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 :تقديـــــــــــــــــــــــــــــــــم

فق دارة المراالقوانين وإ تنفيذ في والمتمثلة- تتمتع اإلدارة في ممارسة مهامها اإلدارية     

 عديدة تتسم بطابع السلطة العامة، ويعد القرار بامتيازات-العاملعامة والمحافظة على األمن ا

مظهرا هاما تتمتع به  باعتباره اإلداري االمتياز األهم لإلدارة في مباشرة نشاطها اإلداري،

داري إلا "فالقرارعامة، لمصلحة التحقيق ا، وهو داريإلشاطها انقيام بلدارية في اإلسلطة الا

يسبب  فإنهفاذ الن إن أصبح واجب والذيدارة إل فردةنملرادة اإلبا صادرلا القانونيعمل لهو ا

قضاء لم يعلن ال ما قانوني  فهو عمل النظام القانوني القائم يعمل على تغيير هنذ  بذاته  أي أألا

 بسبب وذلكى موافقتهم، لحاجة إلمخاطبين به دون اله مفروض على انما أك  مشروعيته عدم

 قانونية مراكز طريق القرار اإلداري يتم إنشاء فعن  1"دارةإلا ة مشروعية أعمالنامتياز قري

 اإلدارة أو لألفراد يكون لهذا القرار حجة في مواجهة تعديلها أو إلغائها، وال أو لألفراد جديدة

 فهي 2"وتعد نظرية القرار اإلداري األهم بالنسبة لموضوعات القانون اإلداري "  .نفادهإال من تاريخ 

 ومحور العملية اإلدارية  لسان حال اإلدارة والمترجم الحقيقي إلرادتها صراحة وضمنا  

دارة وامتيازاتها في مباشرة نشاطها إليب الداري يعد أهم أساإلقرار الان اك نألغير أنه      

 ارقرلن دراستها نظرا أن نفاذ اكتي يملموضوعات الدارية من أهم اإلقرارات الاه نفاذ هذ فإن

نفاذ لا دارية حي  يترتب على هذاإلقرارات الداري أو سريانه يعتبر أهم جانب من جوانب اإلا

تزامات لفرض ا هم من قبل أول انت قائمةك فراد أو تعديلها أو إنهاء حقوقأل إنشاء حقوق جديدة

تاريخ لداري هو اإلقرار الا فراد ونفاذألادارة وإل نسبةلعلى عاتقهم إذ به يتحدد نطاق سريانه با

 .مخاطبين بهلحجة في مواجهة ا ويكون القرارذي انطلق فيه لا

بما في و ،اإلنسانيةالحياة  ومع تغلغل قطاع التكنولوجيا بأثره اإليجابي إلى كافة جوانب      

الحياة اإلدارية، ونمت معه عالقات لم تكن موجودة  بدأ يتصل بميدان، ذلك الجانب القانوني

                                                           

1 Cédric Milhat, L'acte administratif - Entre processus et procédure, Éditions du 
Papyrus, Paris, 2007, p. 17 

  2 52، ص1991مقارنة، الطبعة الخامسة سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة  
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المعاصرة في نقل العمل اإلداري من واقعه التقليدي  وجود رغبة لد  معظم اإلداراتمما نتج عنه من قبل 

يير تس هذا التطور في إدراكا  منها ألهمية اإللكتروني، وإحالل العمل اإللكتروني محل الورقي، إلى الواقع

نظام اإلدارة  قبل، وهو ما شكل إيذانا  ببدء ميالد العمل اإلداري بصورة أفضل مما كان عليه الحال من

  اإللكترونية

 غير،لاه تجا هثارآل هجوانتانفاذ لمرحلة ا )التقليدي واإللكتروني( القرار اإلداريل ودخو   

األفراد  ماحترابضمان  تعلقت انهألداري إلقانون الغة في مواضيع الذات أهمية با مرحلة تعتبر

ن كى أي مد  يملإ مهم وهو اشكالاألمر الذي يطرح   صادرة في حقهملا ةاإلداريلقرارات ل

ي ترتيب ف شرط-منها اإللكترونيةسواء التقليدية أو – داريةإلقرارات الا اإلعالن عنأن نعتبر 

 ؟فرادألمواجهة ا آثارها في

 التالي:لإلجابة على هذه اإلشكالية سيتم التطرق للموضوع وفق الشكل 

 التقليدي القرار اإلدارينفاذ المبحث األول: 

 نفاذ القرار اإلداري اإللكترونيالمبحث الثاني: 
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 التقليدي ارياإلدالقرار  نفاذاألول:  مبحثال

 راتقرالفاذ انيقصدددددددد ب، وعلمهم به تاريخفراد من ألفي حق ا يالقرار اإلدارنفاذ يبدأ       

لك اإلا ية التيمرحلة لدارية ت ها ا الزمن بدأ في ثارها لدارية بتوإلقرارات الت قانونيد آ  من يةال

   اإلعالم وسائل  غيرها من تبليغ أولا أو شرلنإما عن طريق ا علم بهالتاريخ ا

  يةبغمبادئ ونظريات عامة  ألهمية نفاذ القرارات اإلدارية، فقد أقر القضاء اإلداري ظرن    

  الحوبين مصدددددامتيازات اإلدارة في تسدددددييرها للمرافق العامة،  من التوازن بين تحقيق ِ نوع

 نجد: وحقوق األفراد، ومن أهم هذه المبادئ

رجعي بددأثر داريددة إلقرارات الا ونفدداذأول( )مبحدد  بددأثر فوري  داريددةإلقرارات الفدداذ ان 

 .مبح  ثان()

 نفاذ القرار اإلداري بأثر فورياألول:  المطلب

 من أن يتم اإلعالن تبعا للقاعدة العامة المعروفة، ال يعذر أحد بجهل القانون  لكن البد      

قاعدة العامة على القرارات اإلدارية، إذا ال يمكن تطبيقها  قانون، وتطبيق هذه ال عن هذا ال

داريددة إلقرارات التمييز بين اليجددب الكن  ، 3وإدخددالهددا حيز التنفيددذ إال بعددد اإلعالن عنهددا

