصاصيف األعباء اليت تضر 

   . يف رسم السياساتصحيحة

 منع أنفسهم إىللدنيا يف التسلسل اهلرمي  الرتب اأصحاب اإلداريونملوظفون ا يرغب – ٤

من املشاركة يف اختاذ القرارات اإلدارية ما مل يطلب منهم شخصيا القيام بذلك أل�م ال يرون 

  .ذلك جزءا من وظائفهم

 إن ضعف املشاركة، أو عدم وجودها يرتتب عليه عدم  إحداث آثار حمفزة، ويف النهاية - ٥

  .أكثر مهنيةو اري متطوروجود جهاز إديشكل عائقا أمام 

 فيما يتعلق مبدي  قدرة إدارات الدولة على املشاركة على ومعقولة شكوك كثرية هناك - ٦

النحو املالئم يف عمليات صنع القرار يف ظل تدخل السلطات السياسية يف عملية صنع 

  .يل السلطات اإلدارية إعدم التفويض يف حالة القرار 

جند أن هناك بعض الصعوبات نوعا ما؛ حيث إنه يوجد يف اجلهاز   الناحية التنظيمية    ومن

 تتمثل يف مبادئ أساسية ألي منظمة إدارية للعمل بشكل مناسب   اإلداري للدولة

للعمل واملسؤوليات العادل   والتوزيع وترشيد االستهالك والتأثرياالختصاصات 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٦٩
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، كل هذا يف السعي االختصاصات، مع ضمان التنسيق والتعاون الداخلي واخلارجي(

   ).أساسا من خالل السيطرة اهلرمية) أو مهمة(لتحقيق هدف مشرتك 

 جيب  العديد من الدساتري يف العامل ومنها مصر  بأن االختصاصات واملسئولياتإىلوينظر 

ًوهذه مبادئ جيب أن تكون منهجا ،  سيادة القانون وخدمة اجلمهور أن تندرج برمتها حتت

ًوتنص مجيع الدساتري أيضا على أن السلطة السياسية تتوىل توجيه ، إلداريًتنظيميا للجهاز ا

  .اإلدارة أو بعض اجلهات األخرى املماثلة

ومع ذلك، هناك مشكلة رئيسية هي أن الثقافة السائدة واليت ال تزال قائمة على القيادة 

  .  حقيقيةعل من الصعب ترمجة هذه املبادئ الدستورية إىل ممارسة إداريةجتوالسيطرة 

 القانون اإلداري اليت ميكن أن يف أن بعض النصوص التفويض مبدأ اليت تعوقومن املشاكل 

 تساهم يف كفاءة وفعالية اإلدارة العامة إما متخلفة من الناحية النظرية أو ال ختضع للتنظيم

يقية وال يطبق يف املمارسة احلق  كبرية الكايف ، وهو ما يبعث على القلق بدرجة التشريعي

بعض  استخدمت - بعض األحيان - وبرغم ذلكللسلوك التنظيمي يف اإلدارة العامة، 

  .وظيفية أو أدوات مماثلة يف حماوالت للتغلب على أوجه القصور هذهال املمارسات

إىل وجود هذا  تؤدي اليتسباب األ الوظيفية مفيدة يف حتديد وميكننا القول بأن املمارسات 

تصنيف الوظائف املؤسسية أو التنظيمية، ولكنها ال تستطيع ك  وكذلتنظيميال القصور

من فبغية معاجلة املشكلة على حنو فعال، لوحدها أن توفر حلوال حقيقية ودائمة للمشكلة، و

  : الضروري العمل يف اجتاهني على األقل يكمل كل منهما اآلخر

ونية فعالة لتوزيع املسؤوليات   يتعلق بتشريعات القانون اإلداري من أجل �يئة بيئة قان:األول

  . بصورة أكثر عقالنية مع احلفاظ على املساءلة

 -تشجيع املناقشات املستنرية والتدريب �دف إحداث تغيريات يف الثقافة السياسية : واآلخر

  .اإلدارية السائدة املشار إليها أعاله

 ؛ مثل -ني حىت بعد استيفاء هذين االجتاه-ولكن قد تنجم بعض املشاكل األخرى 

  .وهي مشكلة ال ميكن توقع نتائجها وعاقبتها، مشكلة الكفاءة



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

تكاد تكون معدومة؛ ما من وآليات املساءلة عن األضرار النامجة عن عدم الكفاءة يف األداء 

وجود صعوبات تتمثل يف عدم القدرة على توجيه املسؤولية من قبل املسؤولني  شأنه

   .السياسيني أو اإلداريني

  

ا ا  

ا و  

   :ثاره ضرورة توافر الشروط األتيةيشرتط يف التفويض حيت يكون منتجا آل

  .  أن يكون بناء علي نص قانوين-  ١

ذا كان إال إلغري أيا كان هذا الغري لال جيوز لصاحب االختصاص أن يتنازل عن اختصاصانه 

 احملاكم  عليهكدتأناك نص قانوين مينح صاحب االختصاص رخصة التفويض ، وهو ما ه

 ١٤/٣/١٩٥٥اإلدارية يف مصر ومنه احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلداري بناريخ 

 حيث اكدت علي أن ١٩٥٩\٦\٢٧ا احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية العليا يف ًيضأو

ز النزول عنه أو االنابة فية أال يف احلدود وعلي الوجه االختصاص الذي حيدد بقانون ال جيو

   .)١(املبني بالقانون 

  . ًجيب أن يكون التفويض جزئيا وال جيوز أن يكون التفويض شاملل إال اذا أجازه القانون. ٢

 اختصاصات من ميلك التفويض ، ذلك ألن التفويض جيب أن يقتصر التفويض علي بعض

  )٢(. الشامل مبثابة تنازل عن السلطة وهو غري جائز وال ميلكه املفوض

ًأن يكون االختصاص املفوض فيه اختصاصا أصليا وليس اختصاصا مفوضا  – ٣ ً ً.  

                                                           

)
١

 ١٦٣ ص نشر دار بدن العامة اإلدارة علم مبادئ النادي محمد فؤاد . د) 

)
٢

  السابق المرجع شطناوي حسین علي . د) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

فيما فوض فيه إعماال لقاعدة اليت تقضي بأن  ذلك ألن املفوض ال ميلك صلحية التفويض 

   ) تفويض التفويض باطل ( 

  . جيب أن يكون التفويض يف احلدود اليت حددها النظام – ٤

 وعليه ال جيوز التفويض يف مسائل منع املشرع فيها التفويض ، كما ال جيوز أن يتجاوز 

   . م الدستوري النطاق الذي حدده املنظم سواء أكان املنطم العادي أو املنظ

  . صدور التفويض من السلطة صاحبة االختصاص – ٥

 وهي السلطة اليت أسندت اليها القوانني واللوائح االختصاص ، ومن مث فإذا رخصت جهة 

ًأخري �ذا االختصاص فان ذلك يعترب أعتداء علي السلطة املختصة ، ويقع باطال شأنه يف 

  . ذلك شأن ممارسة االختاص من غري خمتص 

   )١(. ًـــ جيب أن يكون التفويض مكتوبا حيت يكون منتجا آلثاره ٦

  

                                                           

)
١

 ١٦٥ ص العربي الفكر دار ١٩٧٩ االداري التفویض نظریة ـ الوالي إبراھیم محمد) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

  

ما ا:دئ ا   

  

  :مقدمة

 ويف –اليت تتيح ءات القانونية فهو يركز، من جهة، على اإلجرا. الدراسة على شقني تركز 

 ملسؤولية داخل اإلدارة كشرط ًخاضعا لقواعد تفويضا منتظما -  ظل اخلضوع ملبدأ املشروعية

  . قيم وممارسات اإلدارة السليمةتظهر من خاللهلإلدارة اجليدة 

  .إذا مل يكن التشريع مصمما على النحو املالئماملسؤوليات  قيمة تتأصل وال ميكن أن 

 مفاهيم مقبولة على نطاق واسع للتفويض وتقدم معلومات مقارنة إىلند الدراسة   وتست

جهاز إداري  ومن ناحية أخرى، تبني الدراسة مدى صعوبة تعزيز ، القانوين والتنظيميللبناء

تفويض فيما لل تنظيم قانوينرفيع املستوى، أي قيم اإلدارة العامة مثل الكفاءة، إذا مل حيدث 

  .اإلدارةبني السياسة و

  
  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

  دئ ا:ا اول

   :النص القانوني:  ًأوال 

 حيــث ؛هنــاك أســانيد قانونيــة عديــدة يرتكــز عليهــا التفــويض يف االختــصاصات يف مــصر

أنــــه حيــــق لــــرئيس اجلمهوريــــة إصــــدار ) امللغــــي (١٩٧١مــــن دســــتور ) ١٠٨(ورد يف املــــادة 

