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فاعلية وكفاءة الاجراءات الترشيعية يف الظروف الاس تثنائية
مسري صالح ادلين محدي  ١و ليىل عيســى ابوالقامس

٢

 ١قسم الادارة العامة ،لكية ا ألدارة وا ألقتصاد ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
 ٢قسم القانون ،جامعة جهيان -اربيل ،كردس تان ،العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
يبحث البحث يف كيفية ارتباط الفاعلية ابلقيادات االدارية ،وما مدى ارتباط الكفاءة ابدارة املنظمة لتحقيق الهدف املرجو ،وكام أأنه ميكن الاس تفادة مهنام يف حاةل الظروف
الطارئة و الاس تثنائية ،لوضع املعاجلات اليت تتطلهبا احلاةل ،ألنه يف هذه احلاةل يس تحيل عىل االدارة الترصف وفق مبد أأ املرشوعية ،اليت تستند عىل القواعد القانونية اليت يتضمهنا
ادلس تور و القوانني يف ادلوةل للحفاظ عىل النظام العام.
اللكامت املفتاحية :الفاعلية ،الكفاءة ،االجراءات الترشيعية ،الظروف الاس تثنائية ،املعاجلات الطارئة.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
الاجراءات مجموعة من اخلطوات املتتالية الواجبة االتباع لتنفيذ معل معني ،ويه
ادلراسة العلمية والعملية اخلاصة بتنظمي العمل واختصار خطوات اداءه وفق طبيعة
العمل ،والاجراءات الترشيعية يه اجراءات تنفيذ القوانني وا ألوامر والتعلاميت
الاحرتازية واليت تنفذ يف الفرتات الطبيعية وكذكل يف الفرتات الطارئة الاس تثنائية،
وعىل الاجراءات الترشيعية أأن تكون فاعةل مبعىن حتقق أأهدافها وكفوءة حبيث تنجز
ابملوارد املتاحة وال هتدرها.
 1.1مشلكة البحث
ذات أأمهية ابلغة خاصة عندما ال تتاكئف الفاعلية مع الكفاءة يف ادارة الاجراءات
الوظيفية عامة واالجراءات الترشيعية عامة ،فسوف يمت ابراز قمية الفاعلية والكفاءة
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و أأثرها عىل الاجراءات الترشيعية يف الظروف الاس تثنائية ،فاذا اكنت الفاعلية يه
حتقيق الهدف املنشود والكفاءة احلفاظ أأو طريقة اس تخدام املوارد املتاحة مفا فائدة
الفاعلية اي حتقيق الهدف ولكن هبدر املوارد وما فائدة احلفاظ عىل املوارد (الكفاءة)
بدون حتقيق الهدف (الفاعلية) .وكذكل الاهامتم اب ألداء والوقت مفا فائدة ا ألداء بعد
فوات ا ألوان أأو الوقت احملدد لالجراء ومبا معناه عدم الاهامتم ابلوقت .وما فائدة
الاهامتم ابلوقت دون الاهامتم بتنفيذ االجراء ،أأي تنفيذ االجراء يف الوقت احملدد
ولكن دون دراسة جدوى التنفيذ ووجود أأخطاء يف معلية تنفيذ االجراءات وخاصة
تزداد أأمهيهتا عندما تكون هناك ظروف طارئة ،ان لك مؤسسات ادلوةل تتحسن
وخاصة املسؤوةل يف الظروف الطارئة عندما تكون هناك ادارة تعمل مبوضوعية .وليس
بطريقة التجربة واخلطأأ أأو تقليد االدارات السابقة يف اجملال.
 1.2أأهداف البحث
ان هدف البحث هو أأن االجراءات الترشيعية يف الظروف الاس تثنائية أأن تمتزي
ابلفاعلية والكفاءة االدارية النظرية والعملية ،و أأن تكون قابةل للتنفيذ ويمت رصد نقاط
القوة ونقاط الضعف وكذكل الفرص املتاحة والهتديدات اليت تواجه الترشيعات .حيث
البحث هيدف أأن الفاعلية والكفاءة أأمه الراكئز الاساس ية عند وضع الاجراءات
الترشيعية يف حاالت الطوارئ والظروف الاس تثنائية.
 1.3أأمهية البحث
للبحث أأمهية كبرية حيث أأن االجراءات اذا مل حتقق هدفها فهناك خلل يف موضوعية
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وتطبيق الاجراءات واذا أأهدرت الكثري من املوارد املالية ألجل حتقيقها مبا معناه فاهنا
ال تتصف ابلكفاءة .وعليه وجب دراسة الفاعلية والكفاءة العطاء اجلدوى ألي اجراء
ترشيعي قد صدر وتطلب تنفيذه ورفع الرضر من خالهل.
 1.4فروض البحث
هناك عدة فروض تفرض نفسها حمل البحث ومهنا:
الفرض ا ألول :ان كفاءة وفاعلية الاجراءات الترشيعية رضورة ملحة الجناح
االجراءات .وال نكتفي بأأحدهام يف سبيل النجاح.
الفرض الثاين :تاكفؤ الفاعلية والكفاءة مع الوقت حيث ارتباط الاجراءات وتنفيذها
ابلوقت املناسب هو اذلي حيدد جناح الفاعلية والكفاءة.
الفرض الثالث :العملية الادارية ودراسة البيئة ادلاخلية واخلارجية وادلراية الادارية
بنقاط قوة وضعف الاجراءات والفرص املتاحة الجناهحا والهتديدات اليت تواجه
الاجراءات مع الرجوع اىل سالمة التخطيط وقوة التنظمي الاداري املنفذ لالجراءات
ووضوح التنس يق والتعاون وس يطرة القيادات الادارية مع رسعة االتصال الاداري مع

الرقابة الادارية الفاعلية الآنية واملس مترة واللكية.
لقد اعمتد الباحثان يف سبيل االجابة عن اشاكلية البحث عىل املهنج القانوين واملهنج
التحلييل واملهنج التطبيقي.