 فقرة) والمضافة إلى أجل فاسخ معلقة على شرطلا والقرارات اإلدارية (ىأول )فقرة بسيطةلا

  فالقاعدة ال تصدق على إطالقها في حالة هذا النوع من القرارات اإلدارية (يةثان

 بسيطالقرار النفاذ  األول: الفقرة

نافذة في مواجهة اإلدارة بمجرد صدددددورها واسددددتفائها  البسدددديطة تعد القرارات اإلدارية     

لكافة شدددددددروطها وأركانها، إال أنها ال تسدددددددري في حق األفراد الموجهة إليهم إال من تاريخ 

ي بعض وفاحد  الطريقتين لإلعالن عن القرار وهما النشددر والتبليغ  ، وتتبع عادةبها علمهم

 أو التبليغ  فقط دون النشريعتد بالعلم اليقيني الحاالت قد 

  

                                                           

  59، ص5002عبد القادر باينة، الوسائل القانونية للنشاط اإلداري، منشورات زاوية، طبعة   3
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  النشر 

هي وسيلة إلعالم عدد غير محدد من األشخاص بصدور القرارات التي تهمهم  وجرت  "

العادة أن يتم النشر في الجريدة الرسمية مع أنه ليس هناك نص عام يقرر هذا المبدأ وهو ما يسمح 

 خالف ذلك بإمكانية النشر بأية طريقة ماعدا إذا نص قانون ما على 

والنشر وسيلة إلشهار القرارات اإلدارية التنظيمية بصفة عامة ومن الضروري أن يتضمن 

  4"البيانات التفصيلية لمحتويات تلك القرارات وإال اعتبر النشر باطال

ويتم النشددددددر في المغرب كقاعدة عامة في الجريدة الرسددددددمية ويجب أن يتضددددددمن نشددددددر "

أيضددددا اسددددم الجهة التي أصدددددرتها وبيانا تفصدددديليا دقيقا وواضددددحا المراسدددديم والقرارات التنظيمية 

  5"لمحتوياتها وجميع المعلومات الهامة التي تتضمنها وإال كان النشر باطال وال يتم العمل به

وبهذا فالنشددددر يشددددكل إجراءا إداريا أسدددداسدددديا يتطلب احترامه من طرف اإلدارة لضددددمان 

ه ، مثال ذلك ما نصت عليبعض التشريعات المغربية شرعيته وضمان تنفيذه  وهذا ما أكدت عليه

: "يجب أن تنشدددر تسدددميات الموظفين وترقياتهم في الجريدة قانون الوظيفة العموميةمن  52المادة 

كما يعتبر االجتهاد القضدددائي النشدددر من الشدددروط الضدددرورية التي يحتج بالقرار من   6الرسدددمية"

 الغير 

  ( التبليغاإلعالن)   

ا إداريا أسددددداسدددددي اإلعالن هو الطريقة الواجبة اإلتباع في القرارات الفردية، ويعتبر إجراءا

  7تلتزم به اإلدارة لضمان شرعية قراراتها وبالتالي لضمان تنفيذ مقتضياتها وإعطائها آثارا قانونية

ويتم إعالن القرار لذوي الشدددأن بأنه وسددديلة من وسدددائل اإلعالن المعترف بها قانونا  مثل "

 سددتالم أو إرسددالتسددليم نسددخة من القرار إلى صدداحب الشددأن شددخصدديا مع الحصددول على توقيعه با

                                                           

  23/32، ص5012/5012ط اإلداري، طبعة ن، النشاأحمد أجعو  4
  205 ص ،1993الطبعة الرابعة، سنة  دراسة مقارنة،القانون اإلداري  ،مليكة الصروخ  5

  بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ،1923فبراير  52بتاريخ  ،1-23-003الظهير الشريف رقم  6

  193 ، ص1999 داري المغربي، الطبعة األولى، سنةالمقتضب في القانون اإلة، رضوان بوجمع 7
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ويجب أن يكون إعالن القرار شدددددامال لكل "  8"القرار إليه بخطاب موصدددددى عليه بعلم الوصدددددول

غه أو  ما تم تبلي هذا األخير إال في حدود  نه ال يجوز االحتجاج ب مادام أ محتويات القرار اإلداري 

   9"إعالنه

إذا  ي تراها مناسدددبة، ولكنوتتمتع اإلدارة بالسدددلطة التقديرية في اختيار وسددديلة اإلعالن الت

اشددددترط القانون صددددراحة أن يتم اإلعالن بوسدددديلة معينة بالذات بالنسددددبة لنوع معين من القرارات 

قانون يه ال باحترام ما نص عل فإن اإلدارة ملزمة  يل المثال ال 10اإلدارية،  ، ومن ذلك على سدددددددب

دة وأن تنشددددر في الجريالحصددددر أن قرارات تعيين وترقية الموظفين يجب أن تبلغ إلى أصددددحابها 

  11الرسمية

وعلى كل حال فإنه من حي  المبدأ فإن سددريان نفاذ القرارات اإلدارية التنظيمية أو الفردية 

ال يسري في حق المخاطبين بها إال ابتداء من تاريخ إخبارهم بواسطة جميع الوسائل القانونية التي 

ول بأنه ال سدددريان للقرارات اإلدارية بالنسدددبة تراها اإلدارة المناسدددبة لذلك وهذا ما يحملنا على الق

  12للماضي عمال بمبدأ عدم الرجعية

وتحقيقا لمصددددددلحة المواطنين فيمكن لشددددددخص صدددددددر لصددددددالحه قرار إداري أن يطالب 

باالسددددددتفادة من امتيازاته ولو لم يبلغ إليه، ولكن على العكس ال يمكن أن يفرض عليه التزام بقرار 

  13صادر لم يبلغ إليه

 العلم اليقيني 

أضدداف القضدداء اإلداري إلى النشددر واإلعالن العلم اليقيني بالقرار كسددبب من أسددباب 

والعلم اليقيني  .علم صدداحب الشددأن بالقرار اإلداري وسددريان مدة الطعن باإللغاء من تاريخه

                                                           