ويعـد القـانون ، ون بناء على تفويض من جملس الـشعب بأغلبيـة الثلثـنيقرارات هلا قوة القان

ً بشأن التفـويض يف االختـصاصات هـو القـانون األساسـي حاليـا يف ١٩٦٧ لسنة ٤٢رقم 

ًهـذه املـسألة وهـذا القـانون قـد أنـشأ هرمـا تـدرجييا للتفـويض يف بعـض االختـصاصات بـدءا  ً ً

ًاء والــــوزراء واحملــــافظني وانتهــــاء مبــــديري ًمــــن رئــــيس اجلمهوريــــة مــــرورا بــــرئيس جملــــس الــــوزر
  ..اإلدارات ورؤساء الفروع واألقسام

للـوزراء ومـن يف حكمهـم أن يعهـدوا بـبعض  ١٩٦٧ لـستة ٤٢ملـادة الثالثـة مـن القـانون ًوأيضا ا

االختـــصاصات املخولــــة هلـــم مبوجــــب التـــشريعات ايل احملــــافظني أو وكـــالء الــــوزارات أو رؤســــاء 

رات العامـة أو رؤسـاء اهليئـات واملوسـسات العامـة التابعـة هلـم أو لغـريهم ومديري املـصاحل واالدا

  )١(بعد االتفاق مع الوزير املختص  

والــــيت ختــــول  ١٤٨املــــادة نــــص ورد التفــــويض يف ) ٢٠١٤(ويف الدســــتور احلــــايل دســــتور 

 لـــــرئيس جملـــــس الـــــوزراء، أو لنوابـــــه، أو لـــــرئيس اجلمهوريـــــة أن يفـــــوض بعـــــض اختـــــصاصاته

للوزراء، أو للمحـافظني، وال جيـوز الحـد مـنهم أن يفـوض غـريه، وذلـك علـى النحـو الـذي 

  .ينظمه القانون

اللوائح الالزمـة لتنفيـذ القـوانني  ختول رئيس جملس الوزاء إصدار  واليت ١٧٠املادة وكذلك 

ها، ولـه أن يفـوض غـريه ىف إصـدارها، مبا ليس فيه تعطيـل، أو تعـديل، أو إعفـاء مـن تنفيـذ

  .)٢(إال إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه

                                                           

)
١

 ١٩٦٧ لستة ٤٢ القانون من الثالثة المادة نص) 

)
٢

 ٢٠١٤ المصر الدستور من ١٧٠ و ١٤٨  االمواد نص) 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

  :المبادئ القانونية الخاصة باألجهزة اإلدارية:ًثانيا 

، ال القانون العامًمن أجل فهم أفضل للمعىن القانوين األكثر تعقيدا اخلاص بالتفويض يف جم

 ؛اجلهاز اإلداري وكذلك مفهوم  االختصاصات ومفهوم أوال على حيتاج األمر إىل اإلمعان

 جهاز آخر أو إىلوالسبب هو أن التفويض قرار يقوم مبوجبه جهاز بتحويل بعض مسؤولياته 

  .ن هذا األخري من اختاذ قرارات نيابة عنهِّوحدة إدارية أخرى، وميك

الوحدات   وحدة متباينة من " اإلداري عبارة عنر شيوعا هو أن اجلهازالتعريف األكثف

  ." هليئة عامة ذات شخصية اعتبارية يسند إليها عدد من الوظائف أو االختصاصاتاإلدارية

جمموعة من الصالحيات واليت " عبارة عن  من الناحية القانونية املؤسسة  ومن مث، فإن 

شاغل (، ورئيس اجلهاز )، وغريهمواملوارد البشريةالية، امل(تكتمل �ا جمموعة من املوارد 

 اإلدارية املؤسسةأي شخص طبيعي تكون إرادته وقراراته حمسوبة على ؛ وهو )الوظيفة

  .نفسها

 إرادة اجلهاز وفقا لآلليات يتم تشكيلويف هذه احلالة . قد يكون اجلهاز أيضا مجاعياو

  ). ذلكإىلالنصاب القانوين، أصوات األغلبية وما  (إلجراء عملية صنع القرار قانونا املنظمة

 اإلداري اليت تندمج اجلهاز لدى تربز إراد�ا اإلدارة أن وحداتغري أنه ليس من حق مجيع 

  .يهف

وكذلك ، ويف القانون اإلداري اإليطايل الذي يستند يف تشريعاته إىل قواعد القانون الكنسي 

 واليت متيز بني اجلهاز اإلداري والوحدات اإلدارية الداخلة يف أملانيا جند نظرية اهليمنة اإلدارية

، حيث أن اجلهاز اإلداري يتلقى التعليمات من قبل طرف ثالث وهو السلطة السياسية، فيها

ملتزمة من ) السلطة اإلدارية ( يف حني تبقى الواحدات اإلدارية الداخلةيف اجلهاز اإلداري 

، أو ما يعرب عنه بتعليمات العمل الداخلية، سياسية ذا�اقبل اجلهاز اإلداري وليس السلطة ال

  ) السلطة السياسية ( وليس هلا عالقة مباشرة بالطرف الثالث 

 العديد من النقد، وذلك والقت قد نوقشت على مر التاريخ، اهليمنة اإلداريةغري أن نظرية 

إن له جانب إجيايب ومع ذلك ف.  بناء قانوين مصطنع بشكل مفرطعلى ما يبدو أنهً تأسيسا



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 العقالنية يف اإلدارة العامة وحتديد االختصاص أو  وكذلك التنظيميالنشاطيف حتديد بعض 

  .املسؤولية

  ا اول

   اار اداري

  

املنظمــة متلــك  ، أي أن وبــصورة عامــة، ينطــوي مفهــوم االختــصاص علــى مفهــوم القــرار اإلداري

والــــذي ، وخاصــــة القـــرار اإلداري الفــــردي ، اإلداريـــةالقــــرارات إلصـــدارواليــــة الأو االختـــصاص 

والـيت صـيغت بدايـة مـن ، يعترب فكرة من أهـم األفكـار الـيت تطـورت عـن طريـق القـانون اإلداري

و قـــرار أو  هـــالفـــردي اإلداري القـــرارومـــع ذلـــك، ميكـــن القـــول إن ، قبــل االجتهـــادات القـــضائية

  .إجراء من جانب اإلدارة ينشئ أو يعدل حالة قانونية فردية

  

ــــيت أصــــدرته ؛ فــــالقرار اإلداري يــــصدر عــــن الــــسلطة  ًويعتــــرب القــــرار إداريــــا بــــالنظر إىل اجلهــــة ال

وختتلف هذه القرارات عن التشريعات الـصادرة عـن الربملـان أو ، التنفيذية باعتبارها سلطة عامة

 وليس األمر على إطالقه؛ فيمكن لألخريتني أن تـصدرا قـرارات ،القضاءاألحكام الصادرة عن 

ـــة ليـــست باعتبارمهـــا ســـلطة قـــضائية أو ســـلطة تـــشريعية ولكـــن باعتبارمهـــا ســـلطة تنظيميـــة  إداري

  .حيث تصدرا قرارات إدارية متعلقة �يكلهما الداخلي

ات  باتبـاع إجــراءصدرتـ مــن الناحيـة القانونيـة جيـب أن مـشروعة اإلداريـة لكـي تكـون والقـرارات

الـسلطة التقديريـة، حـىت خبـالف القـرارات الـصادرة عـن  أي أ�ا مقيـدة بالقواعـد ة؛حمددقانونية 

 ال ميكـن  ، ألن القـواننيقد صدرت يف مواقف وحاالت وقتيـة ضـرورية هذه القرارات كانت لو

ـــة ـــاة احلقيقي ـــع مواقـــف احلي ـــسلطة التقدي. أن تتنبـــأ جبمي ـــسبب يف أن ال ـــة جيـــب أن هـــذا هـــو ال ري

وخبــــالف ذلــــك ، املــــستقرةتكــــون مــــستوحاة مــــن القــــانون اإلداري العــــام أو املبــــادئ الدســــتورية 

  .تعسفيةسلطة تصبح السلطة التقديرية 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

دف إىل اليت �، وبصورة عامة، القانون اإلداري باإلدارة ة املتعلقاتويف الواقع، فإن التشريع

تضمن تقييد السلطة ترات اإلدارية ومنع التعسف  السلطة التقديرية يف اختاذ القراوتقييدقصر 

 قواعد حتدد بشكل صارم ودقيق ا�ال الذي عن طريق اتباع هلاوضع حدود أي التقديرية 

  . سيعمل فيه صانع القرار

 اختاذ القرار من قبل  �ا الطريقة اليت يتمتقييد السلطة التقديرية ينطوي على إن هيكل وبناء