 .2فاعلية وكفاءة الاجراءات القانونية
يتطلب من منفذي الاجراءات الترشيعية من الادارات املنفذة وقياداهتا الادارية أأن
تدرك أأن الفاعلية مبعناها أأن الهدف املطلوب قد حتقق يف الوقت احملدد لتنفيذه حيث
ترتبط الفاعلية ابلقيادة الادارية بيامن ترتبط الكفاءة ابدارة املنظمة وابلتنظمي الاداري
للمنظمة حيث تعين الكفاءة اس تخدام املوارد املتاحية يف حتقيق الهدف وترش يد
الانفاق العام .مفا فائدة حتقيق هدف معني وقد مت هدر وانفاق اموال اكرث من قمية
الهدف احملقق.

الشلك ( )1الفاعلية والكفاءة
الفاعلية :تحقيق االهداف في الوقت المحدد

الكفاءة :تحقيق االهداف بالموارد المخصصة وعدم هدرها.





ارتباط الفاعلية بالقيادة اإلدارية

ارتباط الكفاءة بإدارة المنظمة وتنظيمها اإلداري





القيادة االدارية هي التي تبين من خالل التخطيط

إدارة المنظمة تعمل على تحقيق الهدف باستخدام الموارد

لالهداف المطلوب تحقيقها

المتاحة واالهتمام بالتنفيذ وعدم إهدار الموارد




الفاعلية =

االهداف المحققة
االهداف المحددة

واملدخالت يف الكفاءة ابس تخدام الوقت واجلهد واملال واملواد و أأدوات االنتاج .وملا
اكنت الاجراءات مجموعة من اخلطوات املتتالية الواجبة االتباع لتنفيذ معل معني ويه
ادلراسة العلمية والعملية اخلاصة بتنظمي العمل واختصار خطوات أأداءه وفق طبيعة
العمل.
أأوال :الفاعلية والكفاءة :والسؤال هنا كيف جيب أأن تكون الاجراءات القانونية فاعةل
وكفوءة .فالشلك ( )2بني عدة حاالت وكام ييل:
 1.1يوحض أأن الاجراء القانوين غري فاعل وغري كفوء ،ال حيقق الهدف وهيدر املوارد.
 9.1حيقق الهدف وهيدر املوارد املتاحة من أأموال وهجد ووقت.
 1.9حيافظ عىل املوارد واالماكنيات وال يرصفها وال حيقق الهدف.
 9.9هنا تعترب الفاعلية والكفاءة متحققة النه حيقق الهدف املطلوب وابس تخدام املوارد

الكفاءة =

المخرجات
المدخالت

املتاحة دون اهدارها.
فاالجراءات القانونية املطلوب حتقيقها يف الظروف الطارئة من الرضوري أأن تمتثل
ابلفاعلية والكفاءة .ويف نفس الوقت من الرضوري ارتباط الكفاءة والفاعلية ابدارة
الوقت مفا قمية حتقيق الهدف بعد فوات الاوان أأو بعد املدة املطلوب حتقيقها حيث يف
هذه احلاةل يفقد الهدف جدواه ويفقد الاجراء القانونية قميته والفائدة املرجوة من حتقيقها
اذا ادارة الوقت والتنفيذ يه املرحةل التالية واملرتبطة ابلفاعلية والكفاءة.
اثنيا :ادارة وقت الاجراء القانوين حال تنفيذها.
يف الشلك ( )2نوحض أأمهية ادارة الوقت والتنفيذ يف االجراءات القانونية فنالحظ
احلاالت التالية:
 1.1ال يمت الاهامتم ابلوقت للهدف املراد حتقيقه وال يمت الاهامتم بتنفيذ الاجراء.
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 9.1يمت الاهامتم بتنفيذه الاجراء يف الوقت احملدد .ولكن ال يمت الاهامتم بصحة التنفيذ
ودقهتا فنالحظ ظهور الكثري من الاخطاء والسلبيات عند حتقيق الهدف .اذن مفا
فائدة التنفيذ يف الوقت املناسب مع الكثري من الاخطاء والنواقص يف االجراءات.
 1.9يف هذه احلاةل هناك اهامتم بعملية تنفيذ االجراءات مع عدم الاهامتم ابلوقت ،أأي
هناك تنفيذ اجراء معني بعد فوات ا ألوان أأي حتول املشلكة مثال اىل أأزمة مث اكرثة.

فواقع احلال الآن يوحض حصة الاجراء من عدمه .مفثال وابء أأو جاحئة كوروان اذلي
يرضب العامل الآن .فان فرض حظر التجوال بعد انتشار املرض وتفامقه ال فائدة منه.
وامنا تنفيذ اجراء حظر التجوال قبل انتشار املرض هل فائدته وجدواه.
 9.9هو الاجراء الصحيح يف الاهامتم بوقت تنفيذ االجراء يف الوقت املناسب مع
كيفية الاهامتم بدقة وسالمة التنفيذ.

