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املدير العام، رئي�س التحرير

القاضي د.جمال السميطي

القضاء العسكري ..
وِكل اإليكم م�سوؤولية عظيمة متمثلة في المحافظة على الحقوق والحريات، 

ُ
»لقد اأ

واإن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة تحافظ على الحقوق والحريات دون تمييز.« 

اآل  تلك الكلمات ت�سدرت الحديث الأبوي الذي كان بين �سمو ال�سيخ محمد بن زايد 

نهيان ولي عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات الم�سلحة وبين خريجي الق�ساء 

الع�سكري بعد اأن قاموا باأداء الق�سم اأمام �سموه، وقد �سرفت باأن كنت من �سمن �سيوف 

�سرف تلك المرا�سم، وقد اأثنى �سموه على التدريب الذي تلقوه، حيث اإنهم قد خ�سعوا 

لفترة التاأهيل في معهد دبي الق�سائي. كما اأ�سرف على تدريبهم العملي الذي كان من 

�سمن مفردات برنامجهم التاأهيلي. اإن مثل تلك الكلمات من �سموه فيما يتعلق بجودة 

التدريب الذي تعر�ض له خريجو الق�ساء الع�سكري بمثابة الدافع الذي يجعل المعهد 

ي�ستمر في بناء قدراته والتطوير الم�ستمر لبرامجه ومناهجه.

ندوة وسائل التواصل االجتماعي..
و�سائل  باأثر  متعلقة  لندوة  بالإعداد  المواطنين  المحامين  من  مجموعة  قامت 

المحاورون  كان  وقد   ،2012 مار�ض   27 في  الإمارات  مجتمع  على  الجتماعي  التوا�سل 

معالي القائد العام ل�سرطة دبي، و�سعادة رئي�ض تحرير �سحيفة الإمارات اليوم، والداعية 

و�سيم يو�سف بالإ�سافة اإلى مدير عام معهد دبي الق�سائي.. وما مّيز اللقاء اأن الح�سور 

اللقاء  وتلخ�ض  ال�سباب.  فئة  من  كانوا  منهم  العظمى  والغالبية  �سخ�ض  الأربعمائة  فاق 

�سيادة  واأن  التجمع،  من  بدًل  للتفرقة  �سيئة  ب�سورة  ا�ستغاللها  تم  الو�سائل  تلك  اأن  في 

القانون والأمن تميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، واأن هناك ن�سبة عالية من 

المواطنين ي�ستخدمون تلك الو�سائل المتنوعة �سواء التويتر اأو الفي�سبوك للتوا�سل فيما 

بينهم، واأن الدين لم يكن حازماً اإل في اأمرين هما النحراف في العقيدة والأمن.

ومما لحظته اأن المعلومات القانونية الخا�سة با�ستخدام تلك الو�سائل كانت لدى 

القانونية  المعلومات  »اإن  عبارة  اأمامي كثيراً  الحا�سرين �سعيفة، وقد ترددت  معظم 

للحديث  يجرنا  ذلك  اإن  لي«؛  بالن�سبة  جديدة  كانت  الندوة  في  تقديمها  تم  التي 

شكرًا سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ..

        @JamalAlsumaiti

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

نقطة وأول السطر..

كن فعاًل ول تكن ردة فعل.

 ول تكن خبراً.
ً كن مبتداأ

كن اأنت ول تكن هو.

هل اأدركت المعادلة؟



التوا�سل  و�سائل  لم�ستخدمي  القانونية  الثقافة  مو�سوع  عن 

ل  حتى  منا�سبة  جرعات  اإلى  بحاجة  اإنهم  حيث  الجتماعي، 

يقوموا بخرق القوانين. وقد كانت هناك مجموعة من الر�سائل 

القانونية المتعلقة با�ستخدام تلك الو�سائل وهي:

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ي�سمن  تقنين  و�سع  اإن  اأوًل: 

الغربية، فالم�سكلة عالمية ولي�ست مق�سورة  الدول  تعاني منه 

العام  المدعي  اأكد  وقد  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  على 

الإنجليزي دومينيك جريف: باأن »المغردين لن يكونوا بمناأى 

عن القانون«.

ثانياً: اإنه ل يوجد في دولة الإمارات قانون الن�سر الإلكتروني، 

لذا قد ي�ستغل البع�ض ذلك، ومن ثم فاإنه يتم اللجوء اإلى القواعد 

وانتهاكات  للقوانين  اختراقات  هناك  كانت  حالة  في  العامة 

لحقوق الآخرين.

ثالثاً: اإن الممار�سات القانونية والق�سائية تتجه اإلى اعتبار 

تويتر وباقي �سبكات التوا�سل الجتماعي مكاناً عاماً، وبالتالي 

يتحقق ركن العالنية في الجرائم التي تتطلب العالنية.

التعبيرية  الجرائم  هي  انت�ساراً  الجرائم  اأكثر  اإن  رابعاً: 

مثل القذف، وال�سب، واإهانة رئي�ض الدولة اأو علمها اأو �سعارها، 

وتحري�ض الجند على الخروج على الطاعة، اأن المادة المن�سورة 

ترمي اإلى تغيير الد�ستور. واأخيراً، اإن القانون وجد للمحافظة 

على الحقوق والحريات، لذا فاإنه يجب األ ُي�ستغل القانون من 

خالل حرية التعبير لتحقيق ماآرب اأخرى.

التدريب..
اإل  التطوير  يتحقق  ولن  بالتطوير،  اإل  المجتمع  يرتقي  لن 

تكون  �سلوكية مختلفة بحيث  واتجاهات  باكت�ساب مهارات ومعارف 

موظف،  لكل  الوظيفي  بالم�سار  مرتبطة  باأُُطر  وُموؤّطرة  موجهة 

ولن يتحقق ذلك اإل اإذا اآمنت الموؤ�س�سة باأهمية التدريب واأنه و�سيلة 

مهمة للتطوير، فهو لي�ض ترفاً واأرقاماً ُت�ساف اإلى الموظف، واإنما 

ت�سل  اأن  ويجب   . الموؤ�س�سة  تتبناها  اأن  يجب  التي  الموجبات  من 

الموؤ�س�سة اإلى قناعة مفادها اإذا تطور الموظف �ستتطور الموؤ�س�سة، 

لأن الموؤ�س�سة مرتبطة بالموظف بالمقام الأول، فهو العن�سر الأهم 

في اأي دائرة وموؤ�س�سة.

معرض أبوظبي للكتاب..
لأول مرة ي�سارك معهد دبي الق�سائي في معر�ض اأبوظبي للكتاب، 

وهي م�ساركة نعتز بها وت�ساف اإلى ر�سيد م�ساركات المعهد في معار�ض 

الكتب التي ُتقام في الدولة، والمعهد حري�ض على التواجد في تلك 

واإ�سدارات  دورات  من  المعهد  لمنتجات  للت�سويق  وذلك  الفعاليات 

متنوعة ف�ساًل عن ت�سويق ال�سم.. اإن ما يميز معر�ض الكتاب باأبوظبي 

اأن جميع الإ�سدارات يجب األ تكون اأقدم من اإ�سدارات 2011، وذلك 

للكتب،  الدولية  المعار�ض  م�ساف  في  المعر�ض  ي�سع  اأن  �ساأنه  من 

ونحن نتطلع اإلى الم�ساركة في المعر�ض المقبل لأن ما �ساهدناه من 

ح�سن الإدارة والتعامل من قبل اإدارة المعر�ض ل يجعلنا مترددين في 

الم�ساركة مجدداً في ال�سنة المقبلة.
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من اللواء خميس مطر المزينة..
موضوعات مجلتكم

قيـمة ومفيـدة
�سعادة القا�سي الدكتور/ جمال ح�سين ال�سميطي الموقر

المدير العام – معهد دبي الق�سائي

اهلل  ورح��م��ة  عليكم  ال�سالم   

وبركاته

دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��ه��دي 

اأن  اإليكم، ويطيب لنا  اأطيب تحياتها 

وواف��ر  ال�سكر  بجزيل  اإل��ي��ك��م  نتوجه 

التقدير على اإهدائنا ن�سخاً من مجلة 

المعهد/  )م��ج��ل��ة  ال��ع��ام��ر  م��ع��ه��دك��م 

وجدنا  ال��ذي   ،2012 يناير  �سهر  في  ال�سادر  التا�سع(  العدد 

بين طياته العديد من المعلومات القيمة والمفيدة، �سائلين 

المولى العلي القدير اأن يوفقكم ويرعاكم وي�سدد على دروب 

الخير خطاكم في خدمة هذا البلد المعطاء.

وتف�سلوا بقبول فائق الحترام

نائب القائد العام ل�سرطة دبي

اللواء/ خمي�ض مطر خمي�ض المزينة

 المعهد:

�سعادة اللواء

خمي�ض مطر المزينة

نائب القائد العام ل�سرطة دبي

الرقيقة  ر�سالتكم  وم�سمون  معنا  توا�سلكم  �سعادتكم  ن�سكر 

الطريق  على  ما�سون  اأن��ن��ا  لنا  واأك���دت  �سدورنا  اأثلجت  التي 

ال�سحيح في اإي�سال ر�سالتنا و اأنتهز هذه المنا�سبة لأعبر لكم 

بالأ�سالة عن نف�سي، وبالنيابة عن جميع زمالئي في معهد 

التي جعلت  دبي  �سرطة  لنحيي جهودكم في  الق�سائي  دبي 

اإماراتنا الحبيبة واحة اأمن واأمان.

وفقكم اهلل في موا�سلة خدمة وطننا

الحبيب تحت قيادة قيادتنا الر�سيدة

القا�سي الدكتور

جمال ح�سين ال�سميطي

4

شكـــرًا 
لتواصلكم

ويمثل  »ال��م��ع��ه��د«  مجلتكم  تفتحه  ج��دي��د  ب��اب 

فيه  الأع����زاء،  للقراء  وملتقى  واح��ة  نظرنا  ف��ي 

ي��م��ار���س��ون ح��ق��ه��م ال��ط��ب��ي��ع��ي ف���ي ال��ت��ع��ب��ي��ر عن 

بالمجلة،  يتعلق  ف��ي��م��ا  وم��ق��ت��رح��ات��ه��م  اآرائ���ه���م 

واأن�سطته،  وبرامجه  المعهد،  ويمتد لإ�سدارات 

ونحن نرحب بكل قلم يكتب لنا، ونعدكم بالرد 

على كل ما ي�سلنا من اآراء ومقترحات، في هذا 

الإلكتروني  البريد  عبر  معنا  توا�سلوا  ال��ب��اب، 

في  ال��م��وج��ودة  العناوين  على  ال��ع��ادي  والبريد 

فهر�ض المجلة.

بريد رئي�س التحرير
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.. نشكركم على جهودكم في 

تطوير الكوادر القانونية

�سعادة مدير عام معهد دبي الق�سائي

بوا�سطة رئي�ض ق�سم التدريب والتطوير  

ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ة اهلل  ال�����������س�����الم   

وبركاته..

بخال�ض  �سعادتكم  اإل��ى  اأت��ق��دم  اأن  ل��ي  يطيب 

�سبيل  في  تبذلونه  ما  لكل  والتقدير  ال�سكر 

القانونيين  م��ن  ال��ب�����س��ري��ة  ال���ك���وادر  ت��ط��وي��ر 

ب��ال��دورات  ب�سفة خ��ا���س��ة و���س��ق��ل م��ه��ارات��ه��م 

من  والتي  القانونية  والمنتديات  وال��ن��دوات 

�ساأنها اأن ترتقي بنا نحو الأف�سل.

ولكم مني جزيل ال�سكر

علي ح�سن جمال محمد

باحث قانوني

وزارة الداخلية

 المعهد:

ال�سيد علي ح�سن جمال محمد

لمنا�سبة  واأن��ه��ا  ر�سالتك..  م�سمون  على  �سكراً 

ن�سع  الق�سائي  دب��ي  معهد  ف��ي  اإن��ن��ا  لإب��الغ��ك��م 

للتميز  اإقليمياً  مركزاً  نكون  )اأن  روؤيتنا:  �سمن 

نزود  )اأن  ر�سالتنا  و�سمن  والعدلي(  القانوني 

اأع�ساء المجتمع القانوني باأف�سل تدريب مهني 

واإك�سابهم المعرفة الحديثة ذات ال�سلة( ولذلك 

تدريبية  وب��رام��ج  دورات  لدينا  دائ��م��اً  �ستجدون 

متخ�س�سة في مختلف المجالت القانونية وفق 

فاعلة مع  �سراكة  اإلى  الموؤدية  الأ�ساليب  اأحدث 

مختلف موؤ�س�سات دولتنا الغالية.

5

لغ���ة: ماأخ���وذ من م���ادة »ق�سى« وه���و اأ�سل �سحيح ي���دل على اإحكام 

الأمر واإتقانه والفراغ منه؛ قال اهلل تعالى )فق�ساهن �سبع �سموات 

ف���ي يومي���ن( ف�سل���ت 12/41، اأي: اأحك���م خلق���ه، والق�س���اء بمعن���ى 

( ط���ه 72/20 ، اأي:  الُحك���م، ق���ال �سبحان���ه: )فاق����ض م���ا اأنت قا����ضٍ

ا�سن���ع واحك���م، ومن���ه �سمي القا�س���ي قا�سي���اً، لأنه ي�س���در الأحكام. 

والق�ساء في ال�سطالح يدور معناه على ف�سل الخ�سومات، وقطع 

المتنازعات بحكم �سرعي على �سبيل الإلزام.

 وق���د اأول���ى الإ�سالم للق�ساء والق�ساة مكان���ة خا�سة، وامتدح النبُيّ 

�سل���ى اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه و�سل���م الق�س���اة العادلي���ن اْلُمْق�ِسِطي���َن 

 ِ
َّ

وب�سره���م بالُق���رب م���ن اهلِل �سبحاَن���ُه ي���وم القيام���ة. قال ر�س���ول اهلل

ِ َعلَ���ى َمَناِبَر ِمْن 
َّ

�سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م :« اإَِنّ اْلُمْق�ِسِطي���َن ِعْن���َد اهلل

ِذيَن َيْعِدُلوَن  ، َوِكْلَتا َيَدْيِه َيِميٌن، اَلّ ْحَمِن َع���َزّ َوَجَلّ ُن���وٍر َعْن َيِميِن الَرّ

ْهِليِهْم َوَم���ا َوُلوا«. وقد اهتم العلم���اء قديماً وحديثاً 
َ
ِف���ي ُحْكِمِه���ْم َواأ

بو�س���ع ال�سواب���ط لختي���ار الق�ساة ف���كان ل يولى عل���ى الق�ساء اإل 

اأكث���ر النا����ض علماً وورعاً، وذلك لما في هذا المن�سب من م�سوؤولية 

ج�سيمة ل يقدر على تولي زمامها اإل من يخ�سى اهلل ويخافه فيما 

يق�س���ي ب���ه على العباد، حت���ى اإن بع����ض الفقهاء قد ا�ست���رط لتولي 

الم���رء ه���ذا المن�سب اأن يكون قد و�س���ل لدرجة الجتهاد كما اأورده 

الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين، وقد كان العلماء يت�سددون 

ف���ي ه���ذا الجانب لعدم حاجة النا�ض ف���ي اأي م�سٍر اإل لقا�ض واحد، 

اأم���ا وقد دعت الحاجة في ه���ذا الع�سر اإلى كثرة الق�ساة فقد تولت 

القواني���ن �س���ن �سروط القا�سي بما ي�سمن مع���ه اأن يكون من تولى 

ه���ذا المن�س���ب ك���فء، ويج���ب عل���ى القا�س���ي اأن يراع���ي تق���وى اهلل 

والجتهاد فيما يق�سي به متوكاًل في ذلك على اهلل اآخذاً بالأ�سباب 

والبينات المقدمة اأمامه دون النظر ل�سخ�ض من يتقا�سى.

وهلل در من قال فاأجاد:

اإذا ج��ار الأمير وحاجب��اه 

  وقا�سي الأر�ِض اأ�سرَف في الق�ساِء 

فويٌل ثم وي���ٌل ثم وي���ٌل 

 لقا�سي الأر�ِض من قا�سي ال�سماِء

كر
لف

ن ا
ت م

سا
قب

مكانة القضاء في اإلسالم

القاضي عبد اللطيف العلماء
القاضي بمحاكم دبي

5
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ق�سم الفاعلية امل�ؤ�س�سية ) حممد اليافعي - ربى عبد الرب( إعداد:
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ت��م��ا���س��ي��اً م����ع اإي���م���ان���ه ب���اأه���م���ي���ة ن��ق��ل 

بين  القانونية  الثقافة  ون�سر  المعرفة 

ا�ستعر�ض  الإم���ارات���ي،  المجتمع  اأو���س��اط 

مجموعة   ،)DJI( الق�سائي«  دب��ي  »معهد 

المتخ�س�سة  القانونية  الإ���س��دارات  م��ن 

ت�سم اأكثر من 20 كتاباً ومطبوعة تتناول 

لعدد  والق�سائية  الت�سريعية  المعالجات 

من المو�سوعات والقوانين في المجتمع 

وقطاع الأعمال.

في  المعهد  م�ساركة  خالل  ذلك  جاء 

معر�ض اأبوظبي الدولي للكتاب في دورته 

ال�»22« الذي نظمته هيئة اأبوظبي للثقافة 

وال�����س��ي��اح��ة وال����ت����راث وخ�����الل م�����س��ارك��ة 

»معر�ض  من  الثالثة  ال��دورة  في  المعهد 

محاكم  نظمته  ال��ذي  القانوني«  الكتاب 

المعرفة«  اإدارة  »اأ�سبوع  هام�ض  على  دبي 

الممار�سات  اأه���م  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 

ال��م��ع��رف��ي��ة ون�����س��ر ال��م��ف��اه��ي��م ال��ق��ان��ون��ي��ة 

وا�سع  ن��ط��اق  على  والعدلية  والق�سائية 

بين كافة الفئات الجتماعية.  

و���س��ه��د  ال��م��ع��ر���س��ان م�����س��ارك��ة وا�سعة 

في  والمهتمين  والمحامين  الق�ساة  من 

ال�سوؤون القانونية اإلى جانب عدد من اأبرز 

وال�سخ�سيات  القرار  و�سناع  الم�سوؤولين 

البارزة في عالم الن�سر والقطاع القانوني 

وال��ق�����س��ائ��ي وال��م��ج��ت��م��ع الأك���ادي���م���ي في 

الإم��ارات.واأ���س��اد زوار جناحي  معهد دبي 

راف���داً  باعتبارها  ب��اإ���س��دارات��ه  الق�سائي 

وال��ث��ق��اف��ة  الق�سائية  ل��ل��م��ع��ارف  رئ��ي�����س��ي��اً 

ال��ج��ه��ود الوطنية  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��ع��دل��ي��ة 

ال���رام���ي���ة اإل����ى ت��ع��زي��ز ال���وع���ي ال��ق��ان��ون��ي 

والو�سول اإلى مجتمع المعرفة.

والبالغ  المعهد،  اإ���س��دارات  وتناق�ض 

22 ك��ت��اب��اً وم��ط��ب��وع��ة ح��ت��ى الآن،  ع��دده��ا 

م���ج���م���وع���ة م�����ن ال����ق����وان����ي����ن ف�����ي دول�����ة 

الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحدث 

ال���ت���ع���دي���الت، وا���س��ت��م��ل��ت ال������س�����دارات 

الم�ساركة على مجلة »المعهد« التي تعنى 

بن�سر البحوث القانونية والق�سائية و 14 

المعامالت  قانون  من  متخ�س�ساً  بحثاً 

ال��م��دن��ي��ة وك���ت���اب و«م���وؤت���م���ر الح��ت��ف��ال 

المعامالت  ل��ق��ان��ون  الف�سي  ب��ال��ي��وب��ي��ل 

ال���م���دن���ي���ة ل����دول����ة الإم����������ارات ال��ع��رب��ي��ة 

ال��م��ت��ح��دة« ت��ح��ت ع���ن���وان »ت����اأم����الت في 

قرن  رب��ع  م��رور  بعد  المعامالت«  قانون 

على �سدوره.