 ويتعني على ،وحمل القرار اإلداري هنا مبفهوم االختصاص لتقييداويتعلق . صانع القرار

 القواعد ("ةالسلطة العامة أن تتخذ قرارات يف حدود اختصاصها وباتباع اإلجراء املعتمد

  ").اآلمرة

وهناك العديد من .  املتبعة الختاذ القرار من االختصاص واإلجراءاتكل وحيدد القانون   

 على تقييم ما إذا كانت السلطةتنصب لقرارات اإلدارية با ة املتعلق القضائيةاألحكام 

  . أم ال حدود اختصاصها وما إذا كانت تتبع املسار اإلجرائي الصحيحوفق تتصرف التنفيذية

  

ما ا  

  )اص أو او) اص 

 إىل الــسلطة إصــدار القــرارمــنح القــانون ســلطة  هــذا املــصطلح إىل قانونيــة يــشري مــن الناحيــة ال

  .القرارهذا صنع ب املختصة

 القدرة أو اخلربة اإلداريـة االسـرتاتيجية لـضمان  هذا املفهوم إىلشرييومن وجهة النظر اإلدارية، 

  .بالكفاءةوهو ما يعرف ، األداء الفعال

  . ليسا متطابقني إال أ�ما،وهذان املفهومان، وإن كانا متصلني

 عـــننفـــسها هلـــا معـــاين خمتلفـــة عنـــد اســـتخدامها يف جمـــال القـــانون اإلداري " الكفـــاءة"كلمـــة ف

يف  بينمـا،  اختـاذ قـرارسلطة  املعىن األول مبعىن حيدد القانون؛ حيثاستخدامها يف جمال اإلدارة



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 .اإلداريـة لـضمان حتقيـق النتـائج أي القدرات واملهارات ؛ القدرة على اإلدارةجمال اإلدارة فتعين

)١.(  

  

حيـدد اتـساع صـالحياته كمـا  ،وحيدد التشريع االختصاص القانوين ألي جهاز أو سلطة إداريـة

يف جمال البت يف مسألة معينـة أو جمـال معـني مـن جمـاالت الـسياسة العامـة واختـاذ قـرار بـشأ�ا، 

  .وإلصدار قوانني إدارية

 الرتخـيص مبعـىن ، -  وهـو مفهـوم يـأيت أساسـا مـن القـانون اإلداري-وميكن تشبيه االختصاص

  .اإلدارية الوالية القوانني األجنلوسكسونية مبعىنوالصالحيات الداخلية اليت تعرف يف 

ـــــشريعات وال، ات اإلدارة وســـــلطا�ا عـــــن طريـــــق الدســـــاتري اختـــــصاصوتتحـــــدد  تـــــصدرها الـــــيتت

   .درها اإلدرة العلياوالتعليمات اليت تص، أو اللوائحالربملانات 

  .اإلداريةويتمثل االلتزام الرئيسي للسلطة املختصة يف ممارسة واليتها 

 أو االمتنــاع عنهــا، حــىت ولــو كانــت نــشاطا�ا ممارســة تنكــل عــنوال ميكــن للــسلطة اإلداريــة أن 

  . تتمثل يف الوالية اإلدارية ملمارسة ذلك النشاطهناك شكوك معينة

  

 ويف ،تتــصرف خبـــصوص املــسألة الـــيت تعــرض عليهـــاى الـــسلطة أن ويف هــذه احلــاالت جيـــب علــ

فإن القانون قد حدد آليات وسـبل حلـل النـزاع بـني ، حالة وجود نزاع يف االختصاص أو الوالية

ولقد أناط القانون اإلداري املـصري مبجلـس الدولـة املـصري حـل ، السلطات أو التضارب بينها

   .حتديد االختصاصالنزاع الناشئ بني السلطات املتمثل يف 

  

                                                           

)١(See Les Metcalfe: “Law, Conservatism and Innovation: A Management 

Perspective” in European University Institute (EUI), Department of Law, 

Working Paper Law N٢٠٠١/١٢ .٠ on “Law and Public Management: 

Starting to Talk”. Workshop held at the EUI on ١٢-١١ May ٢٠٠١. 

 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

ــــة عناصــــر ــــصاصات وفقــــا لثالث ــــيم : وميكــــن تــــصنيف معــــايري حتديــــد االخت االختــــصاص (اإلقل

  ):من حيث االختصاص املوضوعي (واملوضوع) االختصاص الزمين (والزمن) املكاين

لــــسلطة وهــــو يعــــرب عــــن احلالــــة الــــيت يكــــون االختــــصاص فيهــــا ل : االختــــصاص اإلقليمــــي– ١

  . أو يف مكان معنياإلدارية يف إقليم معني

 الـسلطة اإلداريـة ويقصد بـه الوقـت أو الزمـان الـذي يـصبح فيـه الفـرد يف:االختصاص الزماين.٢

ويف الفـرتة ، زوال الـصفة عنـه وحـىت  فيـه اعتبارا من الوقت الذي يتم تعيينه،صاحب اختصاص

أن وال ولكـــن ال ميكـــن حبـــال مـــن األحـــ، مــا بـــني التعيـــني وزوال الـــصفة قـــد حتـــدث فجـــوة زمنيـــة

هلـا حـق اإلدارة  املنتهيـة واليتهـاالـسلطة تظـل   ؛ حيـثملـسؤوليةا  مـن  يكون هناك فـراغ مؤقـت

 بـــصفة مؤقتـــة يتـــوىل تـــسيري األمـــور  حـــىت يتـــوىل خلفـــه منـــصبه أو يعـــني شـــخص آخـــروالتـــصرف

   .أو املسائل اإلجرائية، االعتيادية

يـتم حتديـدها ) ئل واالخـصاصاتمسألة حتديد املوضوع أو املـسا( وتلك املسألة : املوضوع. ٣

وتتجلــى ،  وهنــاك مــا يــتم حتديــدها عــن طريــق الدســتور يف بعــض األحيــان،عــن طريــق القــانون

أمهيــة التحديــد مــن قبــل القــوانني واللــوائح أو الدســتور للمــسائل الــيت تــستطيع الــسلطة اإلداريــة 

   .ممارستها يف صريورة هذه األعمال متفقة مع صحيح القانون 

  .  إىل سلطة إداريةاملمنوحة اإلداريةالوالية  حتديد مدى اتساع  القانوينالنص كويتوىل كذل

، فـإن االختـصاص املوضـوعي هـو األكثـر مالءمـة والزمـانوعلى الرغم من أمهية عناصر اإلقليم 

 ولـيس ( حمـددة مـن االختـصاصات أجـزاء يف هـو تفـويضالتفـويضملفهوم التفـويض، حيـث أن 

لفـرتة زمنيـة حمــددة قـد تتجــدد ،  االختــصاصات علـى إقلـيم معــنييــتم ممارسـة تلـك، )كـل شـيء

  . وقد ال تتجدد

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٧٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

ا ا  

 ز ا ت اا  

  :  من االختصاصات من خالل النظر إىل من هو صاحب االختصاصنوعنيميكن حتديد 

  : العضويوالتفويضتي  الذاالتفويض

إلدارة جلهــاز إداري معــني كــا إىل الــصالحيات الــيت مينحهــا التــشريع  فيــشيري الــذايتالتفــويض أمــا

حبيـــث يكــــون هـــو صــــاحب االختـــصاص األصــــيل دون تفـــويض ســــلطة ) املركزيـــة أو البلــــديات

  .أخرى

جهــــزة  بــــني األللجهــــاز اإلداري الــــذايت االختــــصاصشري إىل توزيــــع فيــــ العــــضوي التفــــويض أمــــا

توزيـع املــسؤوليات بــني األجهــزة املختلفــة داخــل اإلدارة (أو مبعــىن آخــر اإلداريـة املختلفــة داخلــه 

  . )املركزية

 التفـويض ( مفهوم عدم الرتكيـزعمل ي و، الذايتاالختصاص على مستوى الرتكيزويعمل مفهوم 

  . على مستوى اختصاص اجلهاز) اهلرمي

ه بــالتغيريات حبيــث ميكــن وضــع قائمــة تتــضمن مــا وتــسمح فئــات االختــصاصات املــذكورة أعــال

  :يلي

 ميكـن أن يقـرر،  هـو الـذي فقط اجلهاز الذي ميلـك الـصالحيات: الحصريةاالختصاصات• 

  .وليس اآلخرين، وال ميكن تفويض هذا االختصاص

 ميكــــن اختــــاذ القــــرارات مــــن قبــــل جهــــازين أو أكثــــر داخــــل نفــــس :االختــــصاصات البديلــــة• 

  .الكيان

 أجهــــزة خمتلفــــة فيمــــا يتعلــــق إىل هــــي االختــــصاصات املنــــسوبة :ات المــــشتركةاالختــــصاص• 