الشلك ( )2الفاعلية والكفاءة

الشلك ( )3ادارة وقت الاجراء
9.1

9.9

هيمت ابلتنفيذ يف الوقت احملدد
وال هيمت بسالمة وحصة التنفيذ
الكثري من الاخطاء

هيمت ابلتنفيذ يف الوقت احملدد
وال هيمت بسالمة وحصة التنفيذ
الكثري من الاخطاء

هيمت بدقة تفاصيل التنفيذ وال هيمت ابلوقت
ينفذ بعد فوات الاوان

ال هيمت ابلوقت
ال هيمت ابلتنفيذ
1.1

1.9

اثلثا :الاجراءات القانونية وعالقهتا التبادلية ابالجراءات اجلزائية .عندما اكنت
الاجراءات اجلزائية مجموعة من اخلطوات املتتالية الواجبة االتباع لتنفيذ معل معني،
حيث مما الشك فيه أأن لك الاجراءات املتبعة تنفيذها يف املؤسسات العامة البد من
أأهنا قانونية ومتخذة من قبل أأشخاص القانون العام ووفق اللواحئ والقوانني النابعة من
ادلس تور .مع العمل أأحياان أأن املؤسسات املمتثةل لدلوةل أأحياان تفرض قوانني تتبعها
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اجراءات ال ينص علهيا ادلس تور يف كثري من دول العامل .مفثال تفرض قانون الطوارئ
أأو قانون حظر التجوال نرى أأن ادلس تور مل مينح هجة تكل القوانني أأو ا ألوامر
والتعلاميت ولكن الواقع يفرض بترشيع تكل القوانني أأو ا ألوامر والتعلاميت وذكل نظرا
أأن الظروف القاهرة والصاحل العام يتطلب ذكل االجراء وتنفيذه وقبل ذكل فان
االجراء حيتاج اىل قرار (اجلنايب.)2015 ،
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وتأأيت الاجراءات القانونية معمتدة عىل القرارات الادارية و أأثر الظروف الاس تثنائية
علهيا ،مع العمل مل يضع املرشع االداري تعريفا معينا للقرار الاداري .ذلكل تركوا اجملال
رحبا الجهتادات الفقه والقضاء االداريني يف حماوةل لوضع تعريف جامع للقرار الاداري
(اجلنايب.)2015 ،
والقرار الاداري وفق ما اس تقر عليه اجهتاد القضاء الاداري هو افصاح اجلهة الادارية
اخملتصة عن ارادهتا امللزمة حبالها من سلطة مبقتىض القوانني واللواحئ ،يف الشلك اذلي
يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانوين معني مىت اكن هذا ممكنا وجائزا قانوان ابتغاء
مصلحة عامة .وللقرارات الادارية واليت تتحول بعدها اىل اجراءات قانونية ملزمة
عنارص و أأراكن حيث أأن القرار الاداري يقوم عىل مخسة عنارص و أأراكن ويه:
 .1الاختصاص :وتقوم فكرة الاختصاص عىل أأن أأي قرار اداري ال ميكن أأن
يتخذ اال من اجلهة الادارية اخملوةل قانوان صالحية اصداره ،ويعرف
الاختصاص بأأنه صالحية رجل االدارة أأو هيأأة معينة للقيام مبا عهد اليه به
احلدود املوضوعية واملاكنية والزمانية اليت بيهنا القانون.
 .2السبب :يعرف السبب بأأنه احلاةل الواقعية أأو القانونية السابقة عىل القرار
وادلافعة اىل تدخل الادارة الختاذه ،أأي احلاةل القانونية أأو الظروف املادية
املربرة الصدار القرار الاداري ( الطاموي.)1997 ،
 .3الشلك :ال تشرتط القاعدة العامة يف القرارات الادارية شالك خاصا
لصدورها ما مل يقر القانون عكس ذكل ،أأي أأن افراغ ارادة الادارة يف
القرار ال يلزم بأأن يتخذ شالك معينا طاملا اكنت الادارة يه صاحبة
الاختصاص (فاذا ما صدر خالف قواعد الشلك والاجراءات احملددة
قانوان ،أأي يف الشلك اذلي يتطلبه القانون فيوصف القرار ابلبطالن وعدم
املرشوعية ( الطاموي.)1997 ،
 .4احملل :وهو الاثر اذلي يرتتب عليه حاال ،مبارشة وعىل رشط أأن يكون
ممكنا وجائزا قانوان( الفييل.)1995 ،
 .5العناية أأو الهدف :ويه النتيجة الهنائية اليت هتدف هجة الادارة حتقيقها
مثل رغبة حتقيق هدف معني أأو غاية معينة وهدف الادارة عادة حتقيق
مصلحة عامة ،فهيي املربر احلقيقي ملنح الادارة سلطة اختاذ القرارات
الادارية امللزمة.
رابعا :أأنواع القرارات الادارية املتعلقة ابالجراءات القانونية .تنقسم القرارات الادارية
حسب الزاوية اليت تعاجل من خاللها ،اذ توجد عدة تقس اميت ،اال انه ميكن حرصها
من التكوين ومن حيث معوميهتا.
 .1القرارات من حيث التكوين ،تنقسم القرارات الادارية من حيث تكويهنا
وبناءها القانوين اىل قرارات بس يطة و أأخرى مركبة .أأ .القرارات البس يطة:
ويه القرارات اليت تصدر بصفة مس تقةل وتكون قامئة ،أأي أأن تستند يف
نشأأته اىل معلية قانونية واحدة تكون بس يطة دون أأن يتدخل معر أآخر
من الاعامل الادارية يف وجوده .ب .القرارات املركبة :يعترب القرار الاداري
مركبا عندما يقتيض ا ألمر يف حال تكوينه معل اداري أآخر أأو معلية أأو
عدة معليات أأخرى سواء نتج القرار سابقا عن العمل القانوين الآخر أأو
اكن معارصا هل أأو حلق به (احلس ناوي.)2005 ،
 .2القرارات الادارية من حيث معوميهتا ،وتنقسم القرارات من حيث
معوميهتا اىل قرارات فردية و أأخرى تنظميية .أأ .القرارات الفردية :يه تكل
اليت تنشئ مراكز قانونية خاصة حباالت فردية تتصل بفرد معني أأو أأفراد
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معينني تستنفذ موضوعها مبجرد تطبيقها مرة واحدة مثل القرار الصادر
بتعيني موظف عام أأو ترقية عدد من املوظفني .ب .القرارات التنظميية:
اذا اكن القرار الفردي خياطب أأفراد بذواهتم فان القرارات التنظميية
ختاطب ا ألفراد بصفاهتم .حبيث تؤثر يف املراكز القانونية للك من تتوافر
فيه رشوط تطبيقها ،وال ينهتيي القرار التنظميي مبجرد تطبيقه عىل حاةل
واحدة وامنا يبقى ساراي طاملا مل يسحب من جانب الادارة أأو مل تبادر
الادارة اىل الغاءه ،وال يعين اتصاف القرار ابلعمومية أأن يطبق عىل عدد
كبري من ا ألفراد ،حيث يرسي هذا القرار حىت لو اكن هناك حاةل أأو فرد
ما دام حمل القرار غري حمدد بشخص بذاته وامنا بناء عىل رشوط جمرد أأو
أأفراد غري معينني بذواهتم وامنا بأأوصافهم.