المعهد يشارك في 
معرضي أبوظبي الدولي ومحاكم دبي للكتاب

بحث وتنمية العالقات مع
القيادة العامة لشرطة دبي

عام  مدير  ال�سميطي  جمال  الدكتور  القا�سي  زار 

معهد دبي الق�سائي القيادة العامة ل�سرطة دبي والتقى 

معالي الفريق �ساحي خلفان تميم القائد العام ل�سرطة 

دبي حيث بحث �سبل تعزيز العالقات والتعاون الم�سترك 

بين �سرطة دبي والمعهد.

معايل الفريق �ساحي خلفان متيم  القائد العام ل�سرطة دبي

يقدم درعاً تذكارية للقا�سي الدكتور جمال ال�سميطي
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القانونية  المعرفة  اإلى ن�سر  الرامية  ا�ستكماًل ل�ستراتيجيته 

لنيابات  ال��دول��ي  »الملتقى  المعهد  نظم  ال��ح��دي��ث��ة،  والق�سائية 

22 فبراير الما�سي بهدف تعزيز  الأ�سرة والأح��داث« يوم الأربعاء 

والأح��داث في  الأ�سرة  نيابة  بين ممثلي  البّناء  والحوار  التوا�سل 

كل من النيابة التحادية والنيابة العامة باأبوظبي والنيابة العامة 

بدبي والنيابة العامة براأ�ض الخيمة.

وُيعد هذا الملتقى مبادرة ا�ستراتيجية تهدف اإلى اإيجاد اآليات 

عمل م�ستركة بين نيابات الأ�سرة والأحداث على الم�ستويين الوطني 

والإقليمي، تطوير القيادات الق�سائية في الدولة ويقام على ثالث 

الأ���س��رة والأح���داث  نيابات  اأع�����س��اء  الأول���ى على  م��راح��ل، تقت�سر 

في الإم��ارات، في حين تتمحور الثانية حول ت�سجيع الحوار بين 

الدولة.  في  والتحادية  المحلية  والموؤ�س�سات  والهيئات  النيابات 

الإقليمي  الم�ستوى  على  التو�سع  الثالثة  المرحلة  ت�ستهدف  فيما 

الم�ستجدات  اأح���دث  على  للوقوف  العربي  الخليج  دول  لت�سمل 

وتبادل  والأح���داث  الأ�سرة  ق�سايا  يخ�ض  فيما  النيابي  العمل  في 

الخبرات العلمية والعملية للو�سول اإلى تطبيق اأف�سل الممار�سات 

التي تعزز عمل وكفاءة نيابات الأ�سرة والأحداث.

الحميدان رئي�ض مجل�ض  الم�ست�سار ع�سام عي�سى  وقد �سرح  

تقليل  في  الم�ساهمة  في  تتمثل  الأ�سرة«  »نيابة  اأه��داف  اأن  الإدارة 

مظاهر التفكك الأ�سري، وتاأهيل اأع�ساء النيابة للتعامل ال�سليم مع 

القانونية  بالتوعية  الخا�سة  والبرامج  الأفكار  وتطوير  الأح��داث، 

والجتماعية، والتن�سيق والتعاون مع الجهات ذات ال�سلة بما يخدم 

الم�سلحة العامة.

اأزواج منف�سلين  بين  تتم  الأ�سرة  اأن كثيراً من ق�سايا  واأو�سح 

غير  عالقة  اإق��ام��ة  اأو  والع��ت��داء  ال�سب  ح��ول  بالغاتها  وتتمحور 

�سرعية، وهي اأمور يبدي اأع�ساء النيابة تفهماً كبيراً حيالها.. وتتم 

مناق�ستها في جل�سات �سرية وفقاً للقانون.

عام  مدير  ال�سميطي،  ح�سين  جمال  ال��دك��ت��ور  القا�سي  وق��ال 

»م��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����س��ائ��ي«، اإّن »ال��م��ل��ت��ق��ى ال��دول��ي ل��ن��ي��اب��ات الأ���س��رة 

اإلى تعزيز  الرامية  المعهد  ا�ستراتيجية  اإطار  والأح��داث« جاء في 

العالمية  الممار�سات  اأف�سل  وتطبيق  والفنية  القانونية  الجوانب 

الحكيمة  ال�سيا�سة  مع  تما�سياً  والأح��داث  الأ�سرة  نيابات  عمل  في 

التي ر�سمها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 

الدولة، حفظه اهلل، واأخوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل 

مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض مجل�ض الوزراء حاكم دبي، حفظه 

اهلل، لتعزيز العدل وال�سالمة ودفع عجلة التنمية الجتماعية عبر 

لبناء مجتمع  الأ�سا�سية  اللبنة  تعد  التي  الأ�سرة  بق�سايا  الهتمام 

متكامل و�سليم.

مبادرة ا�سرتاتيجية من 3 مراحل
لتطبيق اأف�سل املمار�سات يف املجال

المعهد ينظم الملتقى
 الـدولــــي لنيابـــات

األسرة واألحداث
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والعدلي  الق�سائي  القطاعين  �سمن  واع���دة  عمل  فر�ض  تقديم 

اأ���س��ا���س��ي��ة ل��م��وا���س��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة والنه�سة  ال��ل��ذي��ن ي��م��ث��الن رك���ي���زة 

الح�سارية التي ت�سهدها الإمارات.

عام  مدير  ال�سميطي،  ح�سين  جمال  ال��دك��ت��ور  القا�سي  واأّك���د 

باعتباره  المعر�ض  اأه��م��ي��ة  على  بالمنا�سبة  ت�سريح  ف��ي  المعهد 

من  النخبة  ا�ستقطاب  عبر  التوطين  �سيا�سة  لدعم  مثالية  من�سة 

الحيوية.  القطاعات  مختلف  ف��ي  الموؤهلة  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 

المطلق  التزامنا  من  انطالقاً  الحدث  »تاأتي م�ساركتنا في  وق��ال: 

وتاأكيداً  الر�سيدة،  تنتهجها حكومتنا  التي  التوطين  �سيا�سة  بدعم 

لبناء  الب�سري  بالعن�سر  ال�ستثمار  ب�سرورة  الرا�سخ  اإيماننا  على 

جيل من ال�سباب المواطن القادر على حمل لواء التميز والنمو في 

الم�ستقبل، بما ين�سجم مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل ورعاه، واأخيه �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

مجل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.«

ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ى من�ستنا خ��الل  ال�����س��م��ي��ط��ي: »الإق���ب���ال  واأ����س���اف 

المعر�ض يدفعنا اإلى موا�سلة العمل الجاد للحفاظ على م�ستوى 

على  واإقليمياً  محلياً  تحقيقه  م��ن  تمكنا  ال��ذي  وال��ري��ادة  التميز 

الق�سائي  التدريب  مجال  في  وكمية  نوعية  نقلة  اإح���داث  �سعيد 

تاأهيل وتوظيف  اإلى  الب�سري. ونتطلع  المال  راأ�ض  وال�ستثمار في 

�سريحة وا�سعة من الخريجين من المواطنين ال�سباب من مختلف 

اإلى تعزيز  الرامية  الدولة وتفعيل دورهم في دعم خططنا  اأنحاء 

مكانة دبي والإمارات على الخارطة القانونية العالمية.«

ا�ستعر�ض »معهد دبي الق�سائي« )DJI(، اأبرز الفر�ض الوظيفية 

م�سيرة  بناء  اإل��ى  تتطلع  التي  المواطنة  الكفاءات  اأم��ام  المتاحة 

مهنية ناجحة في القطاع الق�سائي والقانوني، وذلك على هام�ض 

م�ساركته في »معر�ض الإمارات للوظائف 2012«، من�سة التوظيف 

اأقيم على مدى  والتدريب والتعليم الرائدة في الإم��ارات، والذي 

ثالثة اأيام في مركز دبي التجاري العالمي. 

العر�ض  اأي���ام  خ��الل  الق�سائي«  دب��ي  »معهد  من�سة  و���س��ه��دت 

اإق��ب��اًل وا���س��ع��اً م��ن طلبة وخ��ري��ج��ي ال��ق��ان��ون ال��ذي��ن اّط��ل��ع��وا على 

الوظيفي  التطوير  واأب��رز برامج  المتاحة  التوظيف  اأحدث فر�ض 

والميادين  الحقول  مختلف  ف��ي  المقدمة  التدريبية  وال��ب��رام��ج 

اإدارة  م��ن  متكامل  عمل  فريق  ق��ام  حيث  والق�سائية.  القانونية 

الموارد الب�سرية والم�سوؤولين في المعهد بالتوا�سل المبا�سر مع 

زوار المعر�ض والإجابة على كافة الأ�سئلة وال�ستف�سارات المتعلقة 

بالوظائف الجديدة وبرامج التدريب والتطوير الم�ستمر ووفر لهم 

فكرة وا�سحة عن �سيا�سة التوظيف واآفاق النمو المهني المقدمة 

لالرتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتفعيل م�ساهمتهم في 

دفع عجلة التنمية ال�ساملة في دولة الإمارات.

المعر�ض  زوار  م��ن  وا���س��ع��ة  ب��اإ���س��ادة  المعهد  من�سة  وحظيت 

المحامين  من  والمتدربين  القانون  وخريجي  طلبة  وبالأخ�ض 

في  المعهد  جهود  ثمنوا  الذين  العامة  النيابة  ووك��الء  والق�ساة 

ال�سميطي: نلتزم بدعم �سيا�سة التوطني
وال�ستثمار يف العن�سر الب�سري

مشاركة فاعلة ومميزة للمعهد في معرض اإلمارات للوظائف
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اأك����ادي����م����ي����ة �����س����رط����ة دب����ي 

ب�����ال�����ب�����رام�����ج ال���ت���دري���ب���ي���ة 

المعهد  قبل  من  المقدمة 

وف�����ق م��ن��ه��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 

البحث والدمج  قائمة على 

ب���ي���ن ال���م���ع���رف���ة ال��ن��ظ��ري��ة 

والتطبيق  البحثي  والنهج 

ال����ع����م����ل����ي. واأك����������د ح���ر����ض 

الأك���ادي���م���ي���ة ع���ل���ى ت��وف��ي��ر 

لتاأهيل  البرامج  ه��ذه  مثل 

اأحدث  ال�سرطة وفق  ك��وادر 

المعارف واأف�سل الممار�سات الرائدة عالمياً. 

تعزيز  اأهمية  ال�سميطي،  جمال  الدكتور  اأك��د  جانبه  وم��ن 

التعاون القائم مع اأكاديمية �سرطة دبي، تلك الموؤ�س�سة الرائدة 

والعريقة، عبر درا�سة الآفاق والفر�ض المتاحة لتطبيق �سل�سلة 

قوى  بناء  في  الحتياجات  تلبي  التي  التدريبية  البرامج  من 

ب�سرية موؤهلة لمواجهة الق�سايا والم�سائل القانونية والأمنية. 

مع  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  ت��ع��زي��ز  اإل���ى  »نتطلع  ال�سميطي:  وق���ال 

في  بالإنجاز  حافل  ب�سجل  تتمتع  التي  دب��ي  �سرطة  اأكاديمية 

التقدم  م�سيرة  وت��ع��زي��ز  القانوني  وال��ت��دري��ب  التعليم  م��ج��ال 

فئاته  بكافة  الإم��ارات��ي  المجتمع  لخدمة  والمعرفي  العلمي 

و�سرائحه«.

خلق  �سبل  مناق�سة  على  اللقاء  خ��الل  »حر�سنا  واأ���س��اف: 

ال��ن��دوات وور���ض  ال��خ��ب��رات عبر تنظيم  ل��ت��ب��ادل  ق��ن��وات فاعلة 

البرامج  تطبيق  لإنجاح  قرب  عن  والتن�سيق  التفاعلية  العمل 

التدريبية المقررة بما ين�سجم مع تطلعاتنا الم�ستركة في ن�سر 

الثقافة العدلية ورفع م�ستوى الوعي بدور القانون في خدمة 

الأهداف التنموية«.

ا���س��ت��ق��ب��ل »م��ع��ه��د دب��ي 

ال���ق�������س���ائ���ي« وف���������داً م��ن 

اأك����ادي����م����ي����ة ����س���رط���ة دب���ي 

الدكتور  المقدم  برئا�سة 

في  ال�سويدي  غانم  �سيف 

اإل��ى المعهد  زي��ارة ر�سمية 

ج����رى خ��الل��ه��ا م��ن��اق�����س��ة 

����س���ب���ل ت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون 

ال���م�������س���ت���رك ف�����ي م���ج���ال 

ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ال��ت��دري��ب 

ال���ق���ان���ون���ي وال���ق�������س���ائ���ي، 

تما�سياً مع الجهود الرامية من كلتا الموؤ�س�ستين اإلى الرتقاء 

الأم��ن  تحقيق  ل�سمان  المواطنة  الب�سرية  القوى  بم�ستوى 

والعدل في المجتمع الإماراتي.

ح�سين  جمال  الدكتور  القا�سي  الوفد  ا�ستقبال  في  وك��ان 

ال�سميطي، مدير عام المعهد وعدد من م�سوؤولي المعهد.

وبحث الجانبان اآليات التعاون في مجال التاأهيل المهني 

والبرامج التدريبية التطبيقية المقدمة من قبل »معهد دبي 

الق�سائي« والتي تمثل نواة حقيقية لالرتقاء بم�ستوى الكوادر 

والجل�سات  النظرية  المحا�سرات  من  �سل�سلة  عبر  المواطنة 

العملية والزيارات الميدانية والأن�سطة المبتكرة. 

التدريب  ب��رام��ج  توفير  ف��ي  المعهد  ج��ه��ود  ال��وف��د  وث��ّم��ن 

والتطوير الم�ستمر الم�سممة خ�سي�ساً لرفد النظام الق�سائي 

على  والقادرة  الموؤهلة  الب�سرية  بالكوادر  والقانوني  والعدلي 

بالم�ستوى  واأ���س��اد  الإم�����ارات،  ف��ي  وال��ت��ط��ور  النمو  ل���واء  حمل 

اقليمياً  المعهد  اإليه  و�سل  الذي  والريادة  التميز  من  العالي 

ودولياً.

ثقة  ع��ن  ال�سويدي  غ��ان��م  �سيف  ال��دك��ت��ور  المقدم  واأع���رب 

في لقاء لمدير عام المعهد مع أكاديمية شرطة دبي

بحث التعاون في تطبيق البرامج التدريبية

�سورة اأر�سيفية لإحدى حفالت التخريج في اأكاديمية �سرطة دبي



كما عودتنا؛ ل تّدخر محاكم دبي جهداً على درب التميز اإل وت�سلكه، اقتداًء بالقيادة وعماًل بتوجيهاتها الكريمة، فها هي 

اليوم ت�سق الطريق لأول مرة نحو م�سابقة فريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية عموماً.. 

جاءت هذه المبادرة المتميزة تحت رعاية كريمة من �سمو ال�سيخ مكتوم بن محمد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، رئي�ض 

ا�سمها  يدل  كما  وهي  ال�سورية«،  للمحاكمة  مكتوم  اآل  محمد  بن  مكتوم  »م�سابقة  فكانت  ا�سمه  وحملت  الق�سائي،  المجل�ض 

م�سابقة قانونية م�سرحها المحاكم واأبطالها طالب كليات القانون، وحكامها ق�ساة عاملون، اأما هدفها فهو التوا�سل النافع 

والبناء مع الجيل الذي يمثل ركيزة العمل الق�سائي والقانوني القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة جادة 

لجعل المخرجات العلمية في اأتم ال�ستعداد لمالقاة متطلبات العمل وتبعاته..

طالب القانون:
يلتقون .. يترافعون..  يتنافسون
في مسابقة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للمحاكمة الصورية
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لالإعالم، تحت �سعار »نحو جيل قانوني متمر�ض«.

واأكد الدكتور اأحمد �سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي 

رئي�ض اللجنة العليا للم�سابقة، اأن هذه الم�سابقة تمثل فر�سة 

اأمام طالب القانون في الجامعات والكليات المختلفة بالدولة 

النظرية،  القانونية  للمعرفة  التطبيقية  الجوانب  لتطوير 

ولممار�سة اأن�سطة قانونية ذات �سمات واقعية، من �ساأنها تحفيز 

قانوني  جيل  وبناء  الق�سائي  المجال  في  للعمل  طموحاتهم 

متميز.

بن  مكتوم  م�سابقة  اإن  هزيم:  بن  اأحمد  الدكتور  واأ���س��اف 

محمد اآل مكتوم للمحاكمة ال�سورية تنطلق في دورتها الأولى 

مرحلتين:  وتت�سمن  دب��ي،  محاكم  قبل  م��ن  �سنوياً  و�ستنظم 

اأو  وقائع حقيقية  اإل��ى  ا�ستناداً  اإع��داد مذكرات مكتوبة  الأول��ى 

افترا�سية للق�سية، والثانية هي جولت متعددة من المرافعات 

ال�سفهية بين الفرق المتاأهلة للجائزة اأمام هيئة تحكيم ق�سائية 

وتعد هذه الم�سابقة العلمية الأولى من نوعها على م�ستوى 

ال��دول��ة،  ف��ي  ال��ق��ان��ون  كليات  ل��ط��الب  لتوجهها فقط  ال��دول��ة، 

دبي  موؤ�س�سة  من  اإعالمبة  ورع��اي��ة  دب��ي،  محاكم  من  بتنظيم 

اأع�ساء جلنة التحكيم
ق�ساة عاملون

د. اأحمد بن هزمي:
امل�سابقة مفتوحة لطلبة  اجلامعات
وغايتها بناء جيل متمر�س قانونيًا
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من محاكم دبي. وقال بن هزيم: اإن دائرة محاكم دبي فخورة 

الأن�سطة  كافة  لدعم  ت�سعى  دائماً  فهي  للم�سابقة،  بتنظيمها 

والرت��ق��اء  ال��ق��ان��ون  ل��ط��الب  والتعليمية  العلمية  والفعاليات 

اأو  ال��وط��ن��ي  الم�ستوى  على  ���س��واء  لديهم  العملية  بالجوانب 

الدولي.

وقال مدير عام محاكم دبي رئي�ض اللجنة العليا للم�سابقة 

اإنه ينتهز هذه الفر�سة ليتقدم بعظيم ال�سكر والمتنان ل�سمو 

دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  محمد  بن  مكتوم  ال�سيخ 

رئي�ض المجل�ض الق�سائي بدبي، لتكرمه برعاية هذه الم�سابقة 

العلمية ال�سنوية لطالب القانون وجهود �سموه المتوا�سلة نحو 

رفع الم�ستوى التعليمي والعملي للعمل الق�سائي.

اأما الأهداف التي ت�سعى اإليها الم�سابقة فياأتي في طليعتها 

طلبة  ل��دى  القانونية  للمعرفة  التطبيقية  الجوانب  تطوير 

القانون، وتوفير فر�سة اأ�سبه ما تكون بالواقع لممار�سة اأن�سطة 

ق��ان��ون��ي��ة تحفز ط��م��وح��ات واأح�����الم ال��ط��الب ن��ح��و ال��ع��م��ل في 

المناف�سة بين جامعات وكليات  واإذك��اء روح  الق�سائي،  المجال 

القانون لالرتقاء بالجوانب العملية لدى الطلبة، وبناء ج�سور 

التوا�سل بين الأجهزة الق�سائية وكليات القانون«.

�سنوياً  و�ستتابع  الأول��ى  �ستكون  للم�سابقة  الحالية  ال��دورة 

على  متمر�ض،  قانوني  جيل  بناء  عنوانها  روؤي���ٍة  م��ن  انطالقاً 

التطوير  عملية  تنال  وق��د  اآخ���ر،  بعد  ع��ام��اً  تطويرها  يتم  اأن 

اأب����واب  وف��ت��ح  ال��م�����س��اب��ق��ة  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  ال��م��ع��اي��ي��ر  الم�ستقبلية 

ال�ستراك فيها لطلبة القانون من خارج الدولة، لتغدو م�سابقة 

اإقليمية اأو دولية. 