  .مبراحل خمتلفة من عملية صنع القرار

انـــات يختـــصاص ألعـــضاء خمتلفـــة أو کالا يكـــون عنـــدما وتظهـــر :االختـــصاصات المتزامنـــة• 

 يلـــزم نمـــا حي؛ل املثـــالي ســـبیة خمتلفـــة، علـــيـــخمتلفـــة يف نفـــس املـــسألة بـــسبب اســـتحقاقات قانون



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 ،صول علــى تــراخيص خمتلفــة مــن أجهــزة أو ســلطات إداريــة خمتلفــة للقيــام بنــشاط اقتــصادياحلــ

  . يف عملية اختاذ القرارات اإلداريةمن أهم  املسائل اليت تزعج معظم املسؤولني ه مسألةهذ

" احملطـات الواحـدة" التغلب علـى ذلـك مـن خـالل إنـشاء مـا يـسمى إىلوتسعى معظم البلدان 

  .التنظيميوسياسات اإلصالح 

کــن أن تعمــل علــي مــنح االختــصاص جلهــة إداريــة مــا إال ميال  وهــذه  :اختــصاص اإلحــالل• 

  . األساسية االختصاصات  متتلك اجلهة  اليت تإذا فشل

  ):أو الهرمي(التفويض اإلداري 

يف   هلـا غـري تابعـة إداريـة إىل سلطة أخـرىالسلطة السياسية تفويض االختصاص من ويقصد به

علــــى ســــبيل املثــــال، تفــــوض مؤســــسة حكوميــــة مركزيــــة بعــــض  (صاصات حمــــددةمــــسائل واختــــ

  ).مسؤوليا�ا جتاه سلطة حكومية حملية

 أسـرتاليا وكنـدا ويف فرنسا " تفويض اخلدمات العامة"وينطبق الشيء نفسه على ما يسمى ب 

  .تقدمي اخلدمات العامةًالذي يكون منصبا على  اإلداري التفويض ويقصد بهونيوزيلندا، 

التفـويض ( املنظمـة  على فكرة التفـويض إىل أجهـزة خمتلفـة داخـل ويف هذه اجلزئية سيتم الرتكيز

، ألن هــذا هــو نــوع التفــويض الــذي يهمنــا مــن حيــث حتــسني أداء املؤســسات العامــة ) اهلرمــي

  .ومن حيث التغلب على العيوب املذكورة أعاله

ه يهـدف إىل حـل مـشاكل اإلدارة من حيـث أنـ" اإلداري "التفويض أن يسميها للدارسوميكن 

إبـــراز  يف عمليـــة صـــنع القـــرار اإلداري وبـــدون ة القانونيـــالثوابـــتدون أن يـــؤثر ذلـــك ســـلبا علـــى 

  .اخلطوط العريضة لقواعد املساءلة

، ولكــــن مــــن الناحيــــة باللغــــة الدارجــــة جمموعــــة واســــعة مــــن االســــتخدامات ويــــشمل التفــــويض

  .القانونية يكون له معىن أكثر دقة

  يف القـــانون اخلـــاص ومعـــىن التفـــويض ا�ـــال القـــانوين حنتـــاج أيـــضا إىل التمييـــز بـــني خـــلويف دا

  .القانون العامومعناه يف 

 معـــىن لـــه يف جمـــال القـــانون العـــام، وبـــشكل أكثـــر حتديـــدا يف جمـــال القـــانون اإلداري، والتفــويض

  .خمتلف يف القانون الدستوري



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

إلداري العـام، حـىت لـو كـان مـن الناحيـة النظريـة  املشار إليـه هنـا هـو مفهـوم القـانون اوالتفويض

اخلاص؛ حيث يوجـد تـشابه بـني  مفهوم القانون يف، "عقد الوكالة "له صلة بميكن أن يكون 

   .فكرة عقد الوكالة يف القانون اخلاص وفكرة التفويض يف القانون اإلداري

بــه هيئــة دســتورية قــوم مبوجتالــذي و الدســتوري التفــويض اإلداري أيــضا عــن التفــويضوخيتلــف 

 إلصـداربتفـويض بعـض سـلطات وضـع القواعـد إىل وزارة أو إىل احلكومـة ككـل ) مثل الربملان(

  ".تشريعات مفوضة"

ن التفويض هـو ؛ حيث إفكرة التفويض اإلداري تندرج تقليديا يف املفهوم أو التسلسل اهلرميو

  .ِّمع املفوضني بعالقة تبعية نيضَّعالقة ال ميكن أن تعمل إال إذا ارتبط أولئك املرؤوسني واملفو

ويتعلــــق مفهــــوم التفــــويض أيــــضا بفكــــرة اختــــصاص أو ســــلطة إداريــــة معينــــة، تــــسمى يف بعــــض 

) تكون قرارا�ـا ملزمـة للدولـة وألطـراف أخـرى " (أجهزة إدارية"النصوص القانونية الدولية بأ�ا 

ـــيت تكـــون قرارا�ـــا غـــري" الوحـــدات اإلداريـــة"للتمييـــز بينهـــا وبـــني  ـــا بالنـــسبة وال  ملزمـــة إال داخلي

  ).ألولئك الذين يعملون داخل املنظمة

  . معنيجمالويعين التفويض تفويض االختصاصات، أي تفويض سلطات صنع القرار يف 

  : لقانونية علي النحو التايل امينح التفويض إيل األجهزة الفرعية العديد من املزايا و

 مبوجبهــا ألي جهـاز أو ســلطة أن ينقــل،  مبوجــب تــشريعات ميكـنويـنظماسـتحقاق حيــدد ) ١(

 ال املفوضـةسلطة يالحـظ أن الـ،  جهـاز غـري تـابع أوجزئيا، ممارسة اختصاصاته إىل جهاز تابع

  .ميكنها نقل جممل اختصاصا�ا إىل تلك اليت تفوضها

، أي أن ســلطة االختــصاصاتمــن األمــور الــيت تتعلــق با�ــاالت احملــددة الــيت تفــوض �ــا ) ٢(

 ختتــار تفــويض جمــاالت معينــة مــن اختــصاصها، ولــيس جمــاالت أخــرى، أو مراحــل التفــويض قــد

  .إجرائية معينة، مع اإلبقاء على القرار النهائي لنفسها

 حـل قـضية معينـة  يف أي أن السلطة املفوضة ال ميكنها أن تفـوضأن يكون التفويض عاما) ٣

سـواء كانـت حتـت (يات العامـة يف حالة الشراء، ولكنها تفوض سلطة عامة متاما للقيام باملـشرت

  ).معني  نقديسقفأو فوق 

، ولــــيس مبــــنح االختــــصاص هــــو الــــسلطة املخولــــة قانونيــــا االختــــصاص صــــاحب أن يبقــــى ):٤

  . إال من الناحية القانونيةيفويض االختصاص ال ميكن أن والذي، املفوض إليه



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 قابـل التفـويضض، وأن  ال يستطيع التفوياملفوض إليهومن نتائج ذلك، على سبيل املثال، أن 

  . ضةِّ السلطة املفواملتخذة جيب أن تعتمدهالإللغاء يف أي وقت، وأن القرارات 

الــشخص   الــبالد مبــدأ عــدم جــواز التفــويض مــن قبــل املفــوض إليــه؛ حيــث إنوتعتمــد معظــم 

، فإنـه ال لالختـصاص" مالـك "غـري فقـط، ولكنـه التفـويض لـه احلـق يف ممارسـة  هـو مـناملفوض

  .يف االختصاصات اليت مت تفويضه فيهالتصرف يستطيع ا

  .القراراتهذه القاعدة هلا استثناءات إذا كان القانون يسمح صراحة بتفويض بعض 

ضـة إال َّ ممارسـة االختـصاصات املفولـيس هلـا احلـق يف ِّاملفوضـةسلطة الـومن النتائج األخـرى أن 

ــــهإذا ألغــــ ــــصادر من ــــث أو ت التفــــويض ال ــــارا مــــن الســــحبه؛ حي ــــيت  اعتب ــــصدر لحظــــة ال فيهــــا ي

   .  اختاذ القرارات املفوض فيها، تصبح سلطة التفويض غري قادرة على التفويض

بنـــاء علـــى  إال مت تفويـــضها فيهـــا اإلداريـــة الـــيت األعمـــال تفـــويض  للـــسلطة اإلداريـــةال ميكـــن) ٥

ـــة ـــة اإلداريـــة وجـــود حال ـــذي حيـــد) القاعـــدة العامـــة( الـــسلطة التقديري د مـــا مل يـــسمح القـــانون ال