 .3الظروف الاس تثنائية واملعاجلات الطارئة
يف حاةل الظروف الاسثنائية يس تحيل عىل الادارة احلكومية الترصف طبقا للقانون
العادي ،وهذه الاس تحاةل الناش ئة عن هذه ا ألفعال يف هذه احلاةل يه اليت تربر اعفاء
الادارة من الالزتام مببد أأ املرشوعية وجتعلها تتحلل مؤقتا من قيود املرشوعية العامة
لتمتتع ابختصاصات واسعة ،ومن مث تربز كيف تتوسع اختصاصات الالمرشوعية يف
بعض اجملاالت القانونية ،ولكن الصعوبة يف هذه الظروف تبدو يف حتديد املدى اذلي
تتوسع فيه اختصاصات الادارة (بدير و سالمة.)1993 ،
ففي الظروف الاس تثنائية ونظرا ألن واجب السلطة الادارية يقوم اساسا عىل حفظ
النظام العام وسري املرافق العامة فان بعض القرارات اليت تكون غري مرشوعة يف
الظروف العادية يعدها جملس ادلوةل يف هذه احلاةل ويف هذه الظروف مرشوعة ،ومن
مث يرفض الغاؤها اذا اكنت رضورية والزمة لتأأمني النظام العام وسري املرافق.
وميزي املرشع الفرنيس بني الظروف الطارئة وا ألحاكم العرفية ،فهيي عبارة عن نظام
قانوين اس تثنايئ للضبط الاداري يربر التوسع يف سلطات الادارة جملاهبة الظروف
اخلطرية اليت هتدد كيان ادلوةل واجملمتع.
فتعلن ا ألحاكم العرفية أأو قانون الطوارئ يف حاةل وقوع اضطراابت داخلية تؤدي اىل
اختالل النظام العام.
ويتضح من ذكل أأن حاةل الطوارئ ال تبلغ يف شدهتا تكل اليت تس تلزم اعالن ا ألحاكم
العرفية .بيامن حاةل الرضورة يقصد هبا تكل احلاةل من اخلطر اجلس مي احلال اليت يتعذر
تداركها ابلوسائل العادية مما يدفع السلطات القامئة عىل حاةل الرضورة أأن تلجأأ اىل
الوسائل القانونية الاس تثنائية دلفع هذا اخلطر.
وملواهجة الازمات وفكرة الرضورة هذه تقوم عىل ركنني ا ألول هو الركن املوضوعي
ويمتثل بوجود خطر هيدد مصلحة جوهرية قانوان والركن الثاين شلكي يمتثل يف التجاوز
عىل أأحاكم القانون وهذه يه فكرة الرضورة بصورة عامة (امجلل.)1974 ،
وميكن توضيح مفهوم الظروف الطارئة أأو الاس تثنائية.
ع
ت
أأوال :من خالل بيان الظروف الطارئة نس تطيع أأن حندد ا ألساس القانوين اذلي متد
عليه الظروف سواء دلى الترشيعات الوضعية أأو دلى الفقه ،ويعين مصطلح الظروف
الاس تثنائية الطارئة ،فالظروف يه مجع ظرف وهو لغة وعاء اليشء أأما الطارئة صفة
للظروف ومعناه لغة :قال الفريوز اابدي (طر أأ علهيم ،أأاتمه من ماكن ،أأو خرج علهيم
منه جفأأة وال يدري من حيث أأىت والطارئة (ادلاهية) (الفريوز أآابدي.)2012 ،
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واملقصود ابلظروف الاس تثنائية الطارئة أأن يقع حدث أأو ظرف طارئ و أأن يكون من
احلوادث الاس تثنائية العامة و أأن يكون اندر الوقوع غري مأألوف وغري داخل يف
احلس بان للك ا ألطراف املس نة للقوانني واملطبقة للقوانني علهيم (محمود.)2002 ،
أ
و أأن ا ألساس القانوين لنظرية الظروف الاس تثنائية هو مبد أأ العداةل واليت تعترب أكرث
املبادئ القانونية اليت تصلح العتبارها أأساسا للظروف الاس تثنائية أأمهها أأن مبد أأ
العداةل حيقق املساواة يف الالزتام.
اثنيا :موقف القانون والقضاء العرايق من الظروف الاس تثنائية الطارئة.
لقد أأكد النص ادلس توري عىل وجوب أأن يعرض رئيس جملس الوزراء عىل جملس
النواب بعد مخسة عرش يوما من انهتاء حاةل الطوارئ الاجراءات الاس تثنائية املتخذة
يف أأثناء مدة اعالن حاةل الطوارئ وما حققته من نتاجئ ساعدت يف مواهجة الظروف
الطارئة ،للنظر فهيا واختاذ القرار املناسب بشأأهنا.
مل
ويتضح أأن املرشع ادلس توري قد مال اىل اعامتد الس ياسة ا متثةل يف رقابة جملس
النواب ،واكن من ا ألفضل أأن يركن املرشع ادلس توري العراقية اىل اعامتد رقابة القضاء
الاداري ألهنا تدخل مضن اختصاصه .وعىل وفق البند (اثنيا) من املادة ( )7من قانون
التعديل الثاين رمق ( )106لس نة  1989لقانون جملس شورى ادلوةل رمق  65لس نة
 1979حيث حرصت املادة (/7اثنيا/د) من قانون التعديل الثاين لقانون جملس
شورى ادلوةل رمق  106لس نة  1989يف العراق اختصاص حممكة القضاء الاداري
ابلنظر يف حصة القرارات الادارية ،ومن مث أأصبح اختصاص القضاء املدين .أأما فامي
خيص القضاء العرايق مل يصدر بعد عام  2005قرارات ختص حتديد الظرف الاس تثنايئ
ومبارشة السلطات الاس تثنائية ملهاهما غري الاعتيادية دلرء ا ألخطار اجلس مية النامجة
عن تكل الظروف (قانون ادارة ادلوةل العراقية.)2002 ،