طلبة يرتافعون برداء املحامني..
المنظمة  العليا  اللجنة  ح�سب  ه��ي  الم�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات 

طلبة الجامعات وكليات القانون في دولة الإمارات، وقد ارتاأت: 

»الجهة الم�سوؤولة عن الم�سابقة )محاكم دبي( اأن تترك المجال 

لتمثيلها، وهي  والأف�سل  تراه منا�سباً،  لتر�سيح من  للجامعات 

تتوقع اأن تقت�سر التر�سيحات على طلبة ال�سنة الثانية فما فوق، 

واأن ل يزيد عدد   الم�ستركين من الجامعة الواحدة على ثمانية 

فريق  )ف��ي  اأربعة  عن  يقل  واأل  فريقين،  في  ينتظمون  ط��الب 

واحد(، مع الإ�سارة اإلى ا�ستقالل كل فريق في حالة الم�ساركة 

ذا  ا�ست�سارياً  اأو  م��ر���س��داً  ف��ري��ق  ك��ل  يت�سمن  بحيث  بفريقين، 

اأو موظفاً حكومياً،  اأكاديمياً قانونياً،  خلفية قانونية، قد يكون 

وتاأهيله  الفريق  دع��م  ف��ي  مهمته  وتكمن  محامياً،  اأو  قانونياً 

اأث��ن��اء  ���س��واء  الإم��ك��ان،  ق��در  فاعلة  ب�����س��ورة  للم�ساركة  وتهيئته 

كتابة المذكرات القانونية اأو اإعداد المذكرات ال�سفوية، ويكون 

اأ�سبه بالأب الروحي للفريق دون الخو�ض في الأمور التاأهيلّية 

التف�سيلية«.

وهكذا يتوجب على كل فريق اأن يعود اإلى المراجع القانونية 

والأحكام والقوانين المتعلقة بالتقا�سي في الم�ساألة المعرو�سة 

النيابة،  موقف  اإحداهما  تمثل  مذكرتين  بكتابة  نف�سه  وتهيئة 

الواحد  الفريق  يلعب  وق��د  )ال��دف��اع(،  المتهم  الأخ���رى  وتمثل 

الدورين معاً خالل الجولت، وذلك يتوقف على القرعة ل�سمان 

الحيادية، فقد يكون فريق ما في مرحلة ما ممثاًل للنيابة وفي 

مرحلة ثانية ممثاًل للمدعي، بحيث قد توؤول المحاكمة لتبرئة 

ينطوي  وما  المت�سابقة،  الفرق  براعة  ح�سب  اإدانته  اأو  المتهم 

عليه ذلك من اإفادة علمية وت�سويق في الوقت نف�سه.

الجامعات  بع�ض  خبرة  م��ن  ال�ستفادة  �سيتيح  ال�سكل  ه��ذا 

اأتيحت لها �سابقاً فر�سة الم�ساركة في م�سابقات م�سابهة  التي 

اأك�سفورد  م�سابقة  توجد  حيث  بريطانيا،  اأو  اأمريكا  في  �سواء 

وك��ذل��ك   ،)Oxford Moot Court Competition(

من  لأكثر  تعود  التي   )The Jessup( الأمريكية  الم�سابقة 

ن�سف قرن.

وح�سب اللجنة العليا المنظمة فاإنه قد يعاد النظر في اأ�سلوب 

بالتر�سح  للطالب  ال�سماح  يتم  بحيث  م�ستقباًل،  التر�سيحات 

ب�سكل مبا�سر، معربة عن ثقتها بتجنب المت�سابقين لأي اأ�سلوب 

اأو ممار�سة �سلبية من قبيل اللجوء اإلى متخ�س�سين اأو مكاتب 

الق�سائية  الهيئة  لأن  المكتوبة،  مذكراتهم  لإن��ج��از  خارجية 

المخت�سة �سوف ي�سهل عليها اكت�ساف ذلك من خالل التفاوت 

والمرافعات  جهة  من  المكتوبة  المذكرات  بين  الم�ستوى  في 

را�سد ال�سيخ:
الأبواب مفتوحة 

ل�ستقطاب
املتميزين للعمل يف 

حماكم دبي
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الدورة الأولى للم�سابقة اإنما جاء اأي�ساً لتلبية اهتمام الإعالم 

اأثر جاذب عموماً، الأمر  بهذا النوع من الق�سايا، وما لها من 

اأ�سرع ل�سيما  الذي من �ساأنه تو�سيل ر�سالة الم�سابقة ب�سورة 

في دورتها الأولى.

ومن الناحية العملية نّوه مدير الم�سابقة اإلى اأن فعاليات 

الفنادق،  اأح��د  في  منا�سبة  قاعات  في  تنعقد  �سوف  الم�سابقة 

بحيث ت�ستوعب نحو ثمانين طالباً متوقع لهم اأن ي�ساركوا في 

المحاكم  الم�سابقة، في حين قد ت�سيق عنهم قاعات  فعاليات 

الحقيقية، كما تمت درا�سة اأوقات فعاليات الم�سابقة بدقة �سديدة 

بحيث تكون منا�سبة للجامعات كلها، فكان اأن تم التفاق على اأن 

المحدد  الموعد  اإبريل هو  �سهر  ال�سبت خالل  اأي��ام  اأحد  يكون 

وذلك من  والختامية،  العامة  في جولتها  الم�سابقة  لفعاليات 

التا�سعة �سباحاً وحتى الثامنة لياًل ت�سمل المراحل كلها وتتوج 

في الحفل الختامي بتوزيع الجوائز، وتت�سمن القاعات المعدة 

ثالث قاعات فردية ت�ستمل كل منها على هيئة تحكيم ق�سائية، 

الق�ساة  ر�سميين من  تتاألف كل هيئة من ثالثة ق�ساة  بحيث 

للدور  ينتقل  والفائز في كل جولة  دبي،  العاملين في محاكم 

اإلى النهائي، حيث �سيتقابل اأف�سل فريقين  الذي يليه و�سوًل 

للفوز في المركز الأول، يعقب ذلك الحفل الختامي.. وك�سف 

نهاية  مع  الت�سجيل  مرحلة  اأنجزت  الم�سابقة  اأن  ال�سيخ  را�سد 

علمية  ن���دوة  وتخللتها  الما�سي،  م��ار���ض  م��ن  الثاني  الأ���س��ب��وع 

المعايير  ك��اف��ة  اإي�����س��اح  م��ن خ��الل��ه��ا  ت��م  واأ���س��ات��ذت��ه��م  للطلبة 

وال�سوابط وما عداها من اأ�سئلة تتعلق بالم�سابقة.بعيد مرحلة 

الت�سجيل تم منح الجامعات وقتاً حتى نهاية الأ�سبوع الأول من 

اللجنة  اإل��ى  المكتوبة  القانونية  المذكرات  ت�سليم  ليتم  اإبريل 

العليا للم�سابقة، والتي بدورها ت�ستلم تلك المذكرات وتحولها 

اإلى الهيئة الق�سائية المكلفة بدرا�سة المذكرات وما فيها من 

اأحكام، ليتم تقييم هذه المذكرات قبيل النتقال اإلى المرحلة 

الثانية والتي هي مرحلة الجولة ال�سفوية النهائية وذلك في 

�سهر اإبريل.

كما هو  ج��اء متميزاً  الم�سابقة  على  الإق��ب��ال  ب��اإن  واأ���س��اف 

ال��ت��ق��ري��ر، ه��ن��اك ثمانية  ل��ه��ذا  اإع���دادن���ا  م��ت��وق��ع، فحتى لحظة 

فرق م�سجلة من قبل اأربع جامعات، والبقية اأبدوا ا�ستعدادهم 

الطالب  تتعدى  فوائد  وللم�سابقة  الم�ساركة..  في  ورغبتهم 

الم�ساركين اإلى بناء ج�سوٍر من التعاون الوثيق والم�ستديم بين 

المحاكم والجامعات.

الفوز  �سيفّوت عليهم فر�سة  وذلك  اأخ��رى،  ال�سفهية من جهة 

ال�سريف.

وحول الحوافز المقدمة للطلبة للم�ساركة بهذه الم�سابقة 

قال ال�سيد را�سد ال�سيخ مدير الم�سابقة: من الحوافز الإ�سافية 

الرغبة  نحو  بالطالب  تدفع  ق��د  التي  العملية  الخبرات  بعد 

التي  الم�سابقة  والجتهاد هي جوائز  والتناف�ض  الم�ساركة  في 

اأرب��ع  على  م��وزع��ًة  والمعنوي  ال��م��ادي  الجانبين  على  ا�ستملت 

فئات، اأريد لها اأن تغطي جميع الجوانب ب�سورة مر�سية، حيث 

ت�سمنت هذه الفئات:

اأعلى  الذي يح�سل  للفريق  والتي تمنح  العام،  التفوق  فئة 

المطلوبة  ال��م��ذك��رات  ع��ن  التقييم  نقاط  مجموع  م��ن  تقدير 

وهذه  للم�سابقة،  الختامية  الجولة  في  ال�سفوية  والمرافعة 

في  قيمتها  تحديد  �سيتم  طالب  لكل  مالية  مكافاأة  تت�سمن 

الأيام القادمة، بالإ�سافة ل�سهادة تقدير ودرع للجامعة.

وتمنح  المكتوبة،  ال��م��ذك��رات  اإع���داد  ف��ي  فريق  اأف�سل  فئة 

للفريق الذي يح�سل على اأعلى تقدير عن المذكرات المكتوبة 

التي ت�سكل المرحلة الأولى من الم�سابقة.

فئة اأف�سل فريق في المرافعة ال�سفوية، وهذه تمنح للفريق 

الذي يح�سل على اأعلى تقدير عن المرافعة ال�سفوية.

فئة الطالب الأكثر تميزاً: وتمنح للطالب الأكثر تميزاً في 

جولت الم�سابقة بغ�ض النظر عن فريقه.

الطلبة  ل�ستقطاب  اإم��ك��ان��ي��ة  ثمة  ك��ل��ه،  ذل��ك  ج��ان��ب  واإل���ى 

المتميزين للعمل في محاكم دبي م�ستقباًل، ليكونوا من �سمن 

كادرها الوظيفي.

ومن الناحية التنظيمية؛ اأو�سح را�سد ال�سيخ اأن الم�سابقة 

ت�سليم  الأول���ى  المرحلة  في  يتم  حيث  مرحلتين:  من  تتاألف 

قبل  من  المكتوبة  والمذكرات  بالم�سابقة  الم�ساركة  ا�ستمارة 

الجامعات اإلى اللجنة العليا للم�سابقة. بينما تت�سمن المرحلة 

الثانية تنفيذ الجولت العامة و الجولة الختامية التي تت�سمن 

المرافعات ال�سفوية من قبل الفرق الم�ساركة في الم�سابقة.

�ستكون  الطالب  فيها  �سينظر  التي  الق�سايا  ب��اأن  واأ���س��اف 

بحيث  جنائية،  ق�سايا  ت��ك��ون  اأن  على  طرفهم  م��ن  مو�سوعة 

يت�سمن ملف كل ق�سية البيانات والتفا�سيل الالزمة كالأدلة 

كافة  الجامعات  مخاطبة  تمت  وقد  وال�سهود،  العتداء  و�سكل 

بذلك.

واأ�سار را�سد ال�سيخ اإلى اأن التركيز على الجانب الجنائي في 
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مفهوم لم يكتسب قوة إلزامية بعد..

المســؤولية االجتماعـية 
للمؤسسـات والشركات

ع��������ّرف م���ج���ل�������ض الأع�����م�����ال 

العالمي الم�سوؤولية الجتماعية 

ل��ل�����س��رك��ات وال��م��وؤ���س�����س��ات ب��اأن��ه��ا 

بالت�سرف  الم�ستمر  الل���ت���زام 

والم�ساهمة  واأخ��الق��ي��اً  قانونياً 

في تحقيق التنمية القت�سادية 

وحماية البيئة وتح�سين نوعية 

ال���ح���ي���اة ل���ل���ق���وى وع���ائ���الت���ه���م 

وال��م��ج��ت��م��ع.. وه���ي ك��م��ا ي��ق��ول 

الأكاديميون جزء من الحوكمة، 

وت�����س��ج��ي��ع الب���ت���ك���ار والإب�������داع، 

الجميل  ورد  الف�ساد  ومكافحة 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع وداع�����م�����ة ل���الإن���ت���اج 

و����س���ورة ال�����س��رك��ات، وم�����س��اع��دة 

بناء  ع��ب��ر  الأرب�����اح  ع��ل��ى تحقيق 

عالقة اأف�سل مع المحيط.

حتـقيق العدد
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ح���ول ال��م�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ات وال��م��وؤ���س�����س��ات في 

ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي وال���خ���ا����ض وم��ف��اه��ي��م وم���م���ار����س���ات ه��ذه 

الم�سوؤولية اأجرينا هذا التحقيق.. فاإلى التفا�سيل.

يو�سف العبيدلي

موؤ�س�سة كوتوبيا
اأكد يو�سف اأحمد العبيدلي موؤ�س�ض ورئي�ض »موؤ�س�سة كوتوبيا 

للم�سوؤولية الجتماعية« في الإمارات اأن هذه الم�سوؤولية اأ�سحبت 

جزءاً من حوكمة ال�سركات واأحد اأهم بنودها، ف�ساًل عن م�ساهمتها 

البناءة..  الأفكار  من  الكثير  وفر�ض  المالي  الف�ساد  مكافحة  في 

مجتمعها  دعم  عن  الوحيد  الم�سوؤول  الحكومات  اعتبار  اإن  وق��ال 

فكرة كال�سيكية تجاوزها الزمن.

اإن ح��ك��وم��ة الإم���������ارات الت���ح���ادي���ة وال��ح��ك��وم��ات  واأ������س�����اف: 

ودعم  ال�ستثمار  لت�سجيع  الت�سهيالت  الكثير من  المحلية قدمت 

الجميل  ه��ذا  ت��رد  اأن  ال�سركات  على  ثم يجب  وم��ن  الم�ستثمرين، 

الإم��ارات��ي  المجتمع  اأن  اإل���ى  م�سيراً  ف��ي��ه،  تعمل  ال���ذي  للمجتمع 

ي�ستحق اأكثر بكثير مما يح�سل عليه من تلك ال�سركات.

ال�سركات  تبني  اأن  تتطلب  المرحلة  اأن  على  العبيدلي  و�سدد 

مبادراتها على اأ�سا�ض احتياجات المجتمع من دون اأن تعتمد برامج 

»موؤ�س�سة  ورئ��ي�����ض  موؤ�س�ض  وق���ال  اأخ����رى.  مجتمعات  ف��ي  مطبقة 

ولي�ست  اعتبارية  ح��ال��ة  باعتبارها  ���س��رك��ة،  ك��ل  على  اإن  كوتوبيا« 

�سخ�سية، اأن تلتزم تجاه المجتمع من خالل قانون وت�سريع داخلي 

توجهاً  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت  لمجتمعها،  �سنوياً  برنامجاً  وت��ق��دم 

عالمياً لإعداد ما يمكن اأن يطلق عليه الموؤ�سر ال�سنوي للم�سوؤولية 

الجتماعية.

واأ�ساف: اإن الموؤ�س�سة نظمت »حوار كوتوبيا الإمارات« بهدف 

ممار�ساتها،  على  والت�سجيع  الجتماعية  الم�سوؤولية  ثقافة  ن�سر 

في  تطبيقها  تواجه  التي  الم�سكالت  ومناق�سة  مبادراتها  واإب���راز 

الحكومية  وال�����س��رك��ات  الموؤ�س�سات  بين  ال��ف��ج��وة  و���س��د  الإم�����ارات 

والخا�سة واحتياجات المجتمع.

الحفاظ  في  ت�سهم  الجتماعية  الم�سوؤولية  ممار�سة  اأن  واأك��د 

على البيئة وتعزز انتماء الموظفين، ف�ساًل عن بناء �سمعة اأف�سل 

اأعلى، وبناء  اأرباح  الإنتاج وتحقيق  اأذهان الآخرين، وزيادة  لها في 

اأف�سل مع المجتمع والحكومة، ودعم القت�ساد  وتطوير عالقات 

الوطني من خالل الم�ساركة في التنمية الم�ستدامة.

لنقل  �ساملة  ب��رام��ج  تطوير  على  العمل  م��ن  لب��د  اإن���ه  وق���ال 

تقليدية  موؤ�س�سات  من  والخا�ض  الحكومي  القطاعين  موؤ�س�سات 

موؤ�س�سات  اإل��ى  والأرب���اح  العوائد  وتحقيق  خدماتها  بتقديم  تعنى 

فاعاًل  جزءاً  وتكون  الجتماعية  الم�سوؤولية  معايير  اأحدث  تطبق 

في مجتمعها.

جرى هذا الحوار مع العبيدلي على هام�ض الموؤتمر الإقليمي 

الثالث للم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات الذي اأقيم في العا�سمة 

القطرية )الدوحة( وانتهى اإلى ا�ستنكار اإخفاق بع�ض ال�سركات في 

الوفاء بالمعايير الدنيا للم�سوؤولية الجتماعية وعجزها عن اتخاذ 

اأب�سط التدابير لتحمل م�سوؤولياتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، 

حيث اعتبر الم�ساركون اأن تن�سل هذه ال�سركات من كفالة تحقيق 

المتثال للمعايير، وعدم اهتمامها بق�سايا حقوق الإن�سان وبعدها 

عن اأية م�سوؤولية تجاه التنمية المجتمعية يوؤثر �سلباً في مجالت 

ال�ستثمار المبا�سر وانتقال المعرفة في مجتمعها.

مفهوم مل يكت�سب الإلزام

يكت�سب حتى  لم  الجتماعية  الم�سوؤولية  اأن مفهوم  اإلى  ي�سار 

الآن قوة اإلزام قانونية وطنية اأو دولية، ول تزال هذه الم�سوؤولية 

وانت�سارها  وقبولها  قوتها  وت�ستمد  ومعنوية؛  اأدبية  جوهرها  في 

من طبيعتها الطوعية الختيارية.

وكان »مجل�ض الأعمال العالمي للتنمية الم�ستدامة« قد عرف 

من  الم�ستمر  »الل��ت��زام  باأنها  لل�سركات  الجتماعية  الم�سوؤولية 

نوعية  تح�سين  على  والعمل  بالت�سرف  الأع��م��ال  موؤ�س�سات  قبل 

المحلي  المجتمع  اإلى  اإ�سافة  وعائالتهم،  العاملة  للقوى  الحياة 

والمجتمع ككل«.

يو�سف العبيديل:
على ال�سركات رد اجلميل للوطن

وبناء مبادراتها وفقًا حلاجات جمتمعها

2
0

1
2

  -
ل  

ري
�أب

  -
  )

1
0

(
د 

د
عــ

�ل

17



وراأى المجل�ض اأن نجاح ال�سركات في اأداء دورها وم�سوؤوليتها 

هي:  معايير  بثالثة  ال��ت��زام��ه��ا  على  اأ���س��ا���س��اً  يعتمد  الجتماعية 

الداخلية  للبيئة  ال�سركة  اح��ت��رام  بمعنى  والم�سوؤولية،  الح��ت��رام 

المجتمع  ودعم  المجتمع(  )اأف��راد  الخارجية  والبيئة  )العاملين( 

وم�ساندته، وحماية البيئة.

مركز اأخالقيات الأعمال
وحول مفهوم الم�سوؤولية الجتماعية ومهام مركز اأخالقيات 

ب��ت��روي��ج ه��ذا المفهوم ف��ي غ��رف��ة دب��ي ق��ال لنا  الأع��م��ال المكلف 

الدكتور بلعيد رتاب رئي�ض قطاع الأبحاث والتنمية الم�ستدامة في 

الغرفة: اإن مهام المركز الذي يعمل على تعميم ممار�سات الأعمال 

وق��درات��ه��م  موؤ�س�ساتهم  اأداء  تعزيز  ف��ي  ت�ساهم  ال��ت��ي  ال��م�����س��وؤول��ة 

التناف�سية ت�سمل ما يلي:

-ن�����س��ر ال���وع���ي ح���ول م��ف��ه��وم ال��م�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة بين 

الموؤ�س�سات وال�سركات وعمالئها.. وم�ساعدة ال�سركات وت�سجيعها 

وتقديم  الجتماعية  الم�سوؤولية  ممار�سات  اأف�سل  تطبيق  على 

اأدائ��ه��ا  تح�سين  على  ال�سركات  ت�ساعد  اأدواٍت  وتوفير  الن�سائح، 

ال��م�����س��وؤول ف��ي ال��م��ج��ال وق��ي��ا���ض وت��وث��ي��ق ال��وع��ي وم���دى تطبيق 

الممار�سات الم�سوؤولة في قطاع الأعمال.