  ).استثناء(االختصاص بذلك 

سياســية  وأتقنيــة قــد تكـون  ألسـباب وتأسيــسه تربيـر التفــويض القــواننيوقـد تتطلــب بعـض ) ٦

  .جتماعية وما إىل ذلك اوأقتصادية  اوأ

فنـشر ؛ ووضـوح بدقـة تفـويضدد فيها نطاق الَُاليت حيو يف اجلريدة الرمسية التفويض يتم نشر) ٧

  .أطراف أخرىآثار على حقوق أو مصاحل ضروري ألن له إجراء  التفويض

  .ال جيوز التفويض يف نظر الطعون اإلداية: ٨

  

  : التوقيعوتفويض االختصاص تفويض

  . وتفويض التوقيعاالختصاصكما جتدر اإلشارة إىل الفرق بني تفويض 

 )ِّاملفـوض (  ألن سـلطة التفـويض؛ االختـصاصاتيف التوقيـع تفويـضا حقيقيـا تفويضال يعترب ف

 هـو وحـده الــذي يوقـع، نيابــة  إليــهفظ بـسلطات صــنع القـرار يف حـني أن الــشخص املفـوضتحيـ

  .عن هيئة التفويض وحتت سيطرته



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 على نقل سلطة قانونيـة وحقيقيـة للبـت التفويضوخالفا ملا حيدث يف تفويض التوقيع، ينطوي 

فـوض  مـن قبـل املوخالفا لتفـويض االختـصاص، ميكـن تفـويض التوقيـع إىل شـخص آخـر. فيها

  .إليه

  :بعض األسئلة العملية بشأن التفويض اإلداري

ـــة الـــيت ميكـــن طرحهـــا عنـــدما يتعلـــق األمـــر   التفـــويض بإعمـــالوهنـــاك عـــدد مـــن األســـئلة العملي

  :فمثال. اإلداري

  ؟ التفويض رفض - املقرتح – للمفوض إليههل ميكن • 

الـــذي يـــنص و، ريع  يف التـــشاملنـــصوص عليهـــا اجلهـــاز اإلداري يمـــوظفواجبـــات     يـــتم حتديـــد

 قبــول أي واجــب يفرضــه اجلهــاز اإلداريعــادة، يف مجلــة أمــور، علــى أنــه يتعــني علــى مــوظفي 

 ويبـــدو أن قبــول تفـــويض الــسلطات أو الواجبـــات يقــع ضـــمن ،علــيهم الرؤســاء بـــصورة قانونيــة

  . ذلك النص

انوي أو يمكن أن تنــشأ يف التــشريع الثــفــ الــشرط، علــى هــذا اإلداريــةتــشريعات ال تــنصوإذا مل 

 التـشريعات  جمـال أيـضا يفيـنص عليهـا وقد ،ملوظفي اجلهاز اإلداريحىت يف الوصف الوظيفي 

مثـل قـانون املـشرتيات العامـة، وقـانون اإلدارة املاليـة، ولـوائح إدارة اخلدمـة املدنيـة، (ذات الصلة 

  ).وقانون البيئة وما إىل ذلك

  ؟للتفويض ملزم بتوقيع قبوله املفوض إليههل • 

، ًبا ما يتم النظر يف ذلك إىل النص القانوين املتعلق بالتفويض من حيـث إجيابـه ذلـك أم ال غال

  . وعادة ما ختتلف تشريعات الدول املختلفة يف ذلك األمر

 موظــف ی إلــجيــوز للمــدير اإلداري أن يقــوم بتفــويض اختــصاصات قــد مت تفويــضه فيهــال ھ• 

  تابع أو موظف مدين؟

التفويض، مـن صــالحيات أحـد الرؤسـاء، أو بعبـارة أخـرى، ذلــك فـ ؛ التفـويضميكـن عـادة ال  

  . فقطالشخص هو صاحب االختصاص

  ؟ فاعليةيف أي ا�االت ميكن أن يكون التفويض أكثر  •

 باختـاذ التـسريع يف ًفعـاالداري أن يـؤدي دورا يف ا�ـال اإل تفـويضمن حيث املبـدأ، ميكـن ألي 

  . اإلداريةا�االت يف معظم  التفويضستخدام الواقع يتم اويف، القرارات اإلدارية



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 الـــــيت توجـــــد فيهـــــا قواعـــــد ا�ـــــاالت اإلداري ســـــيعمل علـــــى حنـــــو أفـــــضل يف التفـــــويضبيـــــد أن 

  .القواعدبتلك مة َ حمددة سلفا نوعا ما بسبب كو�ا ملزوتشريعات

م بل على العكس من ذلـك، ال جيـوز تفـويض القـرارات املتعلقـة بالـسياسات العامـة، علـى الـرغ

  .من أن إجراءات اإلعدادات لتلك السياسات عادة ما جيوز فيها التفويض
  

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

  

  

  

ا ا  

أ ا   و ات وزدة  ادارة 

ا:  

دارة ا ت اا   

  

  

  

  

  

  

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

:  

 ضــــرورة التمييــــز بــــني الــــسياسة واإلدارة بــــشكل أكثـــــر تــــدق حيــــث التنظيمــــي  ؛فــــي ا�ــــال ف

، إىل جانــب عــدد مــن القــضايا ذات األمهيــة نفــسها مثــل جمموعــة القــيم املرتبطــة مببــدأ وضــوحا

احلقـوق املدنيـة، واملـساواة أمـام القـانون، ومـا   املـصلحة العامـة ، واحـرتاموحتقيقسيادة القانون، 

 كل هذه اجلوانب تتطلب دائما تدخالت مباشـرة يف جمـال الـسياسات علـى نرى أنإىل ذلك، 

   .العناصر التنظيمية  للدولة لكي تكون أكثر فاعلية

 اإلدارة العامــة، لــيس تــصرفات واختــصاصات وخاصــة فيمــا يتعلــق مبجــال، يف ا�ــال الــوظيفيو

يلـزم التــدخل  ، علـى الـرغم مـن أنـه قـد املـساس بالعناصـر التنظيميـة للدولـةلـضروري دائمـا مـن ا

 بتــسيريوال ســيما التــدخالت اإلداريــة املتعلقــة ، أحيانــا عنــدما يتعلــق األمــر بــالتغيريات الوظيفيــة

وعلــي أيــة حــال جيــب أن حيكــم هــذا التــدخل قــوانني تــشريعية مــسبقة تــنظم ، العمــلوإجــراءات 

  .ُدخل وا�االت اليت متنح فيها لإلداة سلطة التدخلكيفية الت

  

  ا اول

 ا  ا ) دراوا ا(  

  :هدفنيحتقيق يسعيان حنو  واجلهاز اإلداري التابع إن كال من السياسة العامة

 اليت �دف إىل بناء مؤسسات دميقراطيـة حيكمهـا التنظيمية لتغيريات  املزيد من ا حتقيق:األول

القـــــانون وتكـــــون قـــــادرة، يف الوقـــــت نفـــــسه، علـــــى تـــــوفري احلـــــد األدىن مـــــن اخلـــــدمات العامـــــة 

  . للمواطنني

 �ـــدف إىل تعزيـــز الـــسلوكيات ، مـــن نوعهـــاعمليـــةكثـــر األ  حتقيـــق املزيـــد مـــن التغيـــريات:الثـــاني

  .بولة يف احلياة العامة، ويف وضع أساليب فعالة لإلدارة العامةاملهنية واألخالقية املق



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

يعمـل فيــه  متـشابكة علــى حـد سـواء يف الوقـت الـذي والعمليـة التنظيميـة إن كـال مـن اجلوانـب 

  . بشكل عاملدولةاعية وشر مبدأ م على تعزيزكل منها

يــشكل ؛ حيــث ولــة للدالتنظيمــيا�ــال ب منــوط أساســاإن إنــشاء وتطــوير نظــام اإلدارة العامــة 

 جــزءا أساســيا مــن نظــام اإلدارة العامــة ألنــه ينطــوي للجهــاز اإلداري للدولــةالتطــوير املؤســسي 

على إنـشاء سـلطة جديـدة داخـل الدولـة، أي سـلطة بريوقراطيـة أو مهنيـة أو تكنوقراطيـة تتمتـع 

ارســـة يــتم منحـــه مــن قبــل الـــسياسة العامــة حــىت يتـــسىن لــإلدارة ممبقــدر مــن االســـتقالل الــذايت 

  .عملها بشكل صحيح

 للتمثيــــل التنظيميــــةواجلــــزء األساســــي اآلخــــر مــــن الدولــــة الدميقراطيــــة هــــو، بــــالطبع، الرتتيبــــات 

،  عـــن التعدديـــة ا�تمعيـــةمـــا هـــو إال تعبـــري  ي الـــسياسالنظـــاموبعبـــارة أخـــرى، فـــإن . الـــدميقراطي