 .4املدلول القانوين للظروف الاس تثنائية ودور السلطات العليا يف ادلوةل
متزيت ادلوةل احلديثة بوضع القواعد القانونية اليت تضمن احلرايت العامة لالفراد،
وحتديد ممارسة السلطات لوظائفها ،ووضع ا ألطر العامة دلوةل القانون وس يادة مبد أأ
املرشوعية واليت تعين اخلضوع للقانون ،و أأن هذا املبد أأ ينعطف عىل الاكفة سواء اكنوا
حمكومية أأو حاكما ،رؤساء أأو مرؤوسني .ومبوجب هذه النظرية جيوز لدلوةل أأن
احدى سلطاهتا ويه غالبا ما تكون السلطة التنفيذية اخلروج عن أأحاكم ادلس تور أأو
القوانني اذا اقتىض ا ألمر السالمة العامة للمجمتع أأي أأهنا تعفي السلطات من التقيد
بأأحاكم ادلس تور أأو أأحاكم القانون عند وجود اخلطر املبارش لكيان ادلوةل واقتصادها
وسالمهتا .فاذا ما نشأأت ظروف اس تثنائية قاهرة من شأأهنا املساس بكيان ادلوةل أأو
السالمة العامة للمجمتع كحاةل حرب أأو اكرثة طبيعية أأو وابئية أأو مترد أأو عصيان البد
من مواهجهتا ابختاذ تدابري اس تثنائية ،حفاةل الرضورة هذه يه اليت جتزي الحدى هيئات
ادلوةل ويه السلطة التنفيذية ممتثةل برئيسها أأن تعلق العمل بنصوص ادلس تور وقواعد
املرشوعية ،غري أأن القضاء مل يرتك النظرية عامة دون رشوط لتطبيقها و أأمه تكل
الرشوط تمتثل يف:
 4.1وجود ظرف اس تثنايئ ميثل خطرا جس امي هيدد النظام العام
يعترب هذا الرشط النقطة املركزية ودائرة معل نظرية الظروف الاس تثنائية اذ بتوافره
يبد أأ التفكري جداي يف أأعامل أأحاكم النظرية ويرى بعض فقهاء القانون أأن هذه احلاةل
جيب أأن تكون شاذة غري مأألوفة كحاةل احلرب ،فهيي ليست ابحلاةل املعتادة (اجلوهري،
)2005
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حيث يشرتط لتعيني الظروف الاس تثنائية بوجود هتديد خطر جس مي حاةل موهجة
ضد ادلوةل أأو النظام العام ويتحدد هذا الهتديد عن طريق حتديد مصدره اذلي قد
نتيجة أأزمة تتعلق بظروف اس تثنائية طبيعية اكلزالزل والفيضاانت أأو أأزمة تتعلق
ابلنظام العام ادلاخيل لدلوةل كحدوث اضطراابت هيدد ا ألمن ادلاخيل لدلوةل.
 4.2تعذر مواهجة الظروف الاس تثنائية وفق قواعد الرشعية العادية.
ان هذا الرشط يمتثل بتعذر الترصف طبقا للقواعد العادية .أأو أأن عدم كفايهتا للتصدي
لالخطار بناء عىل ذكل فان الادارة تظل ملزتمة حىت يف هذه الظروف ابلوسائل اليت
ينص علهيا القانون يف ا ألحوال العادية ،اال اذا تعذر علهيا مواهجة املواقف هبذه
الوسائل لعدم كفايهتا .ان اس تحاةل مواهجة الهتديد ابخلطر اجلس مي واحلل ابلطرق
الاعتيادية وعن طريق املؤسسات اخملتصة هو رشط جيمع الفقه رصاحة ومضنا وهو
يعين ،أأنه اذا وجدت وس يةل قانونية أأو دس تورية تس تطيع مواهجة اخملاطر اليت هتدد
سالمة ادلوةل فانه جيب الرجوع اىل تكل الوسائل مبا تقتضيه الرضورة القصوى ،أأي أأن
الرضورة تقدر بقدرها واذا جتاوزت الادارة لهذا القدر فاهنا تعرض نفسها للمساءةل
وتكون قراراهتا عرضة للطعن أأمام القضاء اباللغاء أأو التعويض.
 4.3غاية الظروف الاس تثنائية حتقيق املصلحة العامة.