  200 صسابق،  مرجعمقارنة، دراسة  مليكة الصروخ، القانون اإلداري 8

  522 ص ،1993الطبعة الثانية السنيهي، الوجيز في القانون اإلداري المغربي، أحمد  9

  201  ص ابقسليكة الصروخ، القانون اإلداري، مرجع م10 

  1923فبراير  52الصادر بتاريخ  1-23-003من الظهير شريف رقم  52الفصل   11

طبع دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع،  ،5002سنة القانون اإلداري، النشاط اإلداري، الطبعة األولى الحاج الشكرة،  12

  100، ص  الرباط

13 Michel Rousset, Driss Basri, Ahmed Belhaj, Jean Gargnon, droit administratif marocain, 4 
ème  édition 1984, Imprimerie Royale, rabat, p 404. 
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يجب أن يكون متضدددددمنا  المضدددددمون الكامل لعناصدددددر القرار اإلداري ومحتوياته فيقوم مقام 

شأن في مواجهة القرار في حالة تسمح له باإللمام بكافة  واإلعالن،النشر  فيصبح صاحب ال

ته،ما تجب  قانوني من القرار وإدراك مواطن العيب  معرف يه،فيتبين مركزه ال   وما يمس ف

ستمد ويمكن أن ي قويا  فال عبره بالعلم الظني أو االفتراض مهما كان احتمال العلم  مصلحته،

واقعة أو قرينه تفيد حصدددددوله دون التقيد بوسددددديلة معينة لإلثبات وللقضددددداء  هذا العلم من أية

وال يبددأ  ال،اإلداري أن يتحقق من قيدام أو عددم قيدام هدذه القريندة وهدل هي كدافيدة للعلم أم 

 ويلزم أخيرا  أمكان ثبوت اليقيني سدددددددريان مدة الطعن إال من اليوم الذي يثبت فيه هذا العلم 

من ثم و تاريخه،ريخ معين حتى يمكن حسددددددداب ميعاد الطعن باإللغاء من العلم اليقيني في تا

فال عبره بالعلم اليقيني بالقرار حتى وأن ثبتت واقعة أو قرينة العلم به طالما أنها تمت دون 

 تاريخها أن يوضع 

الوسددديلة الثالثة لعلم األفراد بصددددور القرار اإلداري ويقصدددد بها أن  يعتبر العلم اليقينيو 

بطريقة ما وبشدددكل يقيني ال بشدددكل ضدددمني أن الفرد صددداحب الشدددأن قد علم بصددددور القرار  يثبت

 اإلداري وبمحتوياته كأن يتقدم صاحب الشأن إلى اإلدارة المعنية بتظلم كتابي 

وقد نص القانون على طرق خاصدددة للنشدددر أو اإلعالن يجب إتباعها  وذلك كتعليق القرار 

      14مية أو في بعض األماكن العامةفي لوحات خاصة في الدوائر الحكو

وكيف ما كان الحال، فإن عبئ اإلثبات سدددواء بالنسدددبة للنشدددر أو التبليغ أو العلم اليقيني يقع 

       15على عاتق اإلدارة بل إن القضاء يتشدد في تقبل األدلة التي تقدمها هذه األخيرة إلثبات تبليغها

 

     

 ى أجللمضافة إلوا لقة على شرطعملدارية ااإلقرارات لنفاذ ا: ةالثاني الفقرة

                                                           

  205-201ص مليكة الصروخ، مرجع سابق، 14

  522 ن اإلداري المغربي، مرجع سابق  صالسنيهي، الوجيز في القانواحمد  15
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وسددددنتحد  في هذ الفقرة عن نفاذ القرارات المعلقة على شددددرط )أوال( والمضددددافة إلى أجال 

  )ثانيا(

 أوال: نفاذ القرارات اإلدارية المعلقة على شرط

 ذي علق عليه غيرلشدددددددرط ال إذا تحقق االمعلقة على شدددددددرط إلدارية اإلقرارات الا ال تنفذ

 قرار سدددليمالبقي اشدددرط ولك بطل الذك نكم يل ون مشدددروعا، فإذاكشدددرط يجب أن يلهذا اأن 

 ةللقرار، وتلك مسدددددأل رئيسددددديلدافع المشدددددروع هو الشدددددرط غير الا ما لم يكن ،هثارألتجا نم

 قدددددددداضددددددددددددددديلددددددددتددددددددقددددددددديددددددددر الدددددددد مددددددددوضدددددددددددددددوعدددددددديددددددددة تددددددددتددددددددرك
16. 

  قراراتلوعين من ان تمييز بينلن اكا يمنوه

 قرار لان سريان اك واقفا إذا يكون الشرط :شرط واقفمعلقة على لدارية اإلقرارات الا

" ، معلقة على شددددرط واقفلدارية اإلا قراراتلتعرف اوه داري متوقفا على وجودإلا

ون كي نفادهاوإنما صددددددددور لافذة فور ان ونك تالتي لدارية اإلقرارات الها تلك انبأ

ن وكي القرار لاه فإن نمذي علقت عليه ولمحدد المعين والشدددددددرط البتحقيق ا انمرهو

  17"ذي علقت عليهلشرط ال إذا تحقق االية إنونقالاه مرتبا آثار

  القرارات اإلدارية المعلقة على شرط فاسخ: يكون الشرط فاسخا إذا كان زوال القرار

متوقفا على وجوده فقد تعلق اإلدارة نفاذ القرارات اإلدارية على شدددرط فاسدددخ فإذا لم 

 اإلداري يسري من تاريخ صدوره يتحقق الشرط فإن القرار 

 ثانيا: نفاذ القرارات اإلدارية المضافة على آجال

التي تصددددددددر  القرارات اإلدارية المضدددددددافة باألجل بأنها تلك القرارات اإلدارية تعرف    

صددددحيحة األركان والشددددروط وتكون مقترنة بأجل معين ومحدد، وقد تكون هذا األجل الذي 

 جل واقف اقترنت به أجال فاسخ أو أ

                                                           

  223، ص 5003 ةماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية، سن  16

دي ياسين عكاشة، موسوعة القرارات اإلدارية في قضاء الدولة الجزء الثاني، دار أبو مجد للطباعة، طبعة مح  17