ا تكــون حــدودا غــري ولــذلك، فــإن التمييــز بــني الــسياسة واإلدارة، علــى الــرغم مــن أ�ــا غالبــا مــ

  .  إال أن كليهما يعربان عن ا�ال التنظيمي للحياة العامةواضحة يف املمارسة العملية، 

 عنـــد حماولـــة تطـــوير مـــصر وغريهـــا مـــن الـــبالدوتتمثـــل إحـــدى املـــشاكل الرئيـــسية الـــيت تواجههـــا 

مــع ، ةوضـع خــط فاصـل متــوازن ومقبـول لرســم احلـدود بــني الـسياسة واإلدار يف اجلهـاز اإلداري

   .السياسية واإلدارة، احلفاظ على نقطة متاس بني اجلهازين لتعزيز سبل التعاون بني السلطتني

ويف سياق اإلصـالحات املتوخـاة مـن اإلدارة الـسياسية هـو اعتمـاد بعـض الـنظم اإلداريـة داخـل 

وأعـــين بـــه أن يـــتم مـــنح التفـــويض للمـــستويات األدىن يف ، اجلهـــاز اإلداري مثـــل نظـــام التفـــويض

ممــا يعــزز الثقــة بــالنفس وهــو مــا يعمــل علــى النهــوض باجلهــاز اإلداري ، اجلهــاز الختــاذ القــرارات

  . وتعزيز دوره يف احلياة ا�تمعية

عــن وال ميكــن ألي إدارة أن تعمــل بفعاليــة إذا كانــت مجيــع ســلطات صــنع القــرار ال متــارس إال 

  . العلياالسلطة السياسيةطريق 

 ، أســـفل الـــسلم اهلرمـــيإىل تفـــويض الـــسلطة إىلفإ�ـــا حتتـــاج  ولكـــي تعمـــل املنظمـــة بـــسالسة 

ويشكل هذا التفويض أيضا شرطا لتطـوير القـدرات الالزمـة يف جمـال وضـع الـسياسات وتطـوير 

  .ًواليت ستظهر دائما بشكل أفضلمهارات اإلدارة 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

ر  ختطـــو حنـــو األمـــام أن تـــسعى إىل تطـــوير أســـاليب أكثـــوينبغـــي لـــإلدارات العامـــة الـــيت تريـــد أن

ــــة ولعــــل مــــن أفــــضل هــــذه األســــاليب هــــو نظــــام التفــــويض؛ حيــــث يعتــــرب أيقونــــة بنــــاء ، فاعلي

ًاملؤسـسات الـيت جيــب أن تعمـل مجيعهــا جنبـا إىل جنــب للمـسامهة يف عمليــة التطـوير املؤســسي 

   .لإلدارة وكذلك يف عملية صنع القرار

الوضــع القــانوين ديــد  هـو حتاإلدارةومـن اجلــدير بالــذكر هنــا أن الـسبب األساســي إلنــشاء نظــام 

 حتديد واجبا�م ومساءلتهم فضال عـن وكذلك،السياسيةسلطة ال هم من قبللذين يتم تفويضل

وهــذا ممــا ال شــلك فيــه أنــه حجــر األســاس ، العمليــة املختلفــةحقــوقهم ومحــايتهم مــن الــضغوط 

  .لإلصالحات الدميقراطية

 مـــستوى مهـــين  ذوياسات الـــذين يـــشاركون يف وضـــع الـــسيهـــؤالء العـــاملنيوينبغـــي أن يكـــون 

  .املشكالت على تقنيات حتليل يتم تدريبهممناسب وأن 

ـــسياسات هلـــؤالء العـــاملني  أن يكـــون  كـــذلك وينبغـــي الـــذين يـــشاركون يف تنفيـــذ القـــوانني أو ال

  .وضع حمدد بوضوح حيميه التشريع

مـــن شـــأ�ا تعزيـــز العمـــل ، وعلـــى أيـــة حـــال جيـــب أن تـــسن تنظيمـــات حمـــددة لنظـــام التفـــويض 

وكـذلك إىل تطـوير ثقافـة إداريـة لتحقيـق ، والذي يؤدي بدوره إىل نتائج عملية إجيابيـة، إلداريا

  :إىلأن تسهم يف �اية املطاف واليت من شأ�ا ، الكفاءة التشغيلية

 التنفيـــــذ اليـــــومي  جمـــــرد الـــــوزراء ومـــــوظفي الـــــسياسات مـــــنإطـــــالق يـــــد اجلهـــــاز اإلداري مـــــن• 

ز علـى وضـع الـسياسات وصـياغة القـوانني واإلشـراف علـى الرتكيـ إىل توجيههم حنـو للسياسات

  .تنفيذها

 يف إطــار نظــم ، درجــة مــن االســتقاللية اإلداريــة – كــل يف جمالــه –جيــب مــنح القطــاع العــام • 

  .قانونية واضحة وحمددة

  . وجود جهاز إداري مسؤول تتأصل فيه اإلدارة املهنية احملرتفة واملسؤولة• 

  .سية والسلطة اإلدارية يف عملية صنع القرارالتمايز بني السلطة السيا



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 مـن ولكـن ، خيتلط كل من العمل السياسي والعمل اإلداري فيما يتعلق بعملية صـنع القـرارات

  .ني متقاربتوإن كانتااجلدير بالذكر هنا أن صنع السياسات وإدار�ا عمليتان خمتلفتان 

وهـذا الوضـع ،  الربملـانيقره تشريع  من خالل يتمالتعبري عن السياسات رمسياعام فإن بشكل و

  .يف معظم بالد العامل اليت لديها مبادئ قانونية يف ا�ال اإلداري راسخة كفرنسا ومصر

 منظمــة مــن قبــل اسةياسة واإلدارة، عنــدما تــصبح الــسي الــسني للفــصل بــةديــي التقلالنظريــةيف و

 ســلم التسلــسل یار علــة لــصنع القـريــات اإلداري تفـويض الــصالحالــسهلکــون مــن يف ، التـشريع

  ).سياساتالأي (ذ القانون يق وإنفاذ وتنفي اإلدارة من تطبنيرمي من أجل متکاهل

 هـذه القــرارات اإلداريـة ووضـع خطــة صـنعدد كيفيــة حتـ ة إداريـاتهنـاك تــشريعباإلضـافة إىل أن 

  .قانونية واضحة لتفويض السلطة

ارة أي دور؟ هــل يعــين ذلــك أن هــل يعــين ذلــك أنــه قبــل أن تــصبح الــسياسة قانونــا، لــيس لــإلد

  السياسيني فقط هم الذين يعدون ويقررون السياسات؟

تــصف األهــداف الــسياسية مــن الناحيــة " الــسياسة "إن : لإلجابــة علــى هــذه التــساؤالت نقــول

  )رسم القرار( والعديد من اللغات ال يفرق بني كلمة السياسة وكلمة السياسات ، العملية

  . مسار العمل الذي اعتمدته وتابعته احلكومة: د بالسياسةففي أوربا نرى أن املقصو

  .هي التعبري عن قرار سياسي لتوجيه أعمال اإلدارة العامةات والسياس

 لإلجـراءات اإلداريــة والقــرارات عامــة وأطــر أهـدافا، اتبــشأن الــسياسالـصادر قــرار الويتـضمن  

  ".بأدوات السياسة العامة"املتعلقة 

دوات الــيت تــستخدمها احلكومــة لتحقيــق أهــداف الــسياسة العامـــة، هــي األ" أدوات الــسياسة"

  .مثل القانون أو التنظيم، واإلعالم، واخلدمات العامة

وأحـــد املبـــادئ األساســـية يف مـــصر والـــيت ســـار عليهـــا النظـــام وهـــو مـــا يـــتم عنـــد وضـــع الالئحـــة 

لــوزارات جــراء مناقــشة مــشرتكة بــني ااملتعلقــة بوضــع الــسياسات؛ حيــث يــتم ذلــك عــن طريــق إ

  .السياسة املتبعة قبل أن يقرر جملس الوزراء للمعطيات



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

وعــادة مــا يكــون هنــاك مبــدأ يقــضي بــإجراء مناقــشة مــشرتكة بــني الــوزارات علــى أدىن مــستوى 

ويف حالـة عــدم التوصـل إىل حــل ، مــن املـستحيل التوصـل إىل اتفــاقيكـون ممكـن؛ فقـط عنــدما 

   .وضع يف فرنسايتم رفع املسألة إىل مستوى أعلى  كما هو ال

يف �ايــة املطــاف تــصل مجيــع القــرارات إىل الــوزير أو جملــس الــوزراء، ولكــن يف مجيــع احلــاالت و