ان السلطة التنفيذية ويه متارس نشاطها تريم اىل حتقيق املصلحة العامة يف الظروف
الاعتيادية والاس تثنائية ،حيث أأن ا ألمر كذكل جيب أأن يكون العمل اذلي تأأتيه
السلطة التنفيذية يف احلاالت الطارئة والظروف الاس تثنائية قد قصدت به حامية
املصلحة العامة وال يكون املراد مهنا الوصول اىل حتقيق أأغراض خشصية ،اذ ليس لك
خطر أأو حاةل شاذة همام اكن نوعه وجحمه يعترب سببا اكفيا يبيح لالدارة جتاوز
اختصاصاهتا العادية ،فالبد أأن يرىق اخلطر اىل درجة متثل هتديدا جداي مبصلحة عامة
وهتديدا لكيان ادلوةل وسالمهتا أأو سري مؤسساهتا ادلس تورية أأو مرافقها العامة.
 4.4الأساس ادلس توري.
ومن اجملال العام للنظرية ،ننتقل اىل التطبيق عىل ما حدث من ظرف اس تثنايئ يف
العراق نتيجة جاحئة كوروان اليت عطلت مؤسسات ادلوةل ومرافقها العامة ،وفرض
الرشوط الاس تثنائية املتعلقة بتقييد احلرايت العامة ،فانه وابمعان النظر يف ادلس تور
العرايق لس نة  2005جند أأصل للظرف الاس تثنايئ يف اعالن احلرب وحاةل الطوارئ
تبينه املادة ( )61البند اتسعا حيث جاء فهيا ،خيتص جملس النواب مبا ييل (حازم و
شهيد.)2008 ،
لب
 .1املوافقة عىل اعالن احلرب وحاةل الطوارئ بأأغلبية الثلثني ،بناءا عىل ط ٍ
مشرتك من رئيس امجلهورية ورئيس جملس الوزراء.
 .2تعلن حاةل الطوارئ ملدة ثالثني يوم ًا قابةل للمتديد ومبوافق ٍة علهيا يف لك مرة
 .3خيول رئيس جملس الوزراء الصالحيات الالزمة اليت متكنه من ادارة
شؤون البالد يف اثناء مدة اعالن احلرب وحاةل الطوارئ وتنظم هذه
الصالحيات بقانون مبا اليتعارض مع ادلس تور.
 .4يعرض رئيس جملس الوزراء عىل جملس النواب الاجراءات املتخذة
والنتاجئ يف اثناء مدة اعالن احلرب وحاةل الطوارئ خالل مخسة عرش
يوم ًا من انهتاهئا.
ومن املالحظ أأن املرشع العرايق قد دمج اعالن احلرب وحاةل الطوارئ يف مادة واحدة
وهذه سابقة مل تعهد هبا الواثئق ادلس تورية العراقية ما عدا القانون ا ألسايس لس نة
 .1925وقد أأكدت الوثيقة ادلس تورية ،أأن يمت اعالن حاةل احلرب وحاةل الطوارئ من
خالل طلب مشرتك من قبل رئيس امجلهورية ورئيس جملس الوزراء ،وهذا يلزم من
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ركين السلطة التنفيذية موقف مشرتك حيال الظرف الطارئ ،وبطبيعة احلال يكون
الاعالن بأأمر يصدر من رئيس جملس الوزراء بعد موافقة رئيس امجلهورية وجملس
النواب ومبوافقة الثلثني من احلضور طبقا لدلس تور و أأمر ادلفاع عن السالمة الوطنية.
 4.5الأساس القانوين
صدر أأمر ادلفاع والسالمة الوطنية رمق ( )1يف  2004/7/6مبوجب قانون ادارة
ادلوةل العراقية املرحةل الانتفالية وامللحق اخلاص به ملعاجلة أآنية ويه فرتة الاوضاع
الاس تثنائية ما بعد الاحتالل ا ألمرييك وتشكيل احلكومة املؤقتة ،وقد صدر هذا
ا ألمر ابلرمغ من وجود قانون السالمة الوطنية رمق ( )4لس نة  1970واذلي ينظم
اعالن حاةل احلرب وحاةل الطوارئ وقد تضمن ( )13مادة وتطرق ا ألمر الترشيعي اىل
املربرات وا ألس باب املوجبة اليت تدعو السلطة التنفيذية للترصف عندما يتعرض