  559 ، ص5001
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يكون االجل واقف إذا ترتب على حلول االجل بدأ سدددريانه بانتهاء هذا األجل دون الحاجة    

األجل الفاسددددخ هو الذي يترتب على " أو حكم قضددددائي بانتهائه، أم  رإلى صدددددور قرار أخ

حلوله انقضدددداء االلتزام، وهي كثيرة في الحياة اإلدارية غالبا التراخيص التي تمنحها اإلدارة 

 لجفتصدددددر قرار الترخيص وتحدد له وقت معين ال ينفذ خالله فينتهي القرار بانتهاء هذا األ

أو يصددددددر الترخيص مقرون بأجل معين ينتهي بانتهائه، أو أن يصددددددر بتعيين موظف لمدة 

  18محددة"

 تهاء هذان باالإذه فان هاءنن إك يمالى أجل فاسددخ لمضدداف إلداري اإلقرار القول بأن الإن ا    

 .جلألقبل حلول هذا اه فاذن هاءنن إكه يمنقه أال يصددددددددق على إطاليه لمضددددددداف إلجل األا

 هما تطبيقاتل جل فاسددخا أو أجل واقفألان هذا اك دارية بأجل سددواءإلقرارات الإن اقتران ا

  فقهاءلهما انيختلف بشأ الي ونونقالواقع الثيرة في اك

 رجعينفاذ القرارات اإلدارية بأثر الثاني:  المطلب

قرار فردي لا كان داري أثر رجعي سواءإللقرار ان اوكن أن يكيم اله نمسلم به ألمن ا     

 نافذة دارية تعتبرإلقرارات التقتضي بأن ا)فقرة أولى(  عامةلقاعدة الأن ا وذلك، تنظيمي أو

 ، وال يمتد مفعولهاشرها أو تبليغهان فراد من يومألتسري في مواجهة اصدورها و ذ تاريخنم

إلى الماضي كما ال يجوز إضافته إلى أجل في المستقبل، إال أن هذه القاعدة ترد عليها 

 استثناءات )فقرة ثانية( 

 القاعدة العامة لعدم رجعية القرارات اإلدارية: ىاألول الفقرة

ي على واضع واستقرار المراكز القانونية هي أساس هذا المبدأ، فالعدالة تحتم أن العدالة     

التي تمت قبل صددددور هذه القواعد سدددواء  القواعد القانونية عدم المسددداس بالمراكز القانونية

دأ عدم فمب والقول بخالف ذلك، يؤدي إلى عدم االسدددددتقرار في المجتمع،، بالتعديل أو اإللغاء

المسددداس بالحقوق المكتسدددبة، فإذا اكتسدددب  رجعية القرارات اإلدارية يقوم على أسددداس عدم

ذات  إدارية نظام قانون معين فال يصح المساس بهذه الحقوق بقرارات قا  في ظلاألفراد حقو

                                                           

  1505حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرارات اإلدارية في قضاء الدولة الجزء الثاني، مرجع سابق، ص   18
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 قد تحققت للفرد في ظل وضدددددددع قانون أثر رجعي تهدد المراكز القانونية الذاتية التي تكون

  القرارات اإلدارية تقوم على أسدددددددداس حماية حقوق اإلفراد من معين، كما أن عدم رجعية

 .رصدور القراأوضاع استقرت قبل االعتداء ومنع االضطراب في 

كانت تنظيمية أو فردية فهي  كافة القرارات اإلدارية سواء وتنطبق هذه القاعدة على      

 المبدأ يؤدي إلى المساس بالحقوق تسري على المستقبل دون الماضي، واإلخال بهذا

والمقصود  كما أنها تهدد استقرار المعامالت   ألفراد قبل صدور القرار التي ثبتت المكتسبة

كانت  وضعيات ا قانونية على قرارات أوررار اإلداري ال يمكن أن ينتج آثابهذا المبدأ أن الق

 وهذه القاعدة تعد عامة تنطبق على جميع القرارات سواء .لتاريخ سريانه سابقة في الوجود

قه الفرنسي أعتبر عدم رجعية القرارات ومما ال شك فيه فإن الف .كانت تنظيمية أو فردية

اإلدارية قاعدة آمرة تهدف إلى تأمين استقرار المعامالت القانونية وعدم المساس بالحقوق 

 .ن المطلقالألفراد وال يجوز مخالفتها وجزاء مخالفة مبدأ عدم الرجعية هو البط المكتسبة

 رجعية القرارات اإلدارياعدة عدم على ق االستثناءات الواردة: ةالثانيالفقرة 

األصدددل أن القرار اإلداري يسدددري في حق الجهة التي أصددددرته من تاريخ إصدددداره 

وفي حق األفراد المخاطبين به من تاريخ شدددهره بالنشدددر في الجريدة الرسدددمية أو من تاريخ 

 إعالن صاحب الشأن بمضمونه  

إن ذ القرارات اإلدارية فوبالرغم من القواعد السدددابقة المسدددلم بها التي تحكم فورية نفا

ة اإلدارية بالنسددب تأحدهما يقضددي يسددريان القرارا القواعد:هناك اسددتثناءين هامين على هذه 

يقضدددددي بإرجاء نفاذ القرارات اإلدارية إلى فترة الحقة على صددددددوره  وثانيهما:، اضددددديللم

  19)بمعنى نفاذه في المستقبل(

 بالنسبة للماضي القرارات اإلدارية أوال: نفاذ

                                                           

  592-592 ص، ، مكتبة دار الثقافة عمان5002القانون اإلداري، الجزء الثاني، الطبعة األولى سنة  ،نواف كنعان 19
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تقتضي الضرورة في بعض األحيان تطبيق القرارات بأثر رجعي على الماضي، وذلك     

 في حاالت محددة منها ما يلي:

  وجود نص قددانوني صدددددددريح يبيح رجعيددة أنواع معينددة من القرارات اإلداريددة عنددد

 الضرورة 

  بإلغاء القرار المعيب، فيصددبح لزاما على اإلدارة القيام بتصددحيح وجود حكم قضددائي

ما قد ترتب على ذلك القرار المعيب من األوضددددددداع الخاطئة في الماضدددددددي، وذلك 