مــن رمســي  الــوزير القــرارإناقــشة وزاريــة يعــين أنــه ال يلــزم ســوى يكــون هــذا القــرار قــد مــر مبتقريبــا 

  .أجل املوافقة

 حـد سـواء، أن يـضطلعوا بـدور ، الـسياسيني واإلداريـني علـىاملختـصنيويتعني على العديـد مـن 

؛ وذلـك ملــا تكتنـف الـسياسة العامــة اليـوم مـن قــضايا يف وضـع الـسياسة واختـاذ القــرارات بـشأ�ا

ولـــذلك فـــإن الدولـــة ال بـــد أن تـــضطلع بـــدور يف تـــدريب هـــؤالء علـــى حـــل ، شـــائكة ومعقـــدة

  .القضايا واملشاكل املاثلة

  :تصني هيومن أهم األدوار اليت تضطلع �ا الدولة جتاه املخ

وزيــادة دور املــشاركة مــع غــريهم مــن املختــصني مــن مــوظفي اجلهــاز  اخلــربات التقنيــة تعزيــز - ١

   .اإلداري واخلرباء

وعقـــد الـــدورات لـــضمان اخلـــربة املـــستدامة واملهـــارة الفاعلـــة يف ، ضـــمان اســـتمرارية التـــديب -٢

  . وسرعة إجناز املهام املكلفني �ا، حل املشكالت

حـىت نكـون بـصدد سياسـات فعالـة قابلـة للتنفيـذ  فيما يتعلق بتنفيـذ القـرارات  تقدمي اخلربة- ٣

   .على أرض الواقع

 للمــسامهة يف وضــع الــسياسات مــن خــالل اجلهــاز اإلداريوميكــن تعزيــز قــدرات مــوظفي  -٤

، وضـمان التخـصص التنظيمـي ، )مثل التدريب واختيـار املـوظفني والتوظيـف(حتسني املهارات 

  .أو إنشاء أدوات إدارية مثل تفويض املسؤوليات) التعاون الوزاريوات، وزيادة امليزاني

  



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

ما ا  

داروا ا ا  ونق ام   

  

 السلوك التنظيمي للنظرية كهدف يف معروفاإن الفصل بني السياسة واإلدارة، وإن كان 

؛ وذلك بسبب  إال أن ذلك ال ميكن أن ميارس على إطالقه، العامة التقليدية لإلدارة

االختالف اجلذري بني السياسة واإلدارة؛ ففي حني أن السياسة ما هي إال صورة تنبئ عن 

وقبول ، كما أ�ا ممارسة تعتمد على توسيع دائرة النقاش، أساليب النظام والتنوع التنظيمي

نرى أن اإلدارة هي عبارة عن ، بل وتشجيع املعارضة لتعزيز الدميقراطية، عارضةأوجه النقد وامل

نظام عام تعتمد عليه الدولة لضمان اضطالعها بدورها يف ممارسة دورها على الصعيد 

  .ويعتمد حل املشكالت فيها على نصوص قانونية آمرة، الداخلي

رة العامة على حسب التنوع وخيتلف التنوع الوظيفي وتوزيع املسؤوليات داخل اإلدا

الباثولوجي؛ فيتم توزيع األدوار واملسوؤيات مبا يتناسب مع طبيعة موقع املوظف يف السلم  

  .)١(اإلداري

ان تان خمتلفت اجتماعيظاهرتانن السياسة واإلدارة إ ونستطيع القول اعتمادا على ما سبق

 الذي الوثيقانفصاهلما عن بعضهما البعض، مع وضع آليات للتعاون ب حيفتظاجيب أن 

  .لسياسة الدميقراطيةل لإلدارة التبعيحيتفظ بالطابع 

 نظرا ألن السياسات يف خطر؛ شرعية السياسة الدميقراطية ستصبحارة جيدة فبدون إد

 القانوين، وسيادة القانون، الوعيمن بينها، (الدميقراطية حتتاج إىل حتقيق نتائج سياسية 

  .اليت ال ميكن حتقيقها بدون إدارة متقدمة ومهنيةو) وحتقيق اخلدمات العامة

                                                           

)١(Johan P. Olsen and B. Guy Peters: “Lessons from Experience: Experimental learning in 

Administrative Reforms in Eight Democracies”. Scandinavian University Press. Oslo, ١٩٩٦. 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

، ولكنها جيب أن )انتخابات حرة( من حيث األصل يةاملشروعفالسياسة الدميقراطية تتطلب 

  . بالنتائجةعيوشرهذه املتكمل 

 من قبل اكن موجهي أيضا إذا مل مشروعيتهفقد اجلهاز اإلداري يقد ومن جانب آخر ف

 وهذا هو السبب يف ضرورة إنشاء آليات عمل تعاونية بني هاتني ، سياسة دميقراطية

  ).١( . االجتماعيتنيالظاهرتني

انوا وكثريا ما يتعني على املديرين العامني أن يشاركوا يف هذه العمليات السياسية، حىت لو ك

 ويف ، من حيث السياسة احلزبية" حمايدين سياسيا" ينبغي أن يكونوا بل، "حمايدين سياسيا"

  . يستغرق هذا النشاط السياسي قدرا كبريا من وقت اإلدارةقد بعض احلاالت، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)١(See Edward C. Page and Vincent Wright: “Bureaucratic Élites in Western European States: A 

comparative Analysis of Top Officials”. Oxford University Press. New York, ١٩٩٩. 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

ا ا   

ا   ا  يت اا  داء  

  

  كأداة قانونية يف حتسني األداء يف املؤسسات العامة ؟" التفويض" يساهم هل

 يف العديـــد مـــن ا�ـــاالت االجتماعيـــة واالقتـــصادية والـــسياسية قـــد التحـــولعلـــى الـــرغم مـــن أن 

 اإلداري لتنظـــيم ااكتمـــل تقريبـــا يف  مـــصر والـــدول العربيـــة  ، فإنـــه ال يـــزال غـــري كامـــل يف جمـــال

  . للدولة والقواعد اإلدارية

 بـني الدولـة واإلدارة واحلكومـة واألحـزاب الـسياسية مل يتقـدم معيار التمايزويف هذا ا�ال، فإن 

 فـإن تركيـز مجيـع ؛ حد كبـريإىل والعواقب املرتتبة على ذلك هي تسييس اإلدارة ،مبا فيه الكفاية

عواقـب سـلبية سـبق ذكرهـا يف حيمـل  للهيكل اإلداري، )السياسية(أنواع السلطات على القمة 

  . البحثاهذ

 ، يكتنفها بعـض الغمـوضحىت إذا كانت احلدود بني السياسة واإلدارة ولكن ميكننا القول إنه 

ـــه قـــد  والتقنـــني درجـــة معينـــة مـــن االحـــرتاف إىل وصـــلت اإلدارة يف مجيـــع هـــذه ا�ـــاالت إال أن

اجلهـاز  واجلهـاز الـسياسيواضـحا يف توزيـع املـسؤوليات بـني  نـضوجا تضمن  مبا اإلداريةواملهنية

حتكـــم  غـــري أن الـــسياسيني، ســـواء مـــن املنتخبـــني أو املعينـــني غـــري املنتخبـــني، كثـــريا مـــا ،دارياإل

 توزيــع غــري واضــح لــألدوار إىليف معظــم البلــدان ، وهــذا يــؤدي ومبهمــة  لــوائح ضــعيفة عملهــم

  . بني النظامنيمشوشةفاعلية  أمناط ت باإلضافة إىل وجودواالختصاصات

 املستـــــشارين ونـــــتج عـــــن ذلـــــك بعـــــض االخـــــتالالت يف الرتكيبـــــة التفاعليـــــة؛ مثـــــال علـــــى ذلـــــك

 الـــوزراء؛ إىلالـــسياسيني الـــذين يتخـــذون قـــرارات باســـم اإلدارة أو مينعـــون تقـــدمي املـــشورة املهنيـــة 

 ضــعيف، ونــدرة والــوزراء الــذين يفوضــون الــصالحيات للمعينــني الــسياسيني الــذين لــديهم نفــوذ

يف اجلهـــــاز  العمـــــل كمـــــدراء إىلواملستـــــشارين الـــــسياسيني الــــذين مييلـــــون ، املعرفــــة بـــــأداء اإلدارة

  . مما يزعج العمليات اإلدارية العاديةاإلداري



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

 ويف كثري من احلاالت، ال يتم تنظيم وضع املستشارين الـسياسيني ودورهـم وصـالحيا�م علـى 

   .حنو كاف أو غري منظم على اإلطالق

كمــوظفني يف اجلهــاز  حبكــم األمــر الواقــع أو حبكــم القــانون تــصنيفهمويف حــاالت أخــرى، يــتم 