الشعب العرايق خلطر جس مي أأي جيب أأن يكون هناك خطر وهذا اخلطر ليس حممتال.
بل هو حال واقع خطر جس مي ،وهذا مما يسجل لصاحل هذا القانون كونه نص عىل
صفة اخلطر بأأنه حال وليس متوقعا مما يقيد من سلطة اعالن حاةل الطوارئ.
ويبني الامر طريقة الاعالن واملناطق املشموةل مع حتديد املدة الزمنية لها و أأجاز
المتديد بصورة دورية ،وقد خول ا ألمر رئيس جملس الوزراء اختاذ الاجراءات الالزمة
لتدارك الاوضاع احملدقة حلاةل اخلطر ،كفرض حظر عىل التجوال والقيود عىل ا ألموال
وكذكل القيود السالبة للحرايت واحلقوق لالفراد مثل منع التنقل والسفر والاقامة
واختاذ اجراءات احرتازية عىل الطرود والرسائل و أأهجزة االتصال وفرض قيود عىل
احملال والرشاكت وميارس رئيس الوزراء السلطات الاس تثنائية املنصوص علهيا مبوجب
أأوامر أأو بالغات أأو بياانت حتريرية تنرش يف وسائل الاعالم املرئية واملسموعة
واملكتوبة مع حتديد رسايهنا.
وتنظر احملمكة اجلنائية املركزية يف العراق يف اجلرامئ املرتكبة واخملالفات وتبارش جحز
اخملالفني أأو فرض غرامات مالية كعقوبة للمخالفني ل ألوامر خالل مدة رساين حاةل
الطوارئ اليت حيال قضاايها اىل قايض خمتص.
مما يؤخذ عىل هذا ا ألمر الترشيعي أأنه قد أأصبح يعارض يف بعض مواده مع بنود املادة
ادلس تورية املعنية ابعالن احلرب وحاةل الطوارئ.
 4.6ادلساتري ادلولية والأزمات اخلاصة
خولت أأغلب النصوص ادلس تورية املتعلقة اب ألزمات اخلاصة رئيس ادلوةل اختاذ
اجراءات معينة وذكل ملواهجة ا ألزمة والتغلب علهيا فقد نصت املادة ( )16من دس تور
 1958الفرنيس عىل حق الرئيس يف اختاذ (الاجراءات الالزمة) .أأما املادة ( )74من
دس تور  1971املرصي فقد نصت عىل مصطلح (الاجراءات الرسيعة) .أأما الفصل
( )46من دس تور  1959التونيس فقد نص عىل حق الرئيس يف (اختاذ ما حتمته
الظروف من تدابري اس تثنائية) .أأما املادة ( )51من دس تور  29نيسان  1964العرايق
فقد نص عىل حق رئيس امجلهورية يف (اختاذ قرارات لها قوة القانون) أأما املادة ()99
فقرة أأوال من مرشوع دس تور مجهورية العراق لعام  1990فقد خولت رئيس امجلهورية
حق اصدار قرارات لها قوة القانون ،أأما املادة ( )101من املرشوع فقد خولت رئيس
امجلهورية حق اصدار (القوانني) يف حاةل احلرب ابعتبارها اقوى صور الظروف
الاس تثنائية) ( والفرق كبري بني مصطلح الاجراءات وبني مصطلح (قرارات لها قوة
القانون) ذكل ألن الاجراءات هو مصطلح غري حمدد النطاق فهو يعطي احلق لرئيس
ادلوةل حق ايقاف ادلس تور مؤقتا ويعطيه حق الترشيع وكذكل لك ما للسلطة
التنفيذية من اختصاصات ،ويف تقديران أأن اعتبار مجيع قرارات رئيس ادلوةل من قبيل
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املتعلقة اب ألزمات اخلاصة .وهذه الفرتة عىل حد قول البعض فرتة حرجة حتتاج اىل نوع
من املوازنة ادلقيقة بني ما يقتضيه دفع اخلطر عن البالد من انحية وما تقتضيه ضامانت
احلربة ومبد أأ س يادة القانون من انحية أأخرى وهام أأمران ليسا ابلرضورة متعارضني.