 بإصدار قرارات صحيحة بأثر رجعي لتصحيح األوضاع السالفة 

  حالة سددددددحب قرار إداري فردي منشددددددأ لوضددددددعية قانونية بأثر رجعي له شددددددرطين

ن يقع السحب خالل أجل رفع الدعو  اإللغائية أو أثناء التقاضي عند رفع أساسيين، أ

الدعو  في األجل القانوني وأن تكون القرارات المسدددحوبة مشدددوبة بعدم مشدددروعيتها 

 مما يستوجب بطالنها 

  حالة القرارات اإلدارية التي تتضدددددددمن بالضدددددددرورة أثر رجعيا، مثل القرارات التي

ا القانون سدددددلطة إصددددددار قرارات تسدددددري خالل فترة تصددددددر من هيئة إدارية خوله

  20معينة

 المستقبللقرارات اإلدارية إلى رجاء آثار اإ ثانيا:

يعني جواز أرجاء ترتيب القرار اإلداري آلثاره ونفاده في مواجهة المعنيين به  ذاه

وذلك بإضافته إلى تاريخ الحقا على صدوره من خالل تعليق نفاده على شطر واقف إذا كان 

ذلك يحقق المصدددددلحة العامة، وفي ذلك خروج على األصدددددل العام المقرر للنفاذ الفوري في 

 القرارات اإلدارية 

بين القرارات التنظيمية والقرارات -في تطبيق هذا االسدددددددتثناء–نه يجب التمييز إال أ

 الفردية 

                                                           

  205نواف كنعان، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص  20
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 التنظيمية:القرارات  -أ

بالنسددددددبة لهذا النوع من القرارات يجوز إرجاء آثارها إلى تاريخ مسددددددتقبل لكون هذه 

القرارات ال تنشدددددئ حقوقا مكتسدددددبة ألحد ولكنها تنشدددددئ حقوقا تنظيمية عامة وبالتالي يكون 

للسددددلطة القائمة وقت التاريخ المقرر ألعمال أثرها أن تعدلها أو تكيفها وأن ذلك ال يتضددددمن 

  21أي اعتداء على سلطة الخلق ألن هذا الخلق يستطيع في كل وقف أن يعدل الالئحة

 الفردية:القرارات  -ب

بالنسددددبة للقرارات الفردية فإن تأخير هذه القرارات إلى تاريخ الحق تحدده اإلدارة قد 

سلطة صاحبة االختصاص في ذلك التاريخ والتي ال تكون هي نفس  يكون فيه اعتداء على ال

 السلطة المصدرة للقرار 

لذلك فإن االجتهاد القضدددددددائي وخاصدددددددة اجتهاد مجلس الدولة الفرنسدددددددي لم يقر بهذا 

اإلرجدداع في كثير من أحكددامدده إال إذا أثبددت من ظروف الحددال أن أرجدداء تنفيددذ القرار إلى 

تاريخ الحق كانت تقتضددديه ضدددرورات المرفق ومسدددتلزمات سددديره  ومن هذا القبيل رفضددده 

ل نشدددر المرسدددوم الذي أنشدددأ الوظائف وبعد صددددوره إلغاء قرارات التعيين التي صددددرت قب

  22وتسليمه بصحة تعيين مهندس مع إرجاء آثار القرار حتى أدائه الخدمة العسكرية

 نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني: الثاني مبحثال

  عقودها وكافةو تتمثل أهم مالمح التطور في العمل اإلداري بظهور قرارات اإلدارة       

 ألثره القانوني وفقا  لهذا الحال، وفي ورقي وترتيبهمعامالتها في شدددكل مسدددتند الكتروني ال 

واقعة نفاذ القرارات اإلدارية دون تطور القرار  هذا المقام فإن اإلدارة لن تسدددددددتطيع تطوير

الشددديء  وخروجه إلى حيز الوجود في صدددورة المسدددتند االلكتروني، ذاته من حي  األصدددل

، إضافة إلى ي )مطلب أول(لى ضرورة معرفة ماهية القرار اإلداري اإللكترونالذي يدفعنا إ

                                                           

  25، ص  5002القرارات اإلدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية سنة محمد أنور حمادة،  21
  52، مرجع سابق، ص المقتضب في القانون اإلداري المغربي، رضوان بوجمعة 22
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تمييزه عن القرار بغرض  معرفدة وسددددددددائدل نفداد القرار اإلداري اإللكتروني )مطلدب ثدان(

  اإلداري التقليدي

 األول: ماهية القرار اإلداري اإللكتروني المطلب

شريع         سواء في الت نظرا لعدم وجود تعريف واضح ودقيق للقرار اإلداري اإللكتروني 

قد  هاد القضددددددددائي المغربي ف ثة أو االجت حدي مة ال عا باحثين في علم اإلدارة ال هد بعض ال اجت

 الجهات المسدددئولة اسدددتخدام" بأنه  رفاإللكتروني، حي  ع تعريف للقرار اإلداري لوضدددع

  23"بديل واحد من بين البدائل المطروحة العتمادالمعلومات  ألنظمة

رار األسدداس القانوني للق ،ىنتناول في األول فقرتينإلى  هذا المطلبنقسددم الدراسددة في        

  لدراسة الوجود القانوني للقرار اإلداري االلكترونية اإلداري االلكتروني، ونخصص الثاني

 اإللكتروني اإلداري : األساس القانوني للقرارىاألول الفقرة

اإللكترونية ضرورة  قتضي التسليم بسلطة اإلدارة فـدددي إصـددددار القـدددرارات اإلداريـدددةي     

القرارات، ال سدديما وأنها ال تختلف  هذه اتخاذإرسدداء ما يدعم ذلك وتوفير السددند القانوني في 

لألفراد عبر اإلدارة بإصدار األوامر والنواهي  عن سابقتها في أنها تعكس سـدددددددلطة تفـدددددددرد

وأمددام ظهور التطبيقددات  .مراكزهم القددانون على هددذا النحو الواقع اإللكتروني والتددأثير في