واأ�ساف الدكتور بلعيد رتاب: اإن مركز اأخالقيات الأعمال يوفر 

والخدمات  والمهنية  التعليمية  التدريبية  ال��دورات  مجموعة من 

ال�ست�سارية التي �سممت بهدف بناء قدرات ال�سركات على تطبيق 

برامج وا�سعة للم�سوؤولية الجتماعية، ت�سمل: اأخالقيات الأعمال 

�سيادة  واح��ت��رام  وال��م�����س��اءل��ة  وال�سفافية  الموؤ�س�سية  وال��ح��وك��م��ة 

القانون.

وتابع: ت�ستهدف برامج مركز اأخالقيات الأعمال كل ال�سركات 

العاملة في دبي بال ا�ستثناء �سواًء كانت �سركات كبرى اأو متو�سطة 

الأعمال  بيئة  ن�سر ثقافة م�سوؤولة في  الهدف هو  اأو �سغيرة، لأن 

عموماً. وبالتاأكيد نتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية، 

ونعمل معاً على تطبيق اأف�سل الممار�سات الجتماعية لديها ولدى 

ال�سركات الخا�سة.

واأظهرت الم�سوح التي اأجراها المركز ح�سب الدكتور بلعيد اأن 

مفهوم الم�سوؤولية الجتماعية ما زال في طور النمو في دبي، واأن 

الأمر يحتاج اإلى بع�ض الوقت حتى يحقق نتائج ملمو�سة ووا�سحة، 

واأن ذلك يعتمد على مدى ا�ستجابة مجتمع الأعمال الذي يتوجب 

والبيئية  الجتماعية  الق�سايا  م��ن  ل��ع��دٍد  ال��ح��ل��ول  توفير  عليه 

المرتبطة بعمله والتي تهم المجتمع ككل.

والموؤ�س�سات  ال�سركات  اأن  ن��درك  نحن  بالطبع  بلعيد:  وق��ال 

بحاجة اإلى تحقيق اأهدافها وخططها بما في ذلك تحقيق الأرباح، 

النظرة  تغيير  على  يعمل  الأع��م��ال  اأخالقيات  مركز  ف��اإن  ولذلك 

اإلى  مكلف  ن�ساط  من  لل�سركات  الجتماعية  للم�سوؤولية  ال�سائدة 

اأداٍة فعالة ت�ساعدها على النمو وتحقيق الأهداف والأرباح، ونحن 

على ثقة باأن الوعي في ازدياد، وباإمكاننا اإحداث الفرق من خالل 

تطبيق ا�ستراتيجية �ساملة للم�سوؤولية الجتماعية.

اإن الممار�سات  ق��ال  ال��م��ج��ال  ف��ي  ال��م��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وح���ول 

والبيئة  المجتمع  في  يطبق  ما  كل  ت�سمل  الم�سوؤولة  الجتماعية 

والأ����س���واق واأم���اك���ن ال��ع��م��ل، وه���ي م��م��ار���س��ات متنوعة ت����وؤدي اإل��ى 

بين  �سمعتها  تعزيز  لل�سركات من خالل  التناف�سية  القدرة  تعزيز 

ال�سركات تقوم على حتقيق الربح
.. لكن يجب تذكريها مب�سوؤوليتها!

مركز اأخالقيات الأعمال
بغرفة دبي: ماذا يفعل؟
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بالبيئة،  والمهتمين  والموظفين  والم�ستثمرين  الم�ستهلكين 

التجارية،  العالمة  عن  الذهنية  ال�سورة  تح�سين  اإل��ى  بالإ�سافة 

الكفاءة  ويح�سن  المخاطر،  ويقلل  المادي،  المدخول  يزيد  وذلك 

في الأداء، وي�ساعد على الدخول اإلى اأ�سواق جديدة نتيجة ال�سمعة 

الطيبة التي تكت�سبها ال�سركة جراء ممار�ساتها الم�سوؤولة.

الأع��م��ال  اأخ��الق��ي��ات  مركز  اإن  بالقول:  بلعيد  الدكتور  وختم 

�سمم مجموعة من الأدوات التي ت�ساعد مجتمع الأعمال على تبني 

الجتماعية،  الم�سوؤولية  مجال  في  العالمية  الممار�سات  اأف�سل 

وتروج للممار�سات الخ�سراء ال�سديقة للبيئة وبينها عالمة غرفة 

دبي للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات، والأدلة الإر�سادية لأف�سل 

الممار�سات وبرنامج Engage دبي، و�سبكة ال�ستدامة وحوار دبي 

ودليل ال�ستدامة، وجميعها مبادرات ُيتوقع اأن تعزز ثقافة الأعمال 

الم�سوؤولة في مجتمع الأعمال.

مناذج وممار�سات حملية
امل�سوؤولية يف  نادي حماكم دبي

لنادي  التنفيذية  اللجنة  رئي�ض  الرحمن  عبد  محمد  م  وق�َسّ

الأول  اأ�سا�سيين،  محورين  اإل���ى  المجتمعي  العمل  دب���ي،  محاكم 

يتعلق بالواجبات المجتمعية العامة والذي تتوله كل اإدارة ح�سب 

ال��ذي  واإج��راءات��ه��ا  الق�سايا  بخدمات  التعريف  مثل  تخ�س�سها، 

تتوله اإدارة خدمات الق�سايا، والتعريف بخدمات وطلبات الأحوال 

ال�سخ�سية الذي تتوله اإدارة الأحوال ال�سخ�سية وهكذا.

والتي  المجتمع  خدمة  بن�ساطات  فيتعلق  الثاني  المحور  اأم��ا 

يتم التن�سيق لها وتطبيقها عن طريق نادي محاكم دبي بالتن�سيق 

مع ال�سركاء �سواء للرعاية والدعم اأو التعاون في تنفيذها، وت�سمل 

الخا�سة،  الحتياجات  وذوي  للم�سنين،  ن�ساطات  المبادرات،  هذه 

ال��ت��وح��د، وال��ح��الت الإن�سانية،  والأط���ف���ال، وال��م��دار���ض، وم��راك��ز 

ببناء  المتعلقة  الم�ساهمات  اإل��ى  بالإ�سافة  العمال،  فئة  بجانب 

الم�ساجد، وحمالت التبرعات ل�سحايا الكوارث، بجانب الم�ساركات 

المجتمعية الر�سمية وغيرها.

المعتمدة له في محاكم  الدور والميزانية  وعن ممار�سة هذا 

مبادرات  على  تحتوي  �سنوية  ت�سغيلية  للنادي خطة  ي�سيف:  دبي 

اللجنة  م��ن  ب��اإ���س��راف  تنفيذها  وي��ت��م  فرعية  ون�����س��اط��ات  رئي�سية 

التابعة للنادي، والتي تعمل من خالل ثالثة قطاعات  التنفيذية 

هي: القطاع الجتماعي والريا�سي والإعالمي، ولهذه القطاعات 

فرق تنفيذية تقوم بالمتابعة والتنفيذ �سواء كانت مبادرات ترعاها 

اأو  للنادي  الت�سغيلية  للخطة  المعتمدة  الميزانية  وف��ق  المحاكم 

بال�ستراك والتعاون من �سركاء وموؤ�س�سات اأخرى.

خالد ف�سل

.. ويف موؤ�س�سة موا�سالت الإمارات

حاورنا  الجتماعية  الم�سوؤولية  لممار�سة  تطبيقي  وكنموذج 

خالد ف�سل مدير اإدارة الت�سال الحكومي في موؤ�س�سة »موا�سالت 

الإمارات« الذي قال: اإنه يف�سل بداية ا�ستخدام تعبير »الم�سوؤولية 

المجتمعية« للدللة على المفهوم والممار�سة الم�ستهدفة م�سيفاً 

راأ�ض  الم�سوؤولية الجتماعية على  الإم��ارات« ت�سع  اأن »موا�سالت 

بالأهداف  واأهدافها  وقيمها  ر�سالتها  ن�ض  في  تلتزم  اإذ  اأولوياتها، 

الوطنية نحو تنمية المجتمع وتقديم خدمة �ساملة واآمنة ومريحة 

واقت�سادية بكفاءة احترافية وعناية راقية.

والتميز  ال�سالمة  الموؤ�س�سة على مفاهيم  قيم  تركز  واأ�ساف: 

والعالقات  التعامل  اأخالقيات  واأرق��ى  م�ستويات  باأعلى  والل��ت��زام 

والتطوير  الإب��داع��ي��ة  الحلول  وابتكار  المهني  والأداء  الإيجابية 

التاأهيل  في  وال�ستثمار  التطلعات  بناء  في  والم�ساركة  والتجديد 

الم�ستمر للموارد الب�سرية.

والبيئة  وال�سالمة  ال��ج��ودة  �سيا�سات  اإن  ف�سل:  خ��ال��د  وت��اب��ع 

وال�سحة المهنية العامة التي تلتزمها الموؤ�س�سة وفي القلب منها 

لمختلف  ومبدعة  ومدربة  وك��ف��وؤة..  موؤهلة  ب�سرية  كفاءات  اإع��داد 

م�ستويات الموؤ�س�سة التنظيمية تكون قادرة على تلبية وال�ستجابة 

لالحتياجات الحالية والتحديات الم�ستقبلية واللتزام ببيئة اآمنة 

وخالية من التلوث والحفاظ على م�سادر الطاقة وتطوير برامج 

وج��وه  م��ن  مهماً  اآخ���ر  وج��ه��اً  تمثل  بخدماتها  المتعلقة  التوعية 

ممار�ستها لم�سوؤوليتها المجتمعية.
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واإ����س���اف���ة اإل����ى ال�����س��ي��ا���س��ة ال��خ��ا���س��ة ف���ي م��ج��ال ال��م�����س��وؤول��ي��ة 

تقنين  بهدف  الموؤ�س�سة  اإدارة  مجل�ض  اعتمدها  التي  الجتماعية 

م��وازن��ة  تخ�سي�ض  خ���الل  م��ن  ل��ه��ا  ممار�ساتها  وت��ع��زي��ز  وتنظيم 

المجال  ه��ذا  ف��ي  الإم����ارات«  »م��وا���س��الت  م��ح��ددة تتحرك  �سنوية 

بهدي من محاور الدليل الخا�ض بالم�سوؤولية الجتماعية، واأولها 

»ا�ستراتيجية«  ث��م  الجتماعية،  للم�سوؤولية  المعتمد  »الميثاق« 

الم�سوؤولية الجتماعية، الذي يت�سمن الروؤية والر�سالة الخا�سة 

الأداء  »موؤ�سرات  ثم  الموؤ�س�سة،  ور�سالة  روؤي��ة  من  والمنبثقة  بها، 

والتقارير« الم�ستهدف اإ�سدارها في المجال.

لت�سريحات  وفقاً  الإم���ارات«  »موا�سالت  اإدارة  مجل�ض  وو�سع 

الجتماعية  الم�سوؤولية  مجال  في  للموؤ�س�سة  اأهدافاً  ف�سل  خالد 

خ�س�ض لها ميزانية �سنوية تبلغ في العام الحالي 7,2 مليون درهم 

والأهداف هي:

خدمة المجتمع والدولة، وتطبيق �سيا�سات �سمان الجودة في 

حالت �سالمة الموظفين والعمالء، والهتمام بهم وال�سعي لك�سب 

من  تقدمه  م��ا  خ��الل  م��ن  للموؤ�س�سة  انتمائهم  وتعميق  ولئ��ه��م 

امتيازات لهم، والرعاية المادية لالأحداث والفعاليات الجتماعية 

والفعاليات،  الأح���داث  لتلك  العيني  اأو  المالي  الدعم  خ��الل  من 

ب��اأج��ور  اأو  م��ج��ان��اً  الخيرية  للجهات  الموؤ�س�سة  خ��دم��ات  وت��ق��دي��م 

من  البيئة  حماية  باتجاه  الموؤ�س�سة  توجه  وا�ستمرار  ت�سجيعية، 

خالل ال�سعي نحو م�ساريع تحد من الإ�سرار بالبيئة.

د. عائ�سة البو�سميط

153 مبادرة من هيئة الطرق واملوا�سالت

عائ�سة  الدكتورة  قالت  بدبي  والموا�سالت  الطرق  هيئة  في 

البو�سميط مدير اإدارة الت�سويق والت�سال الموؤ�س�سي: تولي الهيئة 

اهتماماً كبيراً بهذا الجانب مبعثه القتناع باأهمية ممار�سة دورها 

اإطالقها خالل العام  المجتمعي، وبا�ستعرا�ض المبادرات التي تم 

الما�سي فقد تم تنفيذ 153مبادرة، �سملت عدة ت�سنيفات كي ت�سل 

32 مبادرة تعليمية وثقافية، قام  اإلى �سرائح المجتمع كافة، منها 

بها فريق المبادرات المجتمعية وعدد من موظفي الهيئة، وكانت 

ذوي  واأط��ف��ال  والجامعات  المدار�ض  طلبة  هي  الم�ستهدفة  الفئة 

ذات  الدينية  ال��م��ب��ادرات  ا�ستهدفت  فيما  الخا�سة،  الح��ت��ي��اج��ات 

ال�سلة بالمنا�سبات الدينية، و�سل عددها اإلى 11 مبادرة، ثم اأطلقنا 

الأح��داث  مع  متواكب  ب�سكل  ال�سحي  بالجانب  تتعلق  مبادرة   13

العالمية، مثل حملة التبرع بالدم والتي تزامنت مع اليوم العالمي، 

والعمالء  الم�ست�سفيات،  في  المر�سى  الحمالت  بهذه  وا�ستهدفنا 

الداخليين والخارجيين في الهيئة، و30 طفاًل بحاجة للم�ساعدة 

الطبية؟

البيئة  تجاه  الكبرى  بالم�سوؤولية  اقتناعنا  دفعنا  واأ���س��اف��ت: 

منها،  البيئة  لخدمة  مبادرة   20 تخ�سي�ض  اإل��ى  فيها  نعي�ض  التي 

البيئة  وي��وم  الأر���ض  ي��وم  في  والم�ساركة  بدبي  ال�سواطئ  تنظيف 

ويوم الت�سجير و�ساعة الأر�ض وغيرها، وكانت الفئات الم�ستهدفة، 

عمالء الهيئة وموظفو القطاع و30 موظفاً بموؤ�س�سة دبي لالإعالم 

وغيرهم.

وتحت بند الرعايات والخدمات الإن�سانية تم اإطالق 12 مبادرة، 

الخا�سة  الحتياجات  وذوي  المعاقين  وفئة  ال�سن  كبار  ا�ستهدفت 

الموؤ�س�سات  وب��ع�����ض  الم�ست�سفيات  وم��ر���س��ى  ال��م��ح��ط��ات  وع��م��ال 

المعنية بالن�ساء والأطفال.

فيها  ت��م  م��ب��ادرات   6 اأطلقنا  الريا�سي  الجانب  يخ�ض  وفيما 

لتدري�ض  وال��ت��ط��وع  الطلبة  لبع�ض  الريا�سية  المالب�ض  توفير 

�سمن  الهيئة  تغفل  ول��م  ال��م��دار���ض..  اإح��دى  في  البدنية  التربية 

بين  تنوعت  م��ب��ادرة،   17 اأط��ل��ق��ت  ال��ت��راث��ي حيث  ال��ج��ان��ب  خطتها 

الحتفال باليوم الوطني واإقامة المعار�ض التراثية، وزيارة بع�ض 

المتاحف والأ�سواق القديمة بدبي.

رجال الأعمال وامل�سوؤولية الجتماعية
وف��ي ال��ق��اه��رة ح��اورن��ا اأك��ادي��م��ي��ي��ن ورج���ال فكر وق���ادة اأع��م��ال 

واأ����س���ات���ذة ع��ل��وم اإداري�����ة وع��ل��م اج��ت��م��اع ح���ول م��ف��ه��وم وم��م��ار���س��ات 

رئي�ض  ع�سماوي  ه�سام  الدكتور  وق��ال  الجتماعية..  الم�سوؤولية 

يعد  ل��م  بالقاهرة:  الأمريكية  الم�سرية  الأع��م��ال  رج��ال  جمعية 

تقييم ال�سركات يعتمد على ربحيتها، ولم تعد تلك ال�سركات تعتمد 
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في بناء �سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم 

حديثة ت�ساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع الجوانب 

اأبرزها مفهوم  والجتماعية  والإداري��ة  والتكنولوجية  القت�سادية 

القت�ساد  دع��م  ف��ي  ودوره����ا  لل�سركات  الجتماعية  »الم�سوؤولية 

الوطني خا�سة في ظل الأزمات« كما هو الحال في م�سر حالياً.

واأو�سح ع�سماوي قائاًل: هناك واجب وطني يفر�ض على رجال 

الأعمال وموؤ�س�سات القطاع الخا�ض الم�ساهمة في عملية التنمية، 

عن  معزولة  غير  اأنها  الخا�ض  القطاع  موؤ�س�سات  اأدرك���ت  ولذلك 

المجتمع، وتنبهت اإلى �سرورة تو�سيع ن�ساطاتها لت�سمل ما هو اأكثر 

من الن�ساطات الإنتاجية، مثل ق�سايا المجتمع والبيئة، و�سرورة 

الأخذ بعين العتبار الأ�سالع الثالثة التي عّرفها مجل�ض الأعمال 

والتقدم  القت�سادي  النمو  وه��ي:  الم�ستدامة  للتنمية  العالمي 

الجتماعي وحماية البيئة.

واأ�ساف: على رجال الأعمال واأ�سحاب ال�سركات والموؤ�س�سات اأن 

يردوا للوطن حقه فيما يملكون.. فالأوطان ت�سنع رجال الأعمال 

الجميل من خالل م�ساهمات  ي��ردوا  اأن  الثروة وعليهم  وتمنحهم 

متعددة، وفي مجالت متنوعة.

د. جالل اأمين

راأي علم الجتماع
اأ���س��ت��اذ علم الج��ت��م��اع ال�سيا�سي  اأم��ي��ن  وق���ال ال��دك��ت��ور ج��الل 

بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: اإن هناك عدة تعريفات للم�سوؤولية 

الجتماعية لل�سركات والموؤ�س�سات ورجال الأعمال، فالبع�ض يراها 

مجتمعها،  اإزاء  وواجباتها  بم�سوؤولياتها  لل�سركات  تذكير  بمثابة 

الم�سوؤولية ل يتجاوز مجرد  اأن مقت�سى هذه  اآخ��رون  بينما يرى 

تجاه  المنفردة  ب��اإرادت��ه��ا  ال�سركات  بها  ت��ق��وم  اختيارية  م��ب��ادرات 

ال��م��ج��ت��م��ع، وت����رى ف��ئ��ة ث��ال��ث��ة اأن���ه���ا ����س���ورة م���ن ���س��ور ال��م��الءم��ة 

الجتماعية الواجبة على ال�سركات، اإل اأن كل هذه الآراء تتفق على 

م�سمون هذا المفهوم.

واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور ج����الل اأم����ي����ن: اإن ال�����س��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة 

لي�ست  �سواء،  حد  على  والدولية،  الوطنية  والمالية  والقت�سادية 

اأكبر عائد من الربح  ب�سركات خيرية، واأن هاج�سها الأول تحقيق 

ال�سركات  تذكير  وج��وب  فكرة  تبلورت  هنا  وم��ن  اأ�سحابها..  على 

بم�سوؤولياتها الجتماعية والأخالقية حتى ل يكون تحقيق الربح 

عن طريق اأمور غير مقبولة اأخالقياً اأو قانونياً كت�سغيل الأطفال 

اأو الإخالل بالم�ساواة في الأجور اأو التع�سف في ظروف و�سروط 

على  وع���الوة  للفرد..  الأ�سا�سية  الحقوق  م��ن  وال��ح��رم��ان  العمل، 

الم�سدر  كونها  ال�سركات،  تلعبه  ال��ذي  الرئي�ض  ال��دور  ف��اإن  ذل��ك، 

الرئي�ض للثروة والتنمية وتوليد فر�ض العمل، يحتم عليها القيام 

بواجباتها الجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة.