 .5اخلامتة
نصل يف هناية حبثنا اىل مجموعة من الاس تنتاجات ومتضمنا مجةل من التوصيات لعلها
جتد طريقها اىل التنفيذ نذكرها عىل النحو الآيت:
 .5.1الاس تنتاجات:
نس تنتج من البحث املعنون فاعلية وكفاءة الاجراءات الترشيعية يف الظروف
الاس تثنائية ما ييل:
 .1عندما تكون هناك ظروف اس تثنائية قاهرة هتدد النظام العام لدلوةل وهتدد أأمن
وسالمة اجملمتع ،فالبد من أأنه سيمت مجةل من الاجراءات القانونية دلفع الهتديد ولكن
بدون فاعلية وكفاءة يف الاجراءات فاننا كأننا مل نفعل شيئا جتاه اخلطر املهدد.
وهنا يتحقق أأحد أأمه فروض البحث وهو أأن كفاءة وفاعلية الاجراءات مع تاكفؤها مع
الوقت هو من يعطي الاجراء نفعا وخاصة عند ربط ادارة تنفيذ االجراء ابدارة الوقت.
 .2حتقق الفرض الثاين وهو رضورة دراسة البيئة ادلاخلية واخلارجية واالماكانت
املتاحة والفرص والهتديدات ونقاط القوة والضعف اليت تواهجها الاجراءات القانونية.
 .3ان وضع القرار الاداري ودراس ته واختياره من بني عدة بدائل وموضوعيته وحتوهل
الجراء قانوين يف الظروف الاس تثنائية ليتيح س بل جناح الاجراءات .وكذكل قوة
التنظاميت الادارية اليت تنفذ الاجراءات القانونية وحتصهنا بسالمة وظائف الادارة من
ختطيط وتنظمي وتنس يق وقيادة واتصال ورقابة من العوامل املؤدية اىل فاعلية وكفاءة
الاجراءات القانونية.
جمل
يع
 .4ان جناح الاجراءات القانونية متد أأيضا عىل ثقاقة ا متع يف تطبيق القوانني الطارئة.
والابتعاد عن القوانني النافذة اجلزائية يف الظروف الاس تثنائية وعقوابهتا اكلغرامة
واحلجز واحلبس حيث تقل اخملالفات القانونية عندما يكون للشعب حس تعاوين
وثقافة عامة وخاصة بظروف الطوارئ.
 5.2التوصيات
ان التوصيات يف موضوع مس تقبيل ويف الوقت احلارض حيتاج اىل الكثري من الوقت
لدلراسة والتحليل والتقدير يف الرؤى املس تقبلية ،فلكام توسع الوقت من املمكن
التعمق يف التوصيات ولكن وفقا ملتطلبات البحث ممكن عرض التوصيات التالية:
 .1البد من اعادة النظر يف أأمر ادلفاع عن السالمة الوطنية رمق ( )1لس نة 2004
وكذكل مرسوم الطوارئ رمق ( )4لس نة  1965وذكل ابصدار قانون واحد حلاةل
الطوارئ يشمل مجيع أأنواع ا ألخطار اليت هتدد النظام العام وكيان ادلوةل وتضمينه نص
مسؤولية الطوارئ عن أأعاملها غري املرشوعة ،اليت تلحق رضرا ابلغري ،ومن الرضوري
اجراء اس تفتاء شعيب حول الاجراءات اليت من احملمتل اختاذها وبيان دور اجملمتع
وحتديد مسؤولياته القومية.
 .2تشكيل خالاي أأزمة عىل أأساس الأزمات أأو الكوارث املتوقعة احلدوث وظيفهتا
تأأمني الاحتياجات املتوقعة للك أأزمة أأو اكرثة قد حتدث مس تقبال ،ألنه من املتعارف
عليه عندما حتدث أأزمة أأو اكرثة يمت حيهنا تشكيل خلية أأزمة ويه ال تعرف االماكانت
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املتاحة ،وتقوم ابلسؤال عن االماكانت املوجودة وحتاول توفري الاحتياجات وهنا
سوف تواجه مشألك النقص يف االماكانت ،وهذا تقصري يف ادارة ا ألزمات حيث يفقد
الكثري من الناس أأرواهحا نتيجة قصور أأو عدم توفر االماكانت .اذن جيب توقع
الكوارث املس تقبلية وتشكيل خالاي أأزمة من الآن قبل حدوث الاكرثة وتقوم بتأأمني
الاحتياجات وخزهنا وعدم الترصف فهيا اال يف وقت احلاةل الطارئة .اذن جيب الهتيؤ
ل ألحداث املتوقعة قبل حدوهثا .فلو أأهنار سد أأو حدث فيضان ،ما يه االماكانت اليت
سوف يتطلب توفريها من زوارق جناة ،وغذاء ،ومراكز ايواء ودواء ،واماكانت مالية.
 .3ا ألخذ مببد أأ الكفاءة والفاعلية يف العمل ابالجراءات والقوانني يف احلاالت
الاس تثنائية ألن نقص الفاعلية والكفاءة معناه عدم اختاذ اجراء معني ويبقى االجراء
عىل الورق فقط.
 .4تدريب اجلهات املنفذة لالجراءات الاس تثنائية عىل حسن الترصف يف مواهجة
ا ألزمات والكوارث وتطبيق النظام العام.
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Abstract:
The research examines how effectiveness is related to
administrative leadership, and how efficiency is related to the
management of the organization. To achieve the desired goal,
and just as it can be used in the event of emergency and
exceptional circumstances, to develop the treatments required
by the situation, because in this case it is impossible for the
administration to act according to the principle of legality,
which is based on the legal rules contained in the constitution
and laws in the state to maintain public order.
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