لرفض القبول بمثل هذه القرارات اسددتنادا  منهم  األولية لهذه القرارات سددارع جانب من الفقه

ر وأعمال قانونية تحتاج إلى د باعتبارهاخصوصية القرارات  إلى حقـدددددائق تقليديـدددددة وإلـدددددى

  24ي صناعتها وإصدارهاف بشري كامـل

عبير وسائل التكنولوجيا في الت يشير البعض إلى أن كل ما تقدم أد  باإلدارة إلـى توظيـف    

باألثر اإليجابي لهذا التطور، والمتصل  االعتراف القـرارات اإلداريـة مـع واتخاذعن إرادتها 

وسيلة مناسبة لزيادة دقة وانتظام عملية إصدار القرارات اإلدارية،  بدور الحاسوب الذي يعـد

                                                           

أدارة األزمات والكترونية  فؤاد يوسف عبد الرحمن الجبوري، سمية عباس مجيد الربيعي، أمل محمود علي العبيـدي،  23

  5ص م، 1199سنة  ، العدد األول، 91المجلد العلوم اإلنسـانية، -اتخاذ القرار، بح  منشور، مجلة جامعة بابل 

 22، ص نفسه    24
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كما أن التطور  .تسلسل إجرائي دقيق في إعدادها وإصدارها خالفا  لألحوال العادية وإضـفاء

المترابطة والمتوافرة لد  جهة اإلدارة  السابق أد  إلى وجود كمية كبيرة مـن المعلومـات

البح  في شبكة المعلومات الدولية أو االنترنت، وما  من خالل للقرار اإلداري اتخاذهاعند 

القرار على أفضل صورة، باعتبار أن هذه المعلومات  اتخاذإيجابي في  لذلك أيضا  مـن أثـر

   الدعامة الرئيسية في نجاح تطبيقه وفعاليته وسالمة نتائجه تشكل

ها اإللكترونية بأساليب ـاهرة اإلدارةوفي المقابل فإن جانب أخر من الفقـه لـم يتقبـل ظ      

ي اإلداري اإللكتروني والعقد اإلدار المستحدثة في تأدية النشاط اإلداري والمتمثلة في القرار

إدارة المرافق العامة بالطرق اإللكترونية يعد أمرا   اإللكتروني، وبالتأكيد فإن رفضه بشـأن

بنيه للرفض الكامل لمختلف صور التطور السابق، وهو ما يعني ت مفترضـا  وفقـا  لموقفـه

  في مجال العمل اإلداري اإللكتروني

 : وجود القرار اإلداري اإللكترونيةالثاني الفقرة

بإمكانية نفاده،  يعتبر الوجود القانوني للقرار اإلداري بمثابة ركيزة أسدددددداسددددددية للتسددددددليم    

وبما أن ، في مواجهة أطرافه القانونيةوبدونه يكون القرار غير صدددالح للنفاذ، وترتيب آثاره 

  لكي يرتب آثاره نظيره التقليدي في وجوب نافذه القرار اإلداري اإللكتروني ال يختلف عن

  25القانوني يعتبر بالنسبة له شرطا  أساسيا  لبلوغه مرحلة النفاذ أيضا القانونية، فإن الوجود

إنه فيه، ف معين إلفراغ القرار اإلداريغالبيه الفقه والقضددداء لم تحدد شدددكال  وحي  أن       

شكل من ستخدام النظام  يمكن أن يتم اإلفصاح عن إرادة اإلدارة بأي  األشكال، بما في ذلك ا

االت ح القانون في تطلبهايتطلب المشددددددرع شددددددكلية معينة كالكتابة التي  االلكتروني  إال إذا

وقرارات ، قرار التأديبيوال الموظف، محددة على سددددددبيل الحصددددددر، ومن ذلك تقارير أداء

اهن الر فالبد من مراعاة هذه الشدددددددكلية، مع العلم بان الكتابة في الوقت التفويض وغيرها،

من خالل جهدداز الحدداسدددددددوب  الكترونيددة بطريقددة عدداديددة تقليددديددة أو بطريقددة يمكن أن تتم

ق يللشخص المخاطب به أيضا بوسيلة الكترونية عن طر ، ويمكن إرسال الكتابة(الكمبيوتر)

                                                           

  295، ص نفسه  25
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  وبناء على كل ما تقدم، فإنه إذا تم التقدم لشدددددددغل الوظيفة e-mail).)االلكتروني أو البريد

نشدددددددرته عبر اإلنترنت  الكترونيا ، وقامت اإلدارة بإصددددددددار قرارها وأعلنته للمرشدددددددح أو

االلكتروني، فإنها تكون قد أوضددحت عن  المرشددح للمرشددحين، أو قامت بإرسدداله إلى موقع

لم يكن موجودا  من  بقصدددد إحدا  أثر قانوني معين هو إنشددداء مركز قانوني الملزمة إرادتها

 .قدددددددبدددددددل الدددددددمدددددددوظدددددددف الدددددددذي يدددددددبددددددداشدددددددددددددر أعدددددددمدددددددال الدددددددوظددددددديدددددددفدددددددة

وعلى  ،يحددها التشدددريع ويمكن إثبات وجود القرار االلكتروني بالطرق القانونية التي       

  الوسددددددائل التقنيةيصدددددددر من قبل اإلدارة باسددددددتخدام  اعتبار أن القرار اإلداري االلكتروني

  فإنه من السهولة بمكان إثبات إصدار هذا القرار لالتصاالت،

 الثاني: وسائل نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني المطلب

الحدي  عن وسائل العلم بالقرار  عند دراسة وسائل نفاذ القرار اإلداري االلكتروني البد من

سددددددة بعض المشددددددكالت الناجمة عن التبليغ درا ، وكذلك)الفقرة الثانية( اإلداري االلكتروني

 االلكتروني )فقرة ثانية( 

 : وسائل العلم بالقرار اإلداري اإللكترونيىاألول الفقرة

أما وقد تطورت وسددددددائل إصدددددددار القرار اإلداري، ليصددددددبح الكترونيا ، فإن ذلك يتطلب     