درا�سة ميدانية 
وق�����ال ال���دك���ت���ور اإي����ه����اب ال��د���س��وق��ي اأ����س���ت���اذ الق��ت�����س��اد 

»منظمة  درا�سات  اإن  الإداري��ة  للعلوم  الم�سرية  بالأكاديمية 

الجتماعية«  الم�سوؤولية  ل�سالح  التجارية  الأعمال  ت�سخير 

ال�سركات  اأن  اإل��ى  اأ���س��ارت  الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات  في 

التي توازن بين م�سالحها وم�سوؤوليتها الجتماعية حققت 

معدلت نمو ومعدلت توفير عمالة ماهرة تفوق ال�سركات 

الدكتور ه�سام ع�سماوي:
3 اأ�سالع للتنمية امل�سوؤولة

  منو اقت�سادي
  تقدم اجتماعي

  حماية بيئية
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الأخرى بن�سبة اأربعة اأ�سعاف.

مفهوم  تعريف  يتم  ل��م  ال��راه��ن،  وقتنا  حتى  واأ���س��اف: 

الم�سوؤولية الجتماعية ب�سكل محدد وقاطع يكت�سب بموجبه 

قوة اإلزام قانونية وطنية اأو دولية، ول تزال هذه الم�سوؤولية 

في جوهرها اأدبية ومعنوية، اأي اأنها ت�ستمد قوتها وقبولها 

هنا  وم��ن  الخ��ت��ي��اري��ة،  الطوعية  طبيعتها  م��ن  وانت�سارها 

البيئة  طبيعة  بح�سب  والفعاليات  المبادرات،  �سور  تعددت 

به  تتمتع  وم��ا  واأ�سكاله،  ال�سركة  ن�ساط  ونطاق  المحيطة، 

من قدرة مالية وب�سرية.. كما اأن هذه الم�سوؤولية بطبيعتها 

وتت�سف  والواقعية  بالديناميكية  تتمتع  بل  جامدة،  لي�ست 

بالتطور الم�ستمر كي تتواءم ب�سرعة وفق م�سالحها وبح�سب 

المتغيرات القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية المت�سارعة 

في المجتمع.

د.�سفوت العالم

الإعالم وامل�سوؤولية الجتماعية
ق���ال ال��دك��ت��ور ���س��ف��وت ال��ع��ال��م اأ���س��ت��اذ الإع����الم بجامعة 

تعني  الإعالم لم�سوؤوليته الجتماعية  اإن ممار�سة  القاهرة 

ال��م�����س��وؤول وم��م��ار���س��ة  الحرية  الل��ت��زام ب�سوابط الإع���الم 

وميثاق  واأخالقياتها  المهنة  بقواعد  والل��ت��زام  الم�سوؤولة 

ال�سرف ال�سحفي ومراعاة ال�سوابط القانونية والأخالقية 

والجتماعية في عملية التناول والف�سل بين الخبر والراأي 

والحياد والتوازن في عر�ض مختلف وجهات النظر.

يلتزم  اأن  الم�سوؤولية  ممار�سة  �سروط  من  اإن  واأ���س��اف: 

واجتماعياً  الإعالم بتقديم كل ما هو مفيد ثقافياً وعلمياً 

وترفيهياً مع التركيز على ق�سايا المجتمع برجاله ون�سائه 

و�سبابه واأطفاله واإبراز اليجابيات كما ال�سلبيات.

نتوا�س���ل م���ع بع�ض المبادئ المحا�سبي���ة التي يقوم عليها 

نظام المحا�سبة ككل، والتي ت�ساعد غير الماليين على  فهم 

التقارير المالية..  وقد بداأنا بمبداأ )الوحدة المحا�سبية( ثم 

)ال�ستمراريه( ون�ستعر�ض �سوياً المبداأ الثالث وهو:

Accrual  اال�ستحقاق

يعن���ي مب���داأ ال�ستحق���اق اأن���ه عن���د قيا����ض نتائج  فت���رة زمنية 

معينة ومحددة )�سنة مالية( ح�سب البيانات المالية المعلنة 

وج���وب التعام���ل مع الإي���رادات الخا�س���ة بهذه الفت���رة، �سواء 

ُح�سل���ت اأو ل���م ُتح�س���ل، بمعن���ى اأن���ه يمك���ن اأن يك���ون الإي���راد 

ا�ستحق خالل الفترة الحالية ولكنه لم يتم تح�سيله في هذا 

الوق���ت )وق���ت الإ�ستحقاق( وقد يتم تح�سيله في فترة زمنية  

لحق���ة في�سج���ل كاإي���راد م�ستح���ق في الفت���رة الأول���ى ويظهر 

ف���ي الميزاني���ة العمومي���ة لل�سرك���ة ويرح���ل للفت���رة التالي���ة 

للتح�سيل. 

وكذل���ك ف���اإن الم�سروف���ات الت���ي توؤخذ في العتب���ار هي تلك 

الم�سروف���ات الت���ي تخ����ض ذات الفت���رة، �س���واء �س���ددت اأم ل���م 

ت�س���دد فتك���ون م�سروفات الفت���رة الحالية التي ل���م ت�سدد هي 

م�سروفات م�ستحقة للفترة التالية التي يتم الت�سديد فيها.

وعل���ى خ���الف ذلك ياأت���ي المب���داأ النق���دي وفيه اأن���ك تتعامل 

م���ع النقد بحي���ث اأنك تح�سب ما ح�سلته ال�سركة خالل العام 

�س���واء كان يخ����ض الع���ام الحال���ي اأو الما�سي اأو الق���ادم كذلك 

الم�سروف���ات تح�س���ب م���ا ت���م �سرف���ه �س���واء كان يخ����ض العام 

الحالي اأو الما�سي اأو القادم، وبذلك فاإنك تتعامل مع الوارد 

والمن�سرف فعلياً. 

ي�ستخ���دم  ال���ذي  الحكوم���ي  القط���اع  اأن  علي���ه  والمتع���ارف 

المحا�سب���ة الحكومي���ة يعتمد عل���ى النظام النق���دي والقطاع 

الخا�ض والذي ي�ستخدم المحا�سبة المالية يعتمد على نظام 

ال�ستحق���اق، ولك���ن ظهر في الأون���ة الأخيرة بع����ض الأنظمة 

الحكومي���ة التي تجمع بي���ن النظامين ال�ستحق���اق والنقدي 

في اآن واحد، وذلك ح�سب الحاجة لذلك.

ـة
ش

رد
د

قراءة التقارير
المالية لغير الماليين )3(

هاني السيد عبد القادر
رئيس شعبة الحسابات
في معهد دبي القضائي
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- حق المستهلك في التزود بالحقائق

    المتعلقة  بالسلعة أو الخدمة

- التطبيقات القضائية  للطـالق للضرر

- حق المساواة في قانون األحوال  الشخصية في اإلمارات

- العالمات التجارية تعريفها وأنواعها ونشأتها

- ظاهرة  الشيكات المرتجعة وموقف القضاء الجنائي

- اإلنابة القضائية وتنفيذ األحكام بين محاكم اإلمــارات..  

وبين اإلمارات والدول األجنبية
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الإن�ساني فهي من   وال�سلوك  العالقات،  التي تحكم  العامة  والمبادئ  الأ�س�ض  )الم�ساواة( من  الإ�سالمية  ال�سريعة  جعلت 

تعني  الأ�سكال، وهي  �سكل من  باأي  بها  الم�سا�ض  اأو  الخروج عليها،  التي يحظر  الإ�سالمي  العام  للنظام  الأ�سا�سية  المقومات 

والحريات  الحقوق  الق�ساء، وفي  واأم��ام  والجزاء،  الم�سوؤولية  من حيث  النا�ض جميعاً  بين  والواجبات  الحقوق  المماثلة في 

العامة، فال تميي�ز لأح�د عل��ى اآخر بلون، اأو ع��رق، اأو جن���ض.

بقلم القاضي الدكتور خليل إبراهيم
حق المساواةالقــا�ســي مبحــاكــم دبـــي

فـي قانـــون األحــوال 
الشخصية في اإلمـارات

ْخ��َوٌة})1(  اإِ ِمُنوَن  اْلُموؤْ َما  {اإَِنّ ت����عالى:  يق�ول  ذل�ك  وف��ي 

نَثى َوَجَعْلَناُكْم 
ُ
ن َذَكٍر َواأ ا َخلَْقَناُكم ِمّ َنّ َها الَنّا�ُض اإِ ُيّ

َ
ويقول{َيا اأ

 
َ َّ
اهلل َنّ  اإِ ْتَقاُكْم 

َ
اأ  ِ

َّ
اهلل ِعنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
اأ اإَِنّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُسُعوباً 

َعِليٌم َخِبير})2(، هذه الآية نزلت في ال�سنة الثامنة للهجرة 

عندما �سعد بالل ر�سي اهلل عنه ظهر الكعبة ون��ادى: اهلل 

النا�ض من قري�ض على بالل ر�سي اهلل عنه  اأكبر، فا�ستنكر 

وقالوا: اأعبد حب�سي يعلو ظهر الكعبة؟

الم�ساواة  وتوؤ�س�ض  الطبقات،  ف��وارق  الآي��ة لتحطم   فنزلت 

بين النا�ض وتوؤكد اأن التفا�سل بالتقوى ولي�ض باللون، والعرق، 

التفاخر  على  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة  ق�ست  وب��ذل��ك  والجن�ض، 

القيم  به  تتحد  واح��داً  ميزاناً  واأوج��دت  الجاهلية  في  الطبقي 

ويعرف به ف�سل النا�ض)3(.

والم�ساواة بين النا�ض طبقاً للمفهوم ال�سابق مبداأ اأ�سيل في 

الح�سارات  في  موجوداً  يكن  لم  ما  وهو  الإ�سالمية،  ال�سريعة 

العرب  عند  وحتى  والرومانية،  واليونانية،  كالهندية،  ال�سابقة 

تميز  م��ا  ه��ي  الجتماعية  الطبقية  كانت  حيث  الجاهلية،  ف��ي 

الجن�ض،  اأ���س��ا���ض  على  الب�سر  بين  التفرقة  وك��ان��ت  المجتمع، 

واللون، والغنى، والفقر، والحرية، والعبودية، فكان البرهميون 
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وهذه الأحكام نجدها في الفقرة الثانية من المادة الأولى والتي 

دولة  على مواطني  القانون  هذا  اأحكام  )– ت�سري  على  ن�ست 

منهم  الم�سلمين  لغير  يكن  لم  ما  المتحدة  العربية  الإم���ارات 

اأحكام خا�سة بطائفتهم وملتهم. كما ت�سري اأحكامه على غير 

المواطنين ما لم يتم�سك اأحدهم بتطبيق قانونه()8(، وكذلك 

بين  التقا�سي  في  الم�ساواة  ببيان حق  الما�سية  المادة  ختمت 

اإذا  اإل  عليهم  القانون  اأحكام  �سريان  في  وغيرهم،  المواطنين 

تم�سك اأحدهم بتطبيق قانونه، وتت�سح الم�ساواة هنا في اأف�سل 

حالتها، اإذ ل ي�ستوي اأن  نلزمه بقانون الأحوال ال�سخ�سية كونه 

ال�سخ�سية  الأح��وال  قوانين  باأن معظم  غير م�سلم، مع علمنا 

هي قوانين مرتبطة بالدين، ولها بعد ديني كبير، لأنها تنظم 

م�سائل الزواج والطالق والميراث وغيرها.

وال��م�����س��رع ���س��اوى ك��ذل��ك ب��ي��ن ال��م��واط��ن والأج��ن��ب��ي ال��ذي 

اأو ع��م��ل ف��ي ال���دول���ة، ف��ي م�ساألة  اإق���ام���ة،  اأو م��ح��ل  ل��ه م��وط��ن 

كانت  اإذا  عليه،  الدعوى  رفع  عند  وذل��ك  المحاكم،  اخت�سا�ض 

اإذ جعل محاكم  الدعوى متعلقة بم�سائل الأح��وال ال�سخ�سية، 

بين  التفرقة  دون  ال��دع��اوى  ه��ذه  بنظر مثل  ال��دول��ة مخت�سة 

ال��م��واط��ن والأج��ن��ب��ي، وه���ذا م��ا  ن���راه وا���س��ح��اً ف��ي ال��م��ادة )5( 

بنظر  الدولة  )تخت�ض محاكم  اأن:  على  ن�ست  اإذ  القانون  من 

ح�س القانون الأزواج على امل�ساواة بني 
زوجاتهم وذلك يف حالة التعدد، فجعل من حقوق 

الزوجة على زوجها اأن يعدل بينها وبني بقية 
زوجاته، وهذا العدل مق�سود منه الت�سوية يف 

املعاملة والأعطيات والهدايا والهبات

امل�ساواة تعني املماثلة يف احلقوق والواجبات 
بني النا�س من حيث امل�سوؤولية واجلزاء 

واحلقوق واحلريات واأمام الق�ساء

ن�ساأتهم  بح�سب  ال��ن��ا���ض  ب��ي��ن  التفا�سل  ي��ق��ررون  ال��ه��ن��ود  م��ن 

ووظيفتهم، اأما اليونانيون فكانوا يعتقدون باأنهم �سعٌب مختار، 

واأنهم خلقوا من عنا�سر غير التي خلقت منها ال�سعوب الأخرى، 

وبذلك يبلغون الكمال الإن�ساني، وكذلك كان الرومان مثلهم، 

اأما العرب في الجاهلية فكانوا يت�سورون اأن ال�سعوب الأخرى 

و�سيعة وناق�سة الإن�سانية، فيطلقون عليها ا�سم الأعاجم)4(.

في  مت�ساوون  النا�ض  اأن  توؤكد  جميعها  ال�سابقة  والآي��ات 

 ، غ��ي��ره��ا  ع��ل��ى  لجماعة  تف�سيل  دون  ال��ب�����س��ري��ة،  طبيعتهم 

وعنا�سرهم  طبيعتهم  اأ���س��ا���ض  على  يكون  ل  التف�سيل  واأن 

و�ساللتهم، اإنما باأمور خارجة عن الإن�سانية نف�سها كتقواهم 

الم�ساهد  ب��ع�����ض  م���ن  ذل���ك  ع��ل��ى  اأدل  ول  واأع���م���ال���ه���م)5(،  

عليه  اهلل  �سلى   - ه��و  فها  ال��خ��ال��دة  الإ���س��الم��ي��ة  التاريخية 

اهلل()6(  ح��دود  من  حد  في  )اأت�سفع  لأ�سامة  يقول  و�سلم- 

وذلك عندما �سرقت المخزومية وحاول اأ�سامة اأن ي�سفع لها 

باعتبارها من اأ�سرف بطون قري�ض فجاء الرد النبوي وا�سحاً 

ال�سريف  �سرق  اإذا  كانوا  اإنهم  قبلكم  الذين من  اأهلك  )اإنما 

تركوه واإذا �سرق ال�سعيف اأقاموا عليه الحد واأيم اهلل لو اأن 

فاطمة بنت محمد �سرقت لقطعت يدها()7(.

حق امل�ساواة يف قانون الأحوال ال�سخ�سية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة: 

جاءت ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة، لت�ساوي بين كل النا�ض، 

نظراً لتحادهم في الخلقة والجن�ض الإن�ساني، الأمر الذي ظهر 

وا�سحاً في قانون الأحوال ال�سخ�سية لدولة الإمارات العربية 

المتحدة، والذي جاء انعكا�ساً لأحكام ال�سريعة باعتباره قانوناً 

م�ستمداً من اأحكامها ال�سمحة،  ومن ذلك الأمثلة التالية : 

اأوًل: امل�ساواة يف التقا�سي وتطبيق القانون: 
القانون،  في  جلية  تظهر  الم�ساواة  في  الحق  اأهمية  لعل 

وذلك من خالل تناول الم�سرع لهذا الحق في المادة الأولى، 

عندما بين اأن اأحكام هذا القانون ت�سري على جميع المواطنين 

ل،  اأم  م�سلمين  اأك��ان��وا  ���س��واء  بينهم،  تمييز  دون  الإم��ارات��ي��ي��ن 

وحتى الم�ساواة بين الطوائف والملل المختلفة غير الم�سلمة، 

اأو  في�سري عليها القانون مالم يكن لهم اأحكام خا�سة بملتهم 

المواطنين  م�ساواة  �سواء  مزدوجة  هنا  فالم�ساواة  طائفتهم، 

غير  م�����س��اواة  اأو  ال��م�����س��ل��م��ي��ن،  غ��ي��ر  م��ن  ب��غ��ي��ره��م  الم�سلمين 

الم�سلمين ببع�سهم البع�ض عند وجود اأحكام خا�سة تحكمهم، 

2
0

1
2

  -
ل  

ري
�أب

  -
  )

1
0

(
د 

د
عــ

�ل

25



الدعاوى المتعلقة بم�سائل الأحوال ال�سخ�سية التي ترفع على 

اأو  اإقامة،  محل  اأو  موطن،  لهم  الذين  والأجانب  المواطنين، 

محل عمل في الدولة()9(.

ثانيا: امل�ساواة بني الأزواج: 
المظهر الثاني من مظاهر الحق في الم�ساواة في القانون، 

اأنه قد �ساوى بين الزوج وزوجته : 

اأ- في الحقوق والواجبات وذلك في ثالث مواد متتالية، واإن 

كان القانون قد جاء بحقوق كثيرة للزوج والزوجة على حد �سواء، 

اإل اأن هذه المواد الثالث بها حقوق وا�سحة و�سريحة، فقد ن�ض 

في المادة )54( على حقوق وواجبات م�ستركة، ومتبادلة، �سواء في 

الم�سكن اأو ح�سن المعا�سرة، اأو العناية بالأولد، اأو حل ال�ستمتاع 

المتبادلة  والواجبات  ) الحقوق  اأن:  ال�سرعي، فن�ض على  بالوجه 

بين الزوجين:

1. ح��ل ا�ستمتاع ك��ل م��ن ال��زوج��ي��ن ب��ال��زوج الآخ���ر فيما 

اأباحه ال�سرع.

2. الم�ساكنة ال�سرعية.

3. ح�سن المعا�سرة، وتبادل الحترام والعطف، والمحافظة 

على خير الأ�سرة.

تن�سئة  تن�سئتهم  يكفل  بما  وتربيتهم  ب���الأولد  العناية   .4

�سالحة )10(.

ب- وكذلك نجد حق الم�ساواة يتجلى وا�سحاً بين الأزواج في 

ال�ستراطات في عقد الزواج، فجعل القانون لكل من الزوجين 

حق ال�ستراط، دون التفرقة بين الزوج والزوجة، وهذا وا�سح 

عند ا�ستعرا�ض المادة )20( من القانون اإذ ن�ست على:

- الأزواج عند �سروطهم اإّل �سرطاً اأحل حراماً اأو حرم حالًل.

اإذا ا�سترط اأحد الزوجين في الآخر و�سفاً معيناً فتبين   -

خالفه كان للم�سترط طلب ف�سخ الزواج.

على  الم�سرع  تاأكيد  الأزواج،  بين  الم�ساواة  اأ�سكال  وم��ن  ج- 

ا�ستقاللية الذمة المالية لكل  من الزوجين، وتنبيهه على عدم 

جواز تدخل الزوج في اأموال زوجته، بل على العك�ض تماماً جعل 

تدخل  دون  �ساءت،  كيف  اأموالها  في  الت�سرف  في  الحق  للمراأة 

غيره،  اأو  بناء  في  اأنفقته  فيما  عليه  ال��رج��وع  ولها حق  زوج��ه��ا، 

م�ساركة مع زوجها، وذلك في حالتي الطالق اأو الوفاة، وهذا ما 

ن�ض عليه القانون في المادة )62( حيث جاء فيها : )1- المراأة 

الرا�سدة حرة في الت�سرف في اأموالها، ول يجوز للزوج الت�سرف 

فاإذا  م�ستقلة،  مالية  ذمة  منهما  فلكل  ر�ساها،  دون  اأموالها  في 

�سارك اأحدهما الآخر في تنمية مال اأو بناء م�سكن ونحوه كان له 

الرجوع على الآخر بن�سيبه فيه عند الطالق اأو الوفاة()11(.