  .اإلداري  للدولة

َّفإنـــه قـــد تقـــوض اجلهـــود املبذولـــة إلصـــالح اجلهـــاز اإلداري ، ونتيجـــة للمارســـات ســـالفة الـــذكر ُ

كمــا يــؤدي إىل ، للحــصول علــى جهــاز إداري قــادر علــى االضــطالع مبهامــه علــى أكمــل وجــه

  .تقويض التقدم احملرز للمخططات املبذولة للنهوض باجلهاز اإلداري

اا ا  

رات ا  

وبــالنظر إىل النـــصوص القانونيــة القائمـــة ، نــرى أ�ـــا مل تعــاجل موضـــوع التفــويض علـــى مـــستوى 

علـــى حنـــو واضـــح كمـــا عاجلتـــه علـــى املـــستوى )  اإلداري اجلهـــاز الـــسياسي واجلهـــاز( األجهـــزة 

وكان من الالزم معاجلة هذا األمر على مستوى األجهزة لضمان التوازن بـني الوحـدات ، اهلرمي

  . اإلدارية

النــصوص القانونيــة مبــا يتــواءم مــع املتطلبــات الراهنــة وذلــك ومــع ذلــك، وحــىت لــو أمكــن تعــديل 

ـــةقائمـــة علـــى اإلجـــراءات اإلداريـــة المـــن أجـــل دعـــم  ، فـــإن عنـــصر الـــربط بـــني األجهـــزة اإلداري

 يف االجهــزة  ا�ــزأة وغــري اهلرميــة ال يــزال يتعــني معاجلتهــا وحلهــا علــى النحــو املــسؤوليةمــشكلة 

  .املالئم

  .عدم وضوح املسؤولية تعترب السبب الذي تنشأ عنه مشكلة التفويضوالواقع أن 

 حمكمـــة وأكـــدت علـــى أمهيـــة التفـــويض هـــيومـــن اجلهـــات الـــيت حاولـــت الـــربط بـــني املنظمـــات 

وصـــل بـــني املنظمـــات الـــيت ميكـــن أن ال حلقـــة ؛ حيـــث جعلـــت التفـــويض هـــوالعـــدل األوروبيـــة

  .ة قانونية رمسية وينبغي اعتبارها كيانات مستقلبصفة تتعامل فيما بينها



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

لـذي  احملكمة خط منطقي يستند إىل العلوم اإلدارية والنظرية التنظيمية، األمـر اتؤسسوبذلك 

 باإلضــــافة إىل وجــــود، يفــــتح طريقــــا مــــشروعا حنــــو إدارة متعــــددة املــــستويات ومتعــــددة املراكــــز

  ).احلكم الذايت(  بدال من التسلسل اهلرمي والذايت األجهزة اإلداريةوظائف عرب 

األجهـــزة والــسؤال املطــروح اآلن هــو مــا إذا كانــت توجـــد ضــمانات قانونيــة كافيــة إلبقــاء هــذه 

 اإلجراءات يف خدمة املصلحة العامة وجعلها حترتم ضـمانات احلقـوق الفرديـة ههذ اإلدارية إزاء

  . املشروعةاألهدافواملصاحل أو 

اإلدارة " املبــــدأ القــــانوين العــــام املتمثــــل يف علــــى أســــاسلعــــل هــــذه الــــضمانات ميكــــن تــــصنيفها 

لثقــة املتبادلــة  امعــايري اإلجرائيــة الــيت تأخــذ يف االعتبــار بالوســائل، الــذي يتعلــق أساســا "اجليــدة

   .األصالةوالشفافية والنزاهة واإلنصاف وكذلك 

 أن يــستمع إليــه، ولكــن  اآلخــرإىل الطــرف املعــين لــيس فقــط ألنــه حيــق للطــرفوينبغــي الــسماع 

، ولــذلك، مــستوف علــى حنــو بتوضــيح الغايــة مــن القــرارملزمــة   بــالقرارالــيت متلــكألن الــسلطة 

، بــل ينبغــي الطــرف املفــوض إليــه حلمايــة حقــوق فــإن جلــسة االســتماع ال تتــضمن فقــط بعــدا 

  .أيضا أن تفهم على أ�ا مصدر للمعلومات

 الـــشركاء إىل قـــرارات حمـــددة، وهـــو أمـــر يعـــرب يف �ايـــة يرتمجـــهويـــشري ذلـــك إىل خمطـــط تـــشاركي 

  .وتتوقف قيمة املشاركة مبدى اخلربة والدراية، املطاف عن مفاهيم تشكل اإلدارة العامة اجليدة

 مـــن أجـــل دعـــم اإلجـــراءات العتيـــق وحـــىت لـــو أمكـــن تعـــديل �ـــج القـــانون اإلداري ومـــع ذلـــك،

 هرميــة الغــري الوحــدات، فــإن مــشكلة املــساءلة يف ربــط األجهــزة التنظيميــةاإلداريــة القائمــة علــى 

  .ال يزال يتعني معاجلتها وحلها على النحو املالئم

ـــيت تعتـــرب والواقـــع أن هـــذه املـــسألة  موضـــوع  املـــشاكل الـــيت تـــؤثر علـــى مـــن تتعلـــق باملـــسؤولية ال

  .التفويض

ورمبا أمكن متثيل ذلـك بـصورة مبـىن ال يـزال قيـد اإلنـشاء تـستوعب فيـه فكـرة التفـويض، ولكـن 

  .حتت التأسيس تفويض  الذي جيب أن يصاحب أي  املسؤوليةجانبحتديد ال يزال 



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

ا:  

ا  

 على تعزيـز التعـاون بـني الـسياسة قادر تفويض سلطات صنع القرار اإلداري أسلوب قانوين إن

 وقـد يكـون ،واللـوائحواإلدارة، سواء يف إطار رسم السياسات أو يف جماالت تنفيـذ الـسياسات 

طـا تنظيميـة  أمنايطـرح بقدر ما  بارزة آثار تنظيمية وإدارية- بوصفه قاعدة  قانونية -لتفويض ل

  .اهليكل والسلوك اإلدارينيمعينة من حيث 

 قواعـد مـع إبقـاء وختصـصية أكثـر فعاليـة  لتـصبح الضروري تشجيع عمليات صـنع القـرارإنه ملن

 وبالتـــايل فـــإن التفـــويض أداة قانونيـــة وإداريـــة قـــادرة ، املـــسؤولية داخـــل اإلدارة واضـــحة ومعروفـــة

  . السياسات أو يف صنع القرارات اإلداريةعلى حتقيق املزيد من اجلودة سواء يف صنع

 االختـــصاصات اإلداريــــة وتفعيــــل ويف �ايـــة املطـــاف، ميكــــن للتفـــويض  حتــــسني نوعيـــة اإلدارة 

  .للمؤسسات العامة

  :ات

 .ضرورة تفعيل التفويض بني املؤسسات السياسية واإلدارية - ١

اصات أكرب إلدارة شؤون الدولة وذلك من خالل منح األجهزة اإلدارية اختص - ٢

 .التفويض

تدريب الكوادر اإلدارية حىت تكون مؤهلة للقيام مبا تفوض فيه من اختصاصات من  - ٣

 .قبل السلطة السياسية

 .توسيع دائرة التفويض حىت تشمل قرارات أكثر فاعلية وليس قرارات هامشية - ٤

ء التفويض من خالل حتفيز العاملي يف اجلهاز خلق بيئة إدارية صاحلة للقيام بأعبا - ٥

، اإلداري؛  وذلك عن طريق منحهم الشعور بأمهيتهم يف إدارة شؤون الدولة

  .وأيضا يف مقابل ذلك جيب وضع برنامج حوافز لتشجيعهم



        
 

 

    

 

 

  
  
 

٧٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 و السیاسیة السلطتین بین العالقة لتعزیز كأداة التفویض 
 اإلداریة

اا :  

  :مراجع باللغة العربية: ًأوال

 .دئ القانون اإلداري السعودي مكتبة الرشد علي حسني خطار شطناوي مبا .١

 ).١٩٧٩دار الفكر العريب، القاهرة (سليمان الطماوي، القانون اإلداري  .٢

 .فؤاد حممد النادي مبادئ علم اإلدارة العامة بدن دار نشر .٣

  . دار الفكر العريب١٩٧٩حممد إبراهيم الوايل ـ نظرية التفويض اإلداري  .٤

  

  :ات أخرىمراجع بلغ: ًثانيا
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٣. Christopher Pallet and Geert Bouckaert: “Public Management Reform: A Comparative 

Analysis”. Oxford University Press, New York, ٢٠٠٠. 

٤. Commission vs. Lisrestal, C-٣٢/٩٥ P, Rec. [١٩٩٦] i-٥٣٧٣, in particular the conclusions of 

the advocate general Antonio La Pergola. 
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delegation. 
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