بالضددرورة أن تتطور وسدديلة نشددره، بحي  تكون الكترونية أيضددا، من خالل نشددر الجريدة 

الرسددمية الكترونيا ، وهذا من شددانه أن يتيح الفرصددة لإلفراد من االطالع على تلك القرارات 

السددديما بعد انتشدددار -ما تمت مقارنة األمر بالجريدة الرسدددمية الورقية إذا-بكل سدددهولة ويسدددر

خدمات االنترنت بشددددكل واسددددع في المجتمع، وهذا يحقق ضددددمانة كبير لإلفراد  وهناك عدة 

 ن نذكر منها:وسائل يمكن من خاللها العلم بالقرار اإلداري االلكتروني

اقع و داري في ظل التطور الذي يشددهدهجاء النشددر اإللكتروني للقرار اإل: النشررر اإللكتروني

  إلى الواقع نقددل عمليددة نفدداذ هددذا القرار إلمكددانيددةاإلداري بصدددددددورة عددامددة ونتيجددة  العمددل

تلك التي يقوم عليها خالفا  ل االلكتروني بصورة خاصة، ويتميز هذا النشر بطبيعة اإلجراءات
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ل المراد تحقيقها من وراء كوحدة الغاية  المتبعة في النشدددددر الورقي، بيد أن ذلك ال يؤثر في

  القرارات اإلدارية ألصحاب الشأن منهما وهي نقل العلم بمضمون

شر اإللكتروني للقرار اإلداري محدودة     ات في واقع اإلدار لغاية اآلن ال تزال تطبيقات الن

المادية وذلك من قبيل اإلعالنات  بخالف النشدددددددر اإللكتروني ألعمالها المغربالعامة في 

 المناقصدددددددات التواصدددددددل مع اإلدارة وإجراءات اءات سدددددددير المرافق العامة وطرقوإجر

مواقعها اإللكترونية تزخر بهذه األعمال واألدلة على ذلك  والمزايدات الحكومية، حي  أن

 وفي المقابل فإن بعض اإلدارات التي أعطى لها المشرع سلطة .لها من قبل كثيرة كما أشرنا

خطوات حثيثة تجاه  لعملها وكل ما يسددتجد على صددعيده نجدها خطتوضددع اللوائح المنظمة 

  هذا النشر

وقد أوجب القانون، أن يتم النشدددر في الجريدة الرسدددمية أو بأية طريقة أخر  إذا كان         

وأمام التقدم الذي تشدهده الدول في مجال   التشدريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ

، واسدددتخدام اإلدارة تلك الوسدددائل في تسددديير المرافق العامة، لسدددهولتها الوسدددائل اإللكترونية

وسددرعتها، إذا تم القبول بفكرة تبليغ القرارات اإلدارية بواسددطة النشددر الوسددائل اإللكترونية 

ذ قد اإلدارية، إ فإن ذلك يعني أنه تبدأ بها ميعاد الطعن، إللغاء القرارات، كاإلنترنت وغيرها

  لكتروني ألصدددحاب الشدددأن أبو بواسدددطةاإل القرار اإلداري بواسدددطة الموقعترسدددل اإلدارة 

  حال توافرها لديها بريدهم االلكتروني في

األفراد بالقرار عن طريق جهة اإلدارة وذلك  به تبليغ يقصد :االلكتروني (التبليغ)اإلعالن

القرارات ب للعلم التي تراها مناسبة  ويعتبر اإلعالن الوسيلة األساسية بالوسائل المختلفة

معينين بالذات وبالتالي يكون من السهل  اإلدارية الفردية، فهي تخاطب فردا  معينا أو أفرادا  

 .بإبالغ ذوي الشأن بها على اإلدارة أن تقوم

إلى ذوي الشأن ، والذي به  اذا كان التبليغ هو الطريقة التي ينتقل بها القرار اإلداري     

تحققه، فإنه وأمام االتجاه نحو اإلدارة االلكترونية، فإن  غاء متى ثبتيبدأ ميعاد الطعن باإلل

بواسطة أشخاص  يستتبع حتما  إعادة النظر في هذه الوسيلة، والتي كانت تتم ذلك

 .العادي، أو التوقيع على مضمون القرار أو إرسال مكتوب على البريد (محضرين)
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مواكبة  تساعد على (االلكتروني التبليغ)وهذا يستدعي وضع ضوابط لهذا النوع من التبليغ 

 ميسورا  بالنسبة للقرارات التنظيمية، فإنه يمكن تحديد هذه هذا التطور، فإن كان األمر

 الضوابط بالنسبة للقرارات اإلدارية الفردية، وذلك من خالل

لى ع في تلقي الرد الكترونيا   إقرار األفراد عند تقديمهم طلبات من خالل اإلنترنت برغبتهم

  الموقع الذي يختارونه

معينة، أو إلحدا  أو تعديل مركز  فعند التقدم بطلب الكتروني لإلدارة للحصول على خدمة

 مع الجهة اإلدارية على أن تتم المراسالت بواسطة اإلنترنت، قانوني، فإنه يمكن االتفاق

هة إعالم الج وأن يتضمن وفي سبيل ذلك يتم التوقيع على تعهد أو إقرار بذلك االتفاق،

االلكتروني الذي يرغب الشخص في تلقي رد اإلدارة  اإلدارية صاحبة االختصاص بالموقع

  عليه

 : اكراهات العلم بالقرار اإلداري اإللكترونيةالثاني الفقرة

ارات اإلدارية اإللكترونية فيما تتجلى أهم اإلكراهات التي توجهها عملية العلم بالقر        

 :ييل

  إلى صرراحب الشررأن وتسررتقبل من  الرسررالة االلكترونية المتضررمنة لقرار إداريقد ترسررل  (1

آلي  وقد يكون سدددبب ذلك، إما السدددتخدام برامج حاسدددب لالسرررتجرا : دون أن تكون قابلة

 عدم قدرة ذلك الجهاز على لحماية جهاز الحاسددددب اآللي من البرامج الضددددارة، أو بسددددبب

 ، يمكن الذهاب إلى أنه لم يتحقق التبليغ بالقراروالحالة هذه فإنه، اسدددددتخراج تلك الرسدددددالة