الزوجين نجد  الم�ساواة بين    د-  وم��ن �سمن ح��الت 

اأن الم�سرع �ساوى بين الزوجين في كثير من الحقوق، 

وخا�سة تلك المتعلقة بالحق في التفريق �سواء التفريق 

لل�سرر اأو التفريق للغرر اأو العقم، اأو عند اإ�سابة الآخر 

بمر�ض مهلك اأو بالحكم عليه في جريمة زنا وذلك وفق 

المادتين التاليتين من القانون: )لكل من الزوجين حق طلب 

التفريق في الحالت الآتية(:

1-اإذا ح�سل تغرير من الزوج الآخر اأو بعلمه اأدى اإلى اإبرام 

عقد الزواج، ويعتبر ال�سكوت عمداً عن واقعة تغريراً، اإذا ثبت اأن 

من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.

خم�ض  دام  زواج  بعد  الآخ���ر،  عقم  طبي  بتقرير  ثبت  2-اإذا 

�سنوات، وبعد العالج الطبي، وب�سرط عدم وجود اأولد لطالب 

الف�سخ، واأن ل يتجاوز عمره اأربعين �سنة.

3-اإذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.

4-اإذا ثبتت اإ�سابة الآخر بمر�ض معد يخ�سى منه الهالك 

كاليدز وما في حكمه، فاإن خ�سي انتقاله للزوج الآخر اأو ن�سلهما 

وجب على القا�سي التفريق بينهما()12(.

وجاء في المادة الأخرى:

) لكل من الزوجين طلب التطليق لل�سرر الذي يتعذر معه 

في  منهما  اأي  حق  ي�سقط  ول  بينهما  بالمعروف  الع�سرة  دوام 

ذلك، ما لم يثبت ت�سالحهما(.)13(

ثالثا: امل�ساواة بني الزوجات: 
ح�ض القانون الأزواج على الم�ساواة بين زوجاتهم وذلك في 

يعدل  اأن  زوجها  على  الزوجة  حقوق  من  فجعل  التعدد،  حالة 

بينها وبين بقية زوجاته، وهذا العدل مق�سود منه الت�سوية في 

المعاملة والأعطيات والهدايا والهبات، وذلك يفهم من خالل 

ن�ض المادتين الآتيتين: )حقوق الزوجة على زوجها(:

-  العدل بينها وبين بقية الزوجات اإن كان للزوج اأكثر من 

زوجة()14(.

وجاء في المادة الأخرى: )تجب الت�سوية في الهبة وما 
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في حكمها بين الأولد وبين الزوجات، ما لم تكن م�سلحة 

بينهم  القا�سي  ���س��اوى  ي�����س��اوي،  ل��م  ف��اإن  القا�سي،  يقدرها 

واأخرجها من التركة()15(.

وفي الفقرة الثانية من المادة ال�سابقة نجد اأن حق الم�ساواة 

اأي�ساً موجود بين الأولد اإذ اأوجب القانون على الأب اأن ي�ساوى 

بين اأولده في الهبة اإل اإذا كان هناك م�سلحة معينة يرتجيها 

تقدير هذه  اأم��ر  القانون  اأرج��ع  فقد  الم�ساواة،  ع��دم  الأب من 

الم�سلحة للقا�سي المخت�ض.

رابعا: امل�ساواة يف النفقة:
نفقة  في  �سوى  قد  ال�سخ�سية  الأح���وال  قانون  اأن  1-نجد 

الإبن والبنت اإلى اأن ي�ستطيع كل منهما الح�سول على ما يكفيه، 

حيث تتزوج البنت وت�سبح نفقتها على زوجها، وي�سل الإبن اإلى 

�سن التك�سب، وذلك ح�سب الن�ض الآتي من القانون : 

) نفقة الولد ال�سغير الذي ل مال له على اأبيه، حتى تتزوج 

الفتاة، وي�سل الفتى اإلى الحد الذي يتك�سب فيه اأمثاله، ما لم 

يكن طالب علم يوا�سل درا�سته بنجاح معتاد(.)17(

ال��ن��ه��ج ف��ي نفقة الأق����ارب  ال��ق��ان��ون نف�ض  ن��ه��ج  2-وك���ذل���ك 

الأولد  مت�ساوياً  في وجوبها على  اإذ جعل معياراً  )الوالدين( 

وهو ي�سر كل واحد منهم فن�ض على اأن: 

ي�سر كل  اأولده��م��ا بح�سب  الأب��وي��ن على  نفقة  1-ت���وزع 

واحد منهم.

له على  رج��وع  ر�ساء فال  اأب��وي��ه  على  الأولد  اأح��د  اأنفق  2-اإذا 

اإخوته.

اإذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله اأن يرجع على 

كل واحد منهم وفق الحكم، اإن اأنفق عليهم بنية الرجوع( .)18(

1-�سورة الحجرات، الآية )10(

2-�سورة الحجرات، الآية )13(

3-الها�سمي والعمري، حقوق الإن�سان في الإ�سالم، 

�ض 72 – 73

4-ال�����س��ال��ح، محمد ب��ن اأح��م��د ب��ن ���س��ال��ح، حقوق 

الإن�سان في القراآن وال�سنة وتطبيقاتها في المملكة 

العربية ال�سعودية، ط 1، �ض 56, 1423 ه�، 2002

5-ال��واف��ي، علي عبد ال��واح��د، حقوق الإن�����س��ان في 

الإ�سالم، �ض 7، نه�سة م�سر للطباعة والن�سر

6-اأخرجه البخاري من حديث عائ�سة برقم )3288(، 

اأ�سحاب الكهف والرقيم. وم�سلم  اأن  اأم ح�سبت  باب 

اأخرجه م�سلم في الحدود باب قطع ال�سارق ال�سريف 

وغيره رقم 1688 وكالهما من حديث عائ�سة.

7-اأخرجه البخاري من حديث عائ�سة برقم )3288( 

اأ�سحاب الكهف والرقيم. وم�سلم  اأن  اأم ح�سبت  باب 

اأخرجه م�سلم في الحدود باب قطع ال�سارق ال�سريف 

وغيره رقم 1688 وكالهما من حديث عائ�سة

8-المادة )2/1(، قانون الأحوال ال�سخ�سية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة

لدولة  ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون   )5( 9-ال��م��ادة 

الإمارات العربية المتحدة

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  10-ال���م���ادة )54( 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�سخ�سية  الأح���وال  ق��ان��ون  11-ال��م��ادة )26(، م��ن 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  12-ال���م���ادة )14( 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  13-ال���م���ادة )16( 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  14-ال���م���ادة )55( 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  15-ال���م���ادة )62( 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  16-ال���م���ادة )78( 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  17-ال���م���ادة )82( 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.

امل�ساواة بني الأزواج )الزوج وزوجته(
اأحد مظاهر احلق ح�سب القانون

الهوام�س
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العالمات التجارية
تعريفها وأنواعها ونشأتها

 القاضي عبد اللطيف العلماء
القا�سي مبحاكم دبي
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كثيرًا  التجارية«  »العالمات  تعبير  يتردد   

على األ�سن النا�س، وفي ال�سحف والمجالت، وفي 

العالمات  تعريف  ه�  فما  الق�انين..  ن�س��س 

التجارية وما هي اأن�اعها ومتى ن�ساأت ؟ 

العالمة في اللغة هي ال�سمة اأو الإ�سارة اأو الأثر وما يهتدى به. 

قال اهلل تعالى {َوَعاَلَماٍت َوِبالَنّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن} �سورة النحل اآية 

16 ، والعالمة لدى فقهاء القانون –في اأب�سط تعريف لها- هي اأي 

�سمة مميزة تملك المقدرة على التفريق بين الب�سائع والخدمات 

اأن  وي��ج��وز  الآخ��ري��ن،  وخ��دم��ات  ب�سائع  ع��ن  �سخ�ض  يقدمها  التي 

اأو توقيع  اأو رمز م�سور  ا�سم  اأو  اأي كلمة  العالمة من  تتكون تلك 

اأو حتى اأحرف اأو رقم اأو �سعار اأو مجموع خليط من ذلك، وتنق�سم 

اأنواع العالمات التجارية اإلى نوعين اثنين هما:



لها، كما يجوز اأن يكون ت�سمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال 

يوؤدي  للحقيقة ول  التجاري مطابقاً  ال�سم  يكون  اأن  يجب 

للت�سليل اأو الم�سا�ض بالآداب العامة. 

وتختلف العالمة التجارية عن ال�سم التجاري في اأن الأخير 

اأن���ه يجب  وف��ي  ال��ع��الم��ة،  بعك�ض  لل�سلعة  وا���س��ف��اً  ي��ك��ون  اأن   يجب 

ا�ستعمال  يمكن  حين  في  به  العمل  قبل  التجاري  ال�سم  ت�سجيل 

العالمة التجارية قبل ت�سجيلها، وهذان الفرقان ل يمنعان من اأن 

تتكون العالمة التجارية من ال�سم التجاري )كهارودز مثاًل( اأو اأن 

يكون ال�سم التجاري جزءاً من العالمة التجارية، وهذا هو الغالب 

)ماركة كارتيير وال�سعار الخا�ض بها(.

تقول محكمة التمييز بدبي في ذلك: الم�ستقر عليه اأنه يجوز 

تجارية  يكون عالمة  اأن  مبتكراً  كان  اإذا  التجاري  ال�سم  يكون  اأن 

القاعدة  ت��ج��اري،  طعن   290  /  2007 رق��م  )الطعن  منها  ج���زءاً  اأو 

ال�سادرة �سنة 2008 حقوق(

 هل هناك فرق بني العالمة التجارية امل�سهورة امل�سجلة 
وغري امل�سجلة، وما هي احلماية املقررة لكلتيهما؟

موقع  على  طغت  �سهرة  م�سهورة  التجارية  العالمة  كانت  اإذا 

جغرافي معين باأن اأ�سبحت �سهرتها عالمية فاإنها في هذه الحالة 

تتمتع بالحماية القانونية �سواء �سجلت في دولة معينة اأو لم ت�سجل، 

وذلك وفقاً لتفاقية باري�ض والتي ان�سمت لها تقريباً جميع الدول 

بما فيها دولة الإمارات، اأما اإذا كانت العالمة التجارية ذات �سهرة 

محدودة فيجب النظر حينئذ لأ�سبقية ال�ستعمال والت�سجيل.

من  الرابعة  ال��م��ادة  في  الن�ض  ب��اأن  ذل��ك  التمييز  ق�ساء  يوؤكد 

1992 ف��ي ���س��اأن ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة -  ال��ق��ان��ون رق��م )37( ل�سنة 

الواجب التطبيق - قبل تعديله بالقانون رقم )8( ل�سنة 2002 على 

اأنه »ل يجوز ت�سجيل العالمات التجارية ذات ال�سهرة العالمية التي 

يجوز اأن يكون ال�سم التجاري - اإذا كان 

مبتكرًا - عالمة جتارية اأو جزءًا منها

ظهرت   مع قيام الثورة ال�سناعية
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تت�سمن  عالمة  اإل��ى  وتنق�سم  تقليدية  عالمة  الأول���ى: 

كلمات فقط وعالمة ثنائية الأبعاد -ر�سمة اأو �سكل - وعالمة 

تحتوي كلمة و�سكل.

الثانية: عالمة غير تقليدية، اأي عالمة ظهرت نتيجة لتطور 

ت�سغيل  على  تظهر  التي  كولومبيا  كعالمة  تكنولوجي  اأو  تجاري 

غير  متحركة  عالمة  باأنها  و�سفها  تم  فقد  ال�سينمائية  الأف���الم 

تقليدية وباأنها عالمة ثالثية الأبعاد.

ولكال النوعين قد تكون هناك األوان معينة تن�سهر ب�سهرة 

مثال  واأبي�ض  اأحمر  لونين  من  مكونة  كعالمة  العالمة  تلك 

حماية  اأو  بدقة  ال��ل��ون  تحديد  العالمة  ت�سجيل  عند  فيجب 

العالمة بجميع الألوان.

وقد جاءت اأحكام التمييز مبينة ماهية العالمات التجارية كما 

ورد في الطعن رقم 2010/76 طعن تجاري المن�سور في �سنة 2010 

من  الثانية  ال��م��ادة  مفاد  اأن  المحكمة  ه��ذه  ق�ساء  في  المقرر  اإن 

القانون التحادي رقم )37( ل�سنة 1992 ب�ساأن العالمات التجارية 

المعدل بالقانون التحادي رقم )8( ل�سنة 2002 اأن تعتبر عالمة 

تجارية كل ما ياأخذ �سكاًل مميزاً من اأ�سماء اأو كلمات اأو اإم�ساءات 

اأو حروف اأو اأرقام اأو ر�سوم اأو رموز اأو غيرها مما ي�ستخدم اأو يراد 

كان  اأي���اً  خ��دم��ات  اأو  منتجات  اأو  ب�سائع  لتمييز  اإم��ا  ا�ستخدامها، 

م�سدرها، واإما للدللة على اأن الب�سائع اأو المنتجات تعود لمالك 

اأو للدللة على  بها  اأو التجار  انتقائها  اأو  ب�سبب �سنعها  العالمة 

تاأدية خدمة من الخدمات.

وقد ظهرت العالمات التجارية مع قيام الثورة ال�سناعية 

التي بداأت في بريطانيا في القرن الثامن ع�سر، فقد تغيرت 

ال�سغيرة  والمعامل  المنازل  من  التقليدية  ال�سناعة  ط��رق 

المحدودة التي تتاألف من عامل اأو عاملين اإلى الم�سانع التي 

اإنتاجهم  الكبار لتوثيق  التجار  العمالة، وت�سارع  ت�سغل مئات 

كٌل ب�سعار يميز �سلعته.

 ما الفرق بني العالمة التجارية وال�سم التجاري؟
ال�سركات  على  تطلق  التي  الت�سمية  هو  التجاري  ال�سم 

تقوم  التي  الفردية  اأو  الجماعية  والموؤ�س�سات  وال�سراكات 

 )75( المادة  عرفت  وقد  تجارية،  خدمات  تقدم  اأو  باأعمال 

بالقول:  التجاري  ال�سم  التجارية  المعامالت  قانون  من 

يتاألف ال�سم التجاري للتاجر الفرد من ا�سمه ولقبه ويجوز 

اأن يت�سمن بيانات خا�سة متعلقة بنوع التجارة المخ�س�ض 



اإل بناء  اإل��ى البالد الأخ��رى  البلد الأ�سلي للعالمة  تجاوز ح��دود 

على طلب مالكها الأ�سلي« يدل  على اأنه ا�ستثناء من المبداأ العام 

اأ�سهر  التي  الدولة  اإقليم  العالمة داخل  الذي يق�سر حق �ساحب 

�سالفة  المادة  في  الم�سرع  ن�ض  فقد  اإل��ى خارجها،  يمتد  ول  فيها 

الأجنبية  التجارية  العالمة  اكت�سبت  اإذا  اأن��ه  على  �سراحة  الذكر 

الأخ��رى،  البالد  اإل��ى  الأ�سلي  بلدها  ح��دود  تجاوز  عالمية  �سهرة 

فعندئذ ل يجوز ت�سجيلها اإل بناء على طلب مالكها الأ�سلي حماية 

ذات  للعالمة  الآخرين  لملكيات  و�سيانة  عليها  العتداء  من  لها 

العالمية هي  ال�سهرة  ذات  بالعالمة  والمق�سود  العالمية،  ال�سهرة 

تلك التي اكت�سبت �سهرة فائقة في النت�سار والذيوع وكثرة التوزيع 

على نطاق جغرافي وا�سع بحيث تتخطى نطاق الإقليمية وي�سعب 

نتيجة  م�سابهة  منتجات  اأي  على  ال��ع��الم��ة  ذات  ا�ستعمال  تقبل 

ارتباطها باأذهان جمهور وا�سع من الم�ستهلكين في قطاع الجمهور 

ال�سهرة  العالمة ولي�ض معيار  المنتجات محل هذه  بهذه  المعني 

اأن  ي�سترط  الدولي ككل ب�سفة عامة، ول  المجتمع  على م�ستوى 

تكون العالمة ذات ال�سهرة العالمية م�سجلة داخل دول هذا النطاق 

الوا�سع، اإذ هي تتمتع بالحماية القانونية ولو لم تكن م�سجلة في 

ول  العالمة،  هذه  محل  المنتجات  فيها  ت��وزع  التي  الدولة  اإقليم 

انت�سارها  بذيوع  تتمتع  اأن  ال�سهرة  ه��ذه  العالمة  لكت�ساب  يكفي 

داخل اإقليم معين وذيوع ا�ستخدام منتجاتها من الجمهور المعني 

ح��دود هذا  تتعد  ل��م  �سهرتها  اأن  ب��ذات��ه طالما  الإقليم  ه��ذا  داخ��ل 

ت�سجيل عالمة  اأن مجرد  كما  عالمياً،  الجمهور  هذا  اإل��ى  الإقليم 

معينة في دولة اأخرى اأو اأكثر ل ي�سلح دلياًل على اكت�سابها ل�سهرة 

ال�سادرة  القاعدة  140 طعن مدني،   /  2005 عالمية )الطعن رقم 

�سنة 2006 حقوق( 

 متى تعترب العالمة التجارية مقلدة؟
للعالمة  كانت  اإذا  م��ا  تقدير  عند  اأن��ه  ق�ساء  عليه  الم�ستقر 

اإلى  اإليها في مجموعها ل  ذاتية خا�سة مميزة عن غيرها النظر 

كل عن�سر من العنا�سر التي تتركب منها والعبرة بال�سورة العامة 

ال�سور والرموز والأل��وان  الذهن نتيجة لتركيب  التي تنطبع في 

اأخ���رى ب�سرف  ع��الم��ة  ف��ي  ب��ه  ت��ب��رز  ال���ذي  وبال�سكل  م��ع بع�سها، 

النظ�ر عن العنا�سر التي تركبت منها، وعما اإذا كانت الواحدة منها 

ت�سترك في جزء اأو اأكثر مما تحتويه مع العالمة الأخرى، ويوؤخذ 

وعي  التجاريتين  العالمتين  بين  الم�سلل  الت�سابه  تقدير  ف��ي 

واإدراك جمه�ور الم�ستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتهم 

على التمييز بينهما واأن تقدير الت�سابه الخادع، بالمفهوم ال�سابق، 

التي  الواقع  بين العالمة الأ�سلية والعالمة المقلدة من م�سائل 

ي�ستقل بها قا�سي المو�سوع دون معقب من محكمة التمييز متى 

اأقام ق�ساءه في ذلك على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت بالأوراق 

ال��ق��اع��دة رق���م )127(  548 ط��ع��ن ح��ق�����وق،   / 2003 )ال��ط��ع��ن رق���م 

ال�سادرة في العدد 15 �سنة 2004 حقوق  رقم ال�سفحة 862( وكان 

بالت�سجيل  التجارية  العالمات  العبرة في ملكية  اأن  اأي�ساً  المقرر 

التجارية  العالمة  با�ستعمال  العبرة  تكون  ذلك  من  ا�ستثناء  واأن��ه 

وذلك في حال كونها تتمتع ب�سهرة عالمية.

 ما هي النتيجة يف حالة ثبوت اأن هناك عالمة جتارية مقلدة؟
العالمة  تقليد  ث��ب��وت  ع��ل��ى  ال��ج��زاء  اأن  اأي�����س��اً  ال��م��ق��رر  وك���ان 

التجارية اأو ا�ستعمال الغير ل�سم تجاري لي�ض له اأو م�سابه له هو 

منع هذا الغير من ا�ستع�مال العالم�ة التجارية الأ�سلية اأو ال�سم 

التجاري  وال���س��م  الم�قلدة  التجارية  العالمة  و�سطب  ال��ت��ج��اري 

 290  /  2007 رقم  )الطعن  لذلك  المع�دة  ال�سجالت  الم��سابه من 

طعن تجاري، القاعدة ال�سادرة �سنة 2008 حقوق(.

اأو  التجارية  العالمة  الغ�ض في  اإذا ثبت  اأن��ه  البيان  وغني عن 

موجباته،  توافرت  اإذا  بالتعوي�ض  المطالبة  فيمكن  مقلدة  كونها 

�سمعة  ت�سويه  في جريمة  المت�سبب جنائياً  مقا�ساة  اأي�ساً  ويمكن 

حق  دون  التجارية  العالمة  ت�سجيل  وجريمة  التجارية  العالمة 

كتزوير �سخ�ض باأنه �ساحب �سفة لت�سجيل عالمة في حين اأنه ل 

يملك تلك ال�سفة.

واملق�سود بالعالمة ذات ال�سهرة العاملية هي تلك 

التي اكت�سبت �ســهرة فائقة يف النت�سار والذيوع 

وكرثة التوزيع على نطاق جغرايف وا�ســع بحيث 

تتخطى نطاق الإقليمية
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 دكتور / محمد الضويني

التوبة هي الرجوع اإىل اهلل من خمالفته اإىل طاعته، 

وحقيقتها اأن يندم العبد على ما فات منه يف املا�سي، 

عدم  على  يعزم  واأن  احلال،  يف  الذنب  عن  يقلع  واأن 

العودة اإىل املع�سية يف امل�ستقبل، حلديث ابن م�سعود 

- ر�سي اهلل عنه - قال: قال ر�سول اهلل –  �سلى اهلل 

عليه و�سلم –  »الندم توبة«  )رواه ابن ماجه( فالتوبة 

تتوقف على هذه الأ�سياء الثالثة، ولذا كانت �سروطاً 

لها، فينبغي اأن جتتمع هذه الثالثة، لت�ستقر يف نف�ض 

العبودية،  اإىل  يرجع  فحينئذ  التوبة،  وقت  يف  العبد 

وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة.

الروِح  بلوغ  قبل  تكون  اأن  اأي�ساً:  للتوبة  وي�سرتط 

قال  مغربها،  من  ال�سم�ض  طلوع  وقبل  احللقوَم، 

َئاِت َحَتّى  ِيّ ْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن ال�َسّ تعاىل: »َوَلْي�َسِت الَتّ

ِذيَن  اَلّ ِنّ ُتْبُت اْلآَن َول  اإِ َحَدُهُم امْلَْوُت َقاَل 
َ
اأ َر  اإَِذا َح�سَ

ِليماً« 
َ
اأ َعَذاباً  َلُهْم  ْعَتْدَنا 

َ
اأ وَلِئَك 

ُ
اأ اٌر  ُكَفّ َوُهْم  وُتوَن  َيُ

)�سورة الن�ساء الآية 18(، وروي عن اأبي هريرة � ر�سي 

اهلل عنه � اأن ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم � قال: 

»َمن تاب قبل اأن تطلع ال�سم�ض ِمن مغربها تاب اهلل 

حقاً  الذنب  كان  اإذا  وكذلك  م�سلم(،  رواه   ( عليه« 

لآدمي فاإنه ي�سرتط اأن يعيده اإليه اأو اأن يتحلله منه، 

 � ِ
َّ

َنّ َر�ُسوَل اهلل
َ
ملا روي عن اأبي ُهَرْيَرَة � ر�سي اهلل عنه � اأ

�سلى اهلل عليه و�سلم � قال: » َمن كانت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة 

ِدْرَهٌم  ول  ِديَناٌر  َثَمّ  لي�ض  فاإنه  َفْلَيَتَحلَّْلُه منها  ِخيِه 
َ
ِلأ

ِخيِه ِمن َح�َسَناِتِه َفاإِْن مل َيُكْن له 
َ
َخَذ ِلأ ْن ُيوؤْ

َ
ِمن َقْبِل اأ

َفُطِرَحْت عليه« )رواه  ِخيِه 
َ
اأ �سيئاآت  ِمن  ِخَذ 

ُ
اأ َح�َسَناٌت 

البخاري(.

 فباب التوبة مفتوح للظامل والعا�سي املق�سر يف حق 

نف�سه، ويف حق غريه، قال تعاىل: » َوَمْن َيْعَمْل �ُسوءاً 

َرِحيما   َغُفوراً 
َ َّ
َيِجِد اهلل  

َ َّ
َي�ْسَتْغِفِر اهلل ُثَمّ  َنْف�َسُه  َيْظِلْم  ْو 

َ
اأ

َتاَب  َفَمْن   « ، وقال تعاىل:   )110 الآية  الن�ساء  » )�سورة 

 َغُفوٌر 
َ َّ
 َيُتوُب َعلَْيِه اإَِنّ اهلل

َ َّ
لََح َفاإَِنّ اهلل �سْ

َ
ِمْن َبْعِد ُظْلِمِه َواأ

َرِحيٌم« )�سورة املائدة الآية 39( .

ل�سروطها  م�ستوفية  �سادقة  توبة  ذنبه  ِمن  تاب  فَمن   

َيْدُعوَن  َل  ِذيَن  َواَلّ  « تعاىل:  قال  عليه،  يتوب  اهلل  فاإن 

اإَِلّ   
ُ
َم اهلل َحَرّ ِتي  اَلّ الَنّْف�َض  َيْقُتُلوَن  َوَل  اآََخَر  اإَِلًها  اهلِل  َمَع 

اَعْف  ُي�سَ َثاًما، 
َ
اأ َيْلَق  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن  َيْزُنوَن  َوَل  ِباحَلِقّ 

َتاَب  َمْن  اإَِلّ  ُمَهاًنا،  ِفيِه  َوَيْخُلْد  الِقَياَمِة  َيْوَم  الَعَذاُب  َلُه 

َئاِتِهْم  �َسِيّ  
ُ
ُل اهلل ُيَبِدّ وَلِئَك 

ُ
َفاأ ا  احِلً َعَماًل �سَ َوَعِمَل  َواآََمَن 

 َغُفوًرا َرِحيًما« )�سورة الفرقان الآيات 
ُ
َح�َسَناٍت َوَكاَن اهلل

)70 ,69 ,68

   على اأن التوبة ال�سحيحة املقبولة لها عالمات، منها: 

اأن يكون العبد بعد التوبة خرياً مما كان قبلها، ومنها: 

اهلل  مكر  ياأمن  فال  له،  م�ساحباً  اخلوف  ي�ستمر  اأن 

وخوفاً  ندماً  قلبه وتقطعه  انخالع  طرفة عني، ومنها 

العاملني،  رب  هلل  واخل�سوع  والذلة  النك�سار  ظهور  مع 

� : »ما اأحلى قوله يف هذه  يقول ابن القيم � رحمه اهلل 

احلال: اأ�ساألك بعزك وذيًل اإل رحمتني، اأ�ساألك بقوتك 

نا�سيتي  هذه  اإليك،  وفقري  عني  وبغناك  و�سعفي، 

الكاذبة اخلاطئة بني يديك، عبيدك �سواي كثري، ولي�ض 

اإليك،  اإل  منك  منجى  ول  ملجاأ  ل  �سواك،  �سيد  يل 

اخلا�سع  ابتهال  اإليك  واأبتهل  امل�سكني،  م�ساألة  اأ�ساألك 

من  �سوؤال  ال�سرير،  اخلائف  دعاء  واأدعوك  الذليل، 

خ�سعت لك رقبته، ورغم لك اأنفه، وفا�ست لك عيناه، 

وذل لك قلبه«

اأ�ساأل اهلل يل ولكم القبول يف الدنيا والآخرة، واأن يجعلنا 

جميعاً من اأهل ال�سعادة يف الدارين.
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اإلنابة القضائية وتنفيذ األحكام

بين محاكم اإلمــارات..
 وبين اإلمارات والدول األجنبية

القاضي/ عطية محمد زايد
القا�سي مبحاكم دبي

32

الإنابة الق�سائية:

اأ���س��درت  ال��ت��ي  المحكمة  دائ���رة  ف��ي  التنفيذ  قا�سي  اإن��اب��ة  ه��ي 

الحكم اأو القرار اأو الأمر –قا�سي التنفيذ في دائرة محكمة اأخرى 

المطلوب اتخاذ الإجراء الق�سائي في دائرتها للقيام بهذا الأجراء 

اأو  وقتي  ب��اإج��راء  اأو  الق�سائية  الأوراق  ب��اإع��الن  الأم��ر  تعلق  �سواء 

اإجراء من اإجراءات التنفيذ.

وتنق�سم الإنابة الق�سائية اإلى ق�سمين هما:



اإذا تعددت احلجوزات يف دوائر حماكم خمتلفة 
يكون العمل من اخت�سا�س قا�سي التنفيذ الذي 

اأجرى اأول حجز.

واإذ تعددت الحجوزات في دوائر محاكم مختلفة فيكون قا�سي 

التنفيذ الذي اأجرى اأول حجز هو المخت�ض بتوزيع ح�سيلة البيع 

باإ�سدار  الإنابة  اإجراء  تعلق  اإذا  اأما  التنفيذ،  الدائنين طالبي  بين 

الإج��راءات  المقررة في قانون  لالأحكام  المدين وفقاً  اأمر بحب�ض 

ف��اإن  اأخ���رى  اإم���ارة  دائ���رة محكمة  ف��ي  يقع  وك���ان موطنه  المدنية 

قا�سي  ينيب  التنفيذي  ال�سند  بتنفيذ  المخت�ض  التنفيذ  قا�سي 

القرار  واإ�سدار  الإج��راء  هذا  باتخاذ  المحكمة  تلك  لدى  التنفيذ 

المنا�سب وتنفيذه.

جميع  اإرف��اق  �سرورة  القانون  من   )221( المادة  اأوجبت  وق��د 

ويقوم  الإن��اب��ة،  كتاب  م��ع  تنفيذها  المطلوب  الإن��اب��ة  م�ستلزمات 

قا�سي التنفيذ المناب باإ�سدار القرارات الالزمة بتنفيذها ويف�سل 

في اإ�سكالت التنفيذ المتعلقة بها وت�ستاأنف قراراته القابلة لذلك 

اأمام محكمة ال�ستئناف في دائرته ويخطر قا�سي تنفيذ المحكمة 

اأن  اإذا وجد  اأن يخطره  اإج��راءات، واأي�ساً عليه  المنيبة بما تم من 

هناك اأ�سباباً قانونية تمنع التنفيذ اأو اإذا تعذر عليه ذلك لأي �سبب 

اآخر.. هذه الأحكام اأكدتها محكمة التمييز في حكمها ال�سادر في 

رقم  بالعدد   2006/11/26 بجل�سة  مدني   2006/203 رق��م  الطعن 

)17( الجزء الثاني �سفحة 1661.
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الإنابة املحلية اأو الداخلية:
اأخ��رى في دولة  اإم��ارة واإم���ارة  وه��ي التي تتم بين محاكم كل 

الإمارات العربية المتحدة، وقد انتظمت اأحكام هذه الإنابة في ن�ض 

المادتين )220( و )221( من قانون الإجراءات المدنية التحادي 

رقم )11( ل�سنة 1992 المعدل بالقانون رقم )30( ل�سنة 2005، فاإنه 

وفقاً لما يق�سي به ن�ض المادة )220( فاإن قا�سي التنفيذ يخت�ض 

وبالف�سل في جميع منازعات  التنفيذي  ال�سند  بتنفيذ  دون غيره 

و�سواء  اأو مو�سوعية،  اأو طبيعتها وقتية  كانت قيمتها  اأياً  التنفيذ 

كانت من اأحد اأطراف خ�سومه التنفيذ اأو من الغير، كما يخت�ض 

التنفيذ  باإجراءات  المتعلقة  والأوام��ر  والقرارات  الأحكام  باإ�سدار 

واإزالة عقبات التنفيذ المادية والقانونية، وذلك في دائرة المحكمة 

ت�سديق  اأو  توثيق  تم  اأو  الأم��ر،  اأو  القرار  اأو  الحكم  اأ�سدرت  التي 

ال�سند التنفيذي في دائرتها، اأو في دائرة المحكمة التي يقع فيها 

موطن المحكوم عليه اأو اأمواله.

وفي هذا ال�سدد اإذا تعلق الأمر باإجراء وقتي اأو تنفيذي اأو اإعالن 

وكان محل تنفيذ هذا الإجراء في دائرة محكمة اإمارة اأخرى فاإن 

التنفيذ في تلك المحكمة المطلوب  التنفيذ ينيب قا�سي  قا�سي 

اتخاذ الإجراء في دائرتها للقيام به، ثم يقوم قا�سي التنفيذ لدى 

الإجراء  هذا  بتنفيذ  المنيبة  المحكمة  باإخطار  المنابة  المحكمة 

ويتم فتح ملف اإنابة لدى المحكمة المنابة يرفق به جميع الأوراق 

اأو  وقتية  ب���اإج���راءات  متعلقة  ك��ان��ت  ���س��واء  الإن��اب��ة  ب��ه��ذه  المتعلقة 

عليه،  المحكوم  المدين  وعقارات  واأم��وال  منقولت  على  تنفيذية 

كما اأن له اأن ينيبه في ت�سليم تلك الأ�سياء اأو بيع المحجوزات.



الإنابة اخلارجية اأو الدولية:
دولة  الدولة ومحاكم  بين محاكم  تتم  التي  الإن��اب��ة  وه��ي 

اأحكام  الإنابة  تلك  الق�سائية وينظم  الإج��راءات  ب�ساأن  اأخ��رى 

التفاقيات الدولية المبرمة بين دولة الإمارات والدول الأخرى 

فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والإعالنات الق�سائية والإنابة في 

الإجراءات الق�سائية بدعوى قائمة اأمام محاكم اأي من الدول 

�سهادة  �سماع  خا�سة  وب�سفة  الت��ف��اق��ي��ات  تلك  ف��ي  الأع�����س��اء 

المعاينة  واإج��راء  ومناق�ستهم  الخبراء  تقارير  وتلقي  ال�سهود 

المدنية  ال��ق�����س��اي��ا  ���س��ائ��ر  ف��ي  وذل���ك  اليمين  تحليف  وط��ل��ب 

ال�سخ�سية،  الأح��وال  والتجارية والإداري��ة والجزائية وق�سايا 

ومن تلك التفاقيات على �سبيل المثال ل الح�سر:

الق�سائية بدول  الأحكام والإنابات والإعالنات  تنفيذ  اتفاقية 

المر�سوم  ب��ه��ا  ال�����س��ادر  ال��ع��رب��ي��ة  الخليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  مجل�ض 

التحادي رقم 1996/41

ات��ف��اق��ي��ة ال��ري��ا���ض ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ال��ق�����س��ائ��ي ال�����س��ادر بها 

1999/53 بين دول��ة  الإم��ارات وبين دول  المر�سوم التحادي رقم 

مجل�ض التعاون الخليجي وبع�ض الدول العربية، وقد نظمت هذه 

التفاقيات الإجراءات الق�سائية التي تتم الإنابة فيها بين محاكم 

التي  والم�ستندات  الإن��اب��ة،  تلك  تنفيذ  و���س��روط  الأع�ساء  ال��دول 

اأو  الإنابة  تنفيذ  رف�ض  وح��الت  الإنابة  طلبات  مع  اإر�سالها  يجب 

العتراف بالحكم المطلوب تنفيذه، وحالت عدم اخت�سا�ض الجهة 

اإليها تنفيذ الإج��راء وطريقة تنفيذ الإج��راء الق�سائي  المطلوب 

دول  اتفاقية  من  التا�سعة  المادة  ح��ددت  وقد  المحكمين،  واأحكام 

مجل�ض التعاون والمادة )34( من اتفاقية الريا�ض ال�سالف ذكرها 

الم�ستندات التي يجب على الجهة التي تطلب العتراف بالحكم اأو 

تنفيذه لدى اأي من الدول الأع�ساء تقديمها وهي:

1-�سورة كاملة ر�سمية من الحكم م�سدقاً على التوقيعات فيها 

من الجهة المخت�سة.

2-�سهادة باأن الحكم اأ�سبح نهائياً وحائزاً قوة الأمر المق�سي 

به ما لم يكن ذلك من�سو�ساً عليه في الحكم ذاته.

بمطابقتها  عليها  م�سدقاً  الحكم  تبليغ  م�ستند  من  3-�سورة 

عليه  المدعى  اإع��الن  اإثبات  �ساأنه  اآخ��ر من  م�ستند  اأي  اأو  لالأ�سل 

حالة  ف��ي  وذل��ك  الحكم  فيها  ال�سادر  بالدعوى  �سحيحاً  اإع��الن��اً 

تنفيذ  طلب  حالة  في  الوثائق  تلك  اإل��ى  وي�ساف  الغيابي،  الحكم 

الحكم �سورة م�سدقة من الحكم القا�سي بوجوب التنفيذ.

تنفيذ الأحكام والأوامر وال�سندات الأجنبية واأحكام 
املحكمني ال�سادرة يف بلد اأجنبي

اإن قانون الإجراءات المدنية التحادي قد نظم حالت واإجراءات 

تنفيذ الأحكام والأوامر ال�سادرة في بلد اأجنبي، واأو�سحت المادة 

)235( منه اأنه يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في 

دولة الإمارات العربية المتحدة بذات ال�سروط المقررة في قانون 

الإم��ارات،  ال�سادرة في دولة  الأحكام والأوام��ر  البلد لتنفيذ  ذلك 

واأنه ل يجوز تنفيذ تلك الأحكام اأو الأوامر اإل بعد و�سع ال�سيغة 

التنفيذ  يراد  التي  البتدائية  المحكمة  بوا�سطة  عليها  التنفيذية 

الأم��ر  يجوز  ول  ال��دع��وى،  لرفع  المعتادة  ب��الأو���س��اع  دائرتها  في 

بمنحها ال�سيغة التنفيذية اإل بعد التحقق من ال�سروط الآتية:

1-اإن محاكم الدولة غير مخت�سة بالمنازعة التي �سدر فيها 

الحكم اأو الأمر، واإن المحاكم الأجنبية التي اأ�سدرته مخت�سة بها 

طبقاً لقواعد الخت�سا�ض الق�سائي الدولي المقررة في قانونها.

2-اإن الحكم اأو الأمر �سادر من محكمة مخت�سة وفقاً لقانون 

البلد الذي �سدر فيه.

3-اإن الخ�سوم في الدعوى التي �سدر فيها الحكم الأجنبي قد 

كلفوا بالح�سور ومثلوا تمثياًل �سحيحاً.

لقانون  المق�سي طبقاً  الأم��ر  قوة  الأم��ر حاز  اأو  الحكم  4-اإن 

المحكمة التي اأ�سدرته.

�سبق �سدوره من محكمة  اأم��ر  اأو  5-اإن��ه ل يتعار�ض مع حكم 

بالدولة ول يت�سمن ما يخالف الآداب اأو النظام العام فيها.

باأن  المدنية  الإج���راءات  قانون  )237( من  المادة  تق�سي  كما 

المحررات الموثقة ومحا�سر ال�سلح التي ت�سدق عليها المحاكم 

ف��ي بلد اأج��ن��ب��ي ي��ج��وز الأم���ر بتنفيذها ف��ي دول���ة الإم����ارات ب��ذات 

ال�سروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيالتها ال�سادرة 

في دول��ة الإم���ارات، وف��ي ه��ذه الحالة ف��اإن الأم��ر بالتنفيذ ي�سدر 

ال�ساأن  ذوي  من  اإليه  تقدم  عري�سة  على  بناء  التنفيذ  قا�سي  من 

بعد التحقق من ال�سروط المطلوبة لقابلية المحرر، اأو المح�سر 

ملعلوماتك
اتفاقية الريا�س العربية 

نظمت اإجراءات الإنابة

و�سروطها بني الدول العربية

34



م��ن ذات ال��ق��ان��ون ال��واردت��ان ف��ي الف�سل 

الخا�ض بتنفيذ الأحكام والأوامر واأحكام 

المحكمين ال�سادرة في بلد اأجنبي، حيث 

الإم����ارات  ال��م�����س��رع لمحاكم دول���ة  اأج����از 

الأمر بتنفيذها في الدولة بعد اأن تتحقق 

المحكمة من توافر ال�سروط المن�سو�ض 

اإن  ذل�����ك   ،235 ال����م����ادة  ف����ي  ع��ل��ي��ه��ا 

الأحكام الواردة في ذلك الف�سل 

اإنما تتعلق فح�سب بتنفيذ 

ت���ل���ك الأح�����ك�����ام ول���م 

ي�سير  م��ا  بها  ي��رد 

اإل��ى ام��ت��داد ولية 

الوطنية  المحاكم 

عليها  الت�سديق  اإل��ى 

اأو النظر في بطالنها.

رقم  بالتمييز  )الطعن 

بجل�سة  م���دن���ي   2004/218

حقوق   16 ال��ع��دد   2005/5/15

�ض 1067(.   

للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه، اأو الت�سديق عليه فيه 

وذلك  ال��دول��ة،  في  العام  والنظام  الآداب  يخالف  مما  خلوه  وم��ن 

الدولية  التفاقيات  اأو  المعاهدات  باأحكام  الإخ��الل  ع��دم  مع  كله 

المبرمة بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا ال�ساأن وفقاً 

لما ن�ست عليه المادة 238 من ذات القانون.

قد  المدنية  الإج���راءات  قانون  من   )236( المادة  اأن  كما 

اأحكام  على  المادة )235( منه  �سريان حكم  على  ن�سها  جرى 

حكم  يكون  اأن  يجب  اإذ  اأجنبي  بلد  ف��ي  ال�����س��ادرة  المحكمين 

المحكمين �سادراً في م�ساألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون 

دولة الإمارات وقاباًل للتنفيذ في البلد الذي �سدر فيه.

وقد ا�ستقر ق�ساء محكمة التمييز في �ساأن تنفيذ الأحكام 

والأوام��ر الأجنبية في دولة الإم��ارات، اإذ جرى ق�ساء هذه 

و )238( من  المادتين )235(  الن�ض في  اأن  المحكمة على 

دولة  تكن  لم  اإذا  اأن��ه  على  ي��دل  المدنية  الإج����راءات  قانون 

الإمارات قد ان�سمت اإلى اتفاقية دولية اأو ارتبطت بمعاهدة 

مع الدولة الأجنبية ب�ساأن تنفيذ الأحكام، فاإنه يتعين على 

محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر ال�سروط الواردة في 

المادة 235 الم�سار اإليها قبل الأمر بتنفيذ تلك الأحكام في 

دولة الإمارات، والتي اأوردتها تف�سياًل الفقرات الخم�ض من 

اأن يكون القانون الأجنبي  تلك المادة مما مقت�ساه وجوب 

الخا�ض بالدولة التي �سدر فيها الحكم تحت ب�سر محكمة 

المو�سوع حتى تتمكن من التحقق من تماثل �سروط تنفيذ 

الحكم  فيه  �سدر  ال��ذي  البلد  قانون  في  الأجنبية  الأحكام 

ولو  الإم���ارات،  بدولة  الأجنبية  الأح��ك��ام  تنفيذ  �سروط  مع 

من  الثانية  الفقرة  في  ال���واردة  الأخ��رى  ال�سروط  توافرت 

مدني   2005/269 رقم  بالتمييز  )الطعن  المذكورة  المادة 

جل�سة 2006/2/26 العدد 17 جزء اأول �ض 347(.

ن�سو�ض  اأن مفاد  على  التمييز  كما جرى ق�ساء محكمة 

الإج�����راءات  ق��ان��ون  م��ن   1/215 و   3/213 و   4  /212 ال��م��واد 

المحكمين  اأح��ك��ام  على  الت�سديق  اإن   – مجتمعة  المدنية 

ال�����س��ادرة داخ��ل دول��ة الإم����ارات ه��ي وح��ده��ا التي تدخل في 

ال�سادرة في  اأحكام المحكمين  الوطنية دون  المحاكم  ولية 

دولة اأجنبية ي�ستوي في ذلك اأن تكون هذه الأحكام مما يجوز 

عدمه،  م��ن  فيها  ���س��درت  التي  ال��دول��ة  ف��ي  عليها  الت�سديق 

و )236(  ال��م��ادت��ان )235(  ب��ه  م��ا تق�سي  ذل��ك  م��ن  يغير  ول 

ا�ســتقر  الإمــارات..  يف 
راأي حمكمــة التمييز على 
�ســرورة وجــود اتفاقات 
دولية اأو معاهدات ثنائية 
توافــر  مــن  والتحقــق 
الأمــر  قبــل  ال�ســروط 

بتنفيذ اأحكام الإنابة
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وب�سكل ظاهر، مع اإرفاق بيان تف�سيلي داخل العبوة )1(.

2-طريقة التنبيه ب�سكل ظاهر وذلك بالن�سبة )2( لل�سلع التي 

تنطوي على خطورة.

الن�ساط  ممار�سة  مكان  ف��ي  وك��ذل��ك  ال�سلعة  على  3-الإع����الن 

اأو في الفاتورة التي  الذي يمار�ض فيه المزود ن�ساطه، وفي العقد 

ي�سدرها المزود )3(.

ثانيًا: املعلومات والبيانات الواجب الإعالن عنها:
اأ/ الإعالن عن بع�ض البيانات المتعلقة بال�سلعة.

ب��ع��دد من  الم�ستهلك  ي���زود  ب���اأن  ال��م��زود  ب��ال��زام  الم�سرع  اه��ت��م 

المادية  وال��م��ك��ون��ات  بال�سفات  المتعلقة  ال�����س��روري��ة  المعلومات 

لل�سلعة، فذكر ما يلي )4(:

ن�سبة خنزير  ال�سلعة وطبيعتها ومكوناتها )مثل وجود  1-نوع 

– كحول...(
2-ا�سم المنتج.

3-تاريخ الإنتاج اأو التعبئة.

4-تاريخ انتهاء ال�سالحية.

5-الوزن ال�سافي.

األ  وعلى  الخت�سار،  ح��روف  دون  الدولة  )ا�سم  المن�ساأ  6-بلد 

يقت�سر على ا�سم الدولة وحدها دون عبارة �سنع في، اأو و�سع علم 

بين  الخ��ت��ي��ار  ف��ي  حقه  ممار�سة  م��ن  الم�ستهلك  يتمكن  لكي 

العديد من البدائل المتاحة من ال�سلع والخدمات باأ�سعار تناف�سية 

م��ع ���س��م��ان ال���ج���ودة، وح��ت��ى ي��م��ار���ض ح��ق��ه ف��ي اإ���س��ب��اع احتياجاته 

الأ�سا�سية على نحو ل  ال�سرورية  والخدمات  ال�سلع  الأ�سا�سية في 

ي�سكل �سرراً على �سحته و�سالمته وم�سلحته فاإنه يجب اأن يتزود 

ي�سعى  التي  الخدمة  اأو  بال�سلعة  المتعلقة  الحقائق  من  بالعديد 

للح�سول عليها.

القانون  م��ن   )6( ال��م��ادة  بمقت�سى  الم�سرع  اه��ت��م  فقد  ول���ذا 

بفر�ض التزام على المزود م�سمونه وجوب الإع��الن عن عدٍد من 

المعرو�سة  الخدمة  اأو  بال�سلعة  المتعلقة  والمعلومات  البيانات 

للتداول. وبا�ستقراء المادة )7( من القانون يت�سح اأن الم�سرع قد 

اهتم ببيان الطريقة التي يتم فيها اإعالن الم�ستهلك، ونوع البيان 

الواجب اإعالن الم�ستهلك به.

اأوًل: طريقة الإعالن
ذكر الم�سرع عدة طرق لإعالن الم�ستهلك وهي طرق تتنا�سب 

مع اأهمية ال�سلعة اأو الخدمة ودرجة خطورتها، واأهم هذه الطرق 

ما يلي:

1-طريقة ل�سق )بطاقة تعريفية( على غالف ال�سلعة اأو عبوتها 

بقلم أ.د. محمد محمد محمد أبو زيد
اأ�ستاذ القان�ن املدين باملعهد

حمـــــاية 
المستهلك 

 حق المستهلك في التزود بالحقائق المتعلقة  بالسلعة أو الخدمة
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دولة اأخرى غير بلد المن�ساأ(.

7-بلد الت�سدير )اإن وجد(.

8-كيفية ال�ستعمال اإن اأمكن.

9-وحدة المقيا�ض والمكيال ال�سحيحة المنا�سبة لل�سلعة.

ويتعين على المزود اإرفاق بيان تف�سيلي داخل العبوة بمكونات 

ال�سلعة وموا�سفات وقواعد ا�ستعمالها ومخاطرها باللغة العربية.

ويالحظ ب�ساأن هذا اللتزام ما يلي:

1-ي�����س��ت��ه��دف ال��م�����س��رع م���ن ه����ذا الل����ت����زام ت��ح��ق��ي��ق م�سلحة 

هذه  ذكر  عدم  حالة  في  الت�سليل  من  عليه  يخ�سى  اإذ  الم�ستهلك 

البيانات التي تتعلق بال�سلعة التي ي�سعى للح�سول عليها.

يتم  اأن  الم�سرع  اأوج���ب  ال�سابق،  ال��ه��دف  تحقيق  اإط���ار  2-ف��ي 

اأن  للن�ض  الإع���الن ب�سكل وا���س��ح وظ��اه��ر، وه��و م��ا يقت�سي وف��ق��اً 

البيانات باللغة العربية )1( واأن تكون وا�سحة بارزة،  تكون كتابة 

ومفهومة المعنى ووافية.

القانون  من   )7( المادة  ذكرتها  التي  البيانات  اأن  3-يالحظ 

الم�سرع  اأن  قد جاءت على �سبيل الح�سر، وال��ذي يو�سح ذلك هو 

الالئحة  تحددها  التي  البيانات  م��ن  ذل��ك  وغير  ع��ب��ارة  ا�ستخدم 

 28 ال��م��ادة  ف��ي  ال���واردة  العبارة  وك��ذل��ك  ال��ق��ان��ون،  التنفيذية لهذا 

من الالئحة وهي )وللوزير اقتراح اأية بيانات اإ�سافية على ال�سلع 

وي�سدر بها قرار من مجل�ض الوزراء(.

واإذن فيجب ا�ست�سدار قرار يحدد البيان الواجب اإعالن المزود 

به اإذا ما ا�ستلزم الأمر.

كل اإعالن يجب اأن يت�سمن 
ب�ســفات  املتعلقة  املعلومات 
ومكونــات ال�ســلعة وتاريخ 
اإنتاجها ومدة �سالحيتها..

كيفية  عن  الم�ستهلك  باإعالم  المزود  باإلزام  الم�سرع  4-اهتم 

ا�ستعمال ال�سلع التي تنطوي على خطورة )5( وت�سدد في طريقة 

المزود  ينبه  اأن  �سرورة  ا�سترط  اإذ  ال�سلع  لهذه  بالن�سبة  الإع��الم 

الم�ستهلك اإلى ذلك واأن يكون التنبيه ب�سكل ظاهر.

واأك��ث��ر ت�سدداً  اإل��ح��اح��اً  اأك��ث��ر  اأن ه��ذا الل��ت��زام ي�سبح  وال��واق��ع 

على  تنطوي  والتي  الأ���س��واق  في  ال��ت��داول  حديثة  لل�سلع  بالن�سبة 

خطورة في ا�ستخدامها.

ب/ االإعالن عن حالة ال�سلع الم�ستعملة اأو المجددة اأو 

المت�سمنة عيبًا

اهتم الم�سرع ببيان المعلومات المتعلقة بال�سلع الم�ستعملة اأو 

المجددة، فالمادة 26 من الالئحة التنفيذية تفر�ض على المزود 

اأو تت�سمن عيباً ل ينتج  اأو مجددة  والذي يعر�ض �سلعاً م�ستعملة 

عنه اأي �سرر على �سحة الم�ستهلك و�سالمته، الإعالن عن حالة 

في  وكذلك  ال�سلعة،  على  ووا�سح  ظاهر  ب�سكل  المذكورة  ال�سلعة 

المكان الذي يمار�ض فيه ن�ساطه وعليه اأن ي�سير اإلى ذلك في العقد 

الذي يبرمه اأو في الفاتورة التي ي�سدرها.

اأو  م���ج���ددة  اأو  م�ستعملة  ب�����س��ل��ع  ي��ت��ع��ل��ق  الأم�����ر  اأن  وي���الح���ظ 

مت�سمنة عيباً دون اأن ينتج عن ا�ستعمالها �سرر ب�سحة الم�ستهلك 

و�سالمته.

ب�سحة  ���س��رر  ال�سلعة  ا�ستعمال  ع��ن  ينتج  ك��ان  ف���اإذا  ث��م  وم��ن 

عن  فالإعالن  فيها..  التعامل  يحظر  فاإنه  و�سالمته،  الم�ستهلك 

تاأثيرها على  اإل في حالة عدم  بها ل يكون  والتعامل  ال�سلع  هذه 

�سحة الم�ستهلك و�سالمته.
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ج/ االإعالن عن �سعر ال�سلعة

األزم الم�سرع المزود اأن يدون ال�سعر على ال�سلعة التي يعر�سها 

للتداول. على اأن يكون ذلك ظاهراً، وهذا يتحقق باأن يتم الإعالن 

عن ال�سعر ب�سكل بارز في مكان عر�ض ال�سلعة، وباأن يكون ال�سعر 

محدداً بالعملة المحلية )6(.

ال�سعر مذكوراً بطريقة وا�سحة هو  اأن يكون  ومن مقت�سيات 

اأن تذكر الكمية المقابلة لل�سعر المدون على ال�سلعة بالن�سبة لعدد 

القطع اأو الوزن اأو غير ذلك من الوحدات القيا�سية.

ال�سلعة  ذات  على  ال�سعر  عن  الإع���الن  يو�سع  اأن  ي�سترط  ول 

مبا�سرة اإذ يكفي اأن يو�سع ال�سعر مثبتاً في مكان قريب منها بحيث 

الم�ستهلك ب�سهولة من الإطالع عليه، كاأن يكون الإعالن  يتمكن 

عن ال�سعر مل�سقاً على الرف المعرو�سة عليه ال�سلعة.

والحقيقة يعد ال�سعر اأحد اأهم العنا�سر الأ�سا�سية التي يعتمد 

عليها الم�ستهلك في تحديد قراره بال�سراء من عدمه.

فاإنه  الغر�ض،  ه��ذا  تحقيق  ال�سعر  عن  الإع��الن  ي�ستهدف  واإذ 

اأو  المزودين  بع�ض  تع�سف  من  الم�ستهلك  يحمي  الوقت  ذات  في 

اإذ يمثل  اأعلى،  ب�سعر  البيع  الذين يقدمون على  الخدمة  مقدمي 

الإعالن عنه نوعاً من الرقابة على مدى اللتزام بال�سعر وت�سليم 

ال�سلعة للم�ستهلك على اأ�سا�سه دون زيادة.

ويت�سل بالإعالن عن ال�سعر اأمران مهمان:

1/ الح�سول على فاتورة لل�سلعة اأو الخدمة

ف��ات��ورة  ع��ل��ى  ح�سوله  الإع�����الم،  ف��ي  الم�ستهلك  ب��ح��ق  يت�سل 

بع�سها  ذك��ر  على  القانون  حر�ض  معينة  بيانات  تت�سمن  م��وؤرخ��ة 

وترك الباقي لالئحة التنفيذية.

لن�سو�ض  وف��ق��اً  ال��ف��ات��ورة  تت�سمنها  اأن  يجب  التي  والبيانات 

القانون والالئحة التنفيذية )1( ما يلي

اأ-نوع ال�سلعة وتعريفها: وهو ما يق�سي تو�سيح ال�سنف المباع 

من ال�سلعة، واأن يكون كل �سنف على حدة.

ب-�سعر ال�سلعة بالعملة المحلية: وهذا البيان يفيد في تحقيق 

نوع من الرقابة على مدى التزام المزود بالأ�سعار وت�سليمه ال�سلعة 

للم�ستهلك بال�سعر المعلن عنه.

في  ي�ساعد  وه��ذا  المباعة:  الوحدات  عدد  اأو  ال�سلعة  ج-كمية 

�سبط ال�سعر بطريقة وا�سحة.

وحدة البيع
ا�سم المزود وعن�انه:

م�ستنداً  تمثل  اأن��ه��ا  ف��ي  مجموعها  ف��ي  البيانات  ه��ذه  وتفيد 

�سماناً  تعد  ث��م  وم��ن  ال��م��زود،  الم�ستهلك  بين  ت��م  ال��ذي  للتعامل 

لحقوق الم�ستهلك.

كما اأن��ه��ا تحقق ن��وع��اً م��ن ال��رق��اب��ة على م��دى ال��ت��زام ال��م��زود 

بالأ�سعار وت�سليمه ال�سلعة للم�ستهلك بال�سعر المعلن عنه.

وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  اأ�سدر  فقد  لذلك  وتحقيقاً 

التي  التوجيهات  بع�ض  القت�سادية  التنمية  ب��دائ��رة  الم�ستهلك 

ال�سدد  ه��ذا  ف��ي  ومنها  وال��ت��اج��ر،  الم�ستهلك  بين  العالقة  تنظم 

اأن تكون الفاتورة مكتوبة باللغتين العربية والأجنبية، واأل تكون 

الفاتورة باإجمالي المبلغ، بل يلزم تو�سيح الأ�سناف المباعة واأن 

يكون كل �سنف على حدة ومقابله تحت ال�سنف.

ذكر  يتم  لل�سمان  م�ستقل  م�ستند  وج��ود  ع��دم  حالة  في  واأن��ه 

ال�سمان وما ي�سمله ومدته على الفاتورة، وكذلك في حالة وجود 

في  ذلك  تو�سيح  فيتم  الخدمة  اأو  ال�سلعة  ثمن  من  متبقي  مبلغ 

الفاتورة.

2/ التخفي�سات ال�همية:

يرتبط بالإعالن عن ال�سعر م�ساألة اإجراء التخفي�سات الوهمية 

في اأ�سعار ال�سلع المعرو�سة للبيع في الت�سفيات المو�سمية اأو غير 

المو�سمية.

باأ�سعار عالية  �سلع  الإع��الن عن  اإل��ى  المحالت  بع�ض  تلجاأ  اإذ 

للم�ستهلك،  اإغ���راء  اأك��ث��ر  اآخ���ر  �سعراً  جانبها  وت�سع  ت�سطبها  ث��م 

الأمر الذي يوهم الم�ستهلك ويوقعه في ت�سليل باأنه يوجد فعاًل 

تنزيل.

كذلك تلجاأ بع�ض المحالت اإلى ت�سفية بع�ض ال�سلع فت�سحب 

ال�سلع الجديدة وت�سع مكانها �سلعاً مخزنة باأ�سعار مغرية فيتدافع 
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بمقت�سى  ال��دب��وي  الم�سرع  اأوج��ب  فقد  وهمية  تخفي�سات 

المخف�سة  ب��الأ���س��ع��ار  ال��ب��ي��ع  تنظيم  ب�����س��اأن  المحلي  الأم����ر 

)التنزيالت( في اإمارة دبي عدة محظورات.

جزاء انتهاك املزود حلق امل�ستهلك يف التزود باحلقائق 
املتعلقة بال�سلعة

1-الجزاء الجنائي

18 من القانون بعد تعديلها يت�سح ما  با�ستقراء المادة 

يلي:

ال��م��زود  على  تفر�ض  وال��ت��ي   )7( ال��م��ادة  مخالفة  اأن  اأ/ 

اأو   بال�سلعة  المتعلقة  بالبيانات  الم�ستهلك  باإعالم  اللتزام 

األ��ف  مائة  ع��ن  تقل  ل  التي  ال��غ��رام��ة  ج��زاء  ترتب  الخدمة 

درهم ول تجاوز مليون درهم مع عدم الإخالل باأية عقوبة 

اأ�سد ين�ض عليها اأي قانون اآخر.

ب/ اأن مخالفة المادة )8( والتي تلزم المزود بيان ال�سعر 

واإعطاء فاتورة للم�ستهلك ترتب جزاء الغرامة التي ل تقل 

عن 10.000 درهم ول تجاوز 200.000 درهم.

2- الجزاء المدني

اأواًل: مدى �سحة العقد

ثانيًا: الحق في التع�ي�س

تن�ض المادة )16( من القانون على حق الم�ستهلك في 

اأو  اأ�سرار �سخ�سية  الح�سول على تعوي�ض عما يلحقه من 

اأن ذلك