على فحو  القرار المرسل  اإلداري االلكتروني، ألن صاحب الشأن لم يتمكن من االطالع

  بواسطة تلك الرسالة

ي  (2 ي من ذوي الشررأن  عدم فهم مضررمون الرسررالة التي تتضررمن قراراي إداريا ي موجها أو طلبا

لالسدددددددتخراج إال أنها غير مفهومة، ويعود ذلك  قابلة قد تكون الرسدددددددالة إلى اإلدارة:

لالزمة ا بحتة، كأن تكون الرسدددالة مشدددفرة، أو بسدددبب عدم توافر البرامج ألسدددباب تقنية

التوافق بين البرامج الموجودة في  لقراءتها في جهاز الحاسدددب اآللي المسدددتقبل، أو لعدم
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  المرسددل)مسددتقبل بالمرسددل مع برامج الحاسددب اآللي الخاص بال جهاز الحاسددب الخاص

  الةعلى فحو  هذه الرس بالنتيجة إلى عدم قدرة المستقبل االطالع ، فكل ذلك يؤدي(إليه

وبتطبيق ذلك على تبليغ القرار اإلداري االلكتروني، فإنه لم يتحقق التبليغ المنشود لهذا      

ذلك القرار، القرار، إذا لم يتمكن صاحب الشأن من قراءة الرسالة االلكترونية المتضمنة ل

وبالتالي ال يبدأ ميعاد الطعن القضائي بحقه، وال تتمكن اإلدارة من االحتجاج بتبليغ هذا 

القرار في مواجهة صاحب الشأن  ومن جهة ثانية، إذا لم تتمكن اإلدارة من قراءة الرسالة 

ال االلكترونية المتضمنة طلبا  موجها  لإلدارة من شخص، بقصد إحدا  أثر قانوني، فإنه 

 يتحقق علمها بهذا الطلب، األمر الذي يرتب عدم قدرة هذا الشخص االحتجاج بمسألة القرار

ضت المحددة قانونا  قد م السلبي، بحجة أن اإلدارة اتخذت موقفا  سلبيا ، وأن المدة  

إداري موج  من قبل اإلدارة  عدم وصرررررررول الرسرررررررالة االلكترونية المتضرررررررمنة لقرار (3

يرفض نظام المعلومات الخاص  كأن :لإلدارةالشرررررج   لشرررررج ط أو طلب موج  من

الة، تصدددل الرسددد المسدددتقبل اسدددتقبالها لعدم وجود حيز كاف لتخزينها، وبذلك ال بالطرف

القرار اإلداري، وال تبدأ مدة الطعن  فإن ذلك ال يحقق التبليغ لصدددددداحب الشددددددأن بفحو 

 بالشدددددخص المخاطب صوعليه، يمكننا اعتبار لحظة فتح الموقع االلكتروني الخا .بحقه

لك لذ غه  نه لم يتمكن من االطالع  بالقرار اإلداري هي لحظة تبل بت ا القرار، إال إذا اث

  عيب تقني خارجة عن إرادته، كأن تكون الرسالة غير مفهومة، أو لوجود عليها ألسباب

  يتمكن من االطالع على تلك الرسالة في الحاسب اآللي الخاص به، والذي بسببه لم
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 جاتمــــــــــــــــــــــــة:

 موضوع نفاذ القرارات اإلدارية في مواجهة األفراد جاءوهكذا يتبين مما سبق أن 

اإلدارة إلى تحقيقها من خال جل أعمالها ونشاطاتها  والتي تسعىليحافظ على المصلحة العامة 

ف تهم من تعسافي حماية حقوقهم وحري والتي تكمن لألفراد الخاصةوالمصلحة المنوطة بها، 

  لصالحياتها اإلدارة حين ممارستها

العمل ي له أهمية خاصة في التأثير ف نفاذ القرارات اإلدارية في مواجهة األفرادو 

بعمل من  تخاذ إجراء ما أو القيامالحية التي تتمتع بها السلطة اإلدارية الاإلداري فهو الص

 به بإحد  إلى أن نفاذ هذه القرارات يتم بمجرد علم المخاطبيناألعمال القانونية، إضافة 

بها في  ال يحتج العلم اليقيني، فهذه القراراتووالتبليغ  وهي النشرالوسائل المحددة قانونا 

والمخاطبين به ملزمون بتنفيذه طواعية أو إكراها، إال    هة األفراد إال بعد اإلعالن عنهامواج

صمت عن كل قرار إداري مضر بمركزهم القانوني ألن ذلك يكرس أن عليهم عدم التزام ال

انعدام المشروعية، وبالتالي على الفرد المتضرر من القرار أن يلجأ إلى القضاء لرفع دعو  

اإللغاء بسبب تجاوز السلطة، عندما يصاب بضرر من شأنه إعدام القرار الغير المشروع، 

من حقوق األفراد ونالت بحرية من حرياتهم  فإذا كانت القرارات غير مشروعة ومست حقا

فإنها تخضع في هذه الحالة لمراقبة القضاء الذي يتولى رعاية حقوق األفراد ضد تعسف 

اإلدارة وذلك عن طريق إلغائها أو التعويض عنها أو هما معا، ومن هنا يتبين أن خضوع 

األعلى لحماية حقوق  اإلدارة لمبدأ المشروعية في جميع الحاالت والظروف يعتبر المثل

 وحريات األفراد ويشكل صرحا متينا لدولة الحق والقانون  
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15ي                                          المطلب األول: ماهية القرار اإلداري اإللكترون  

12                                        الفقرة األولى: األساس القانوني للقرار اإللكتروني   

12                                            الفقرة الثانية: وجود القرار اإلداري اإللكتروني  

12                                    القرار اإلداري اإللكتروني المطلب الثاني: وسائل نفاذ  

12                                   الفقرة األولى: وسائل العلم بالقرار اإلداري اإللكتروني  

15                                 الفقرة الثانية: اكراهات العلم بالقرار اإلداري اإللكتروني  

19                                                                                      خاتمة     

50الئحة المراجع                                                                                  

55                      الفهرس                                                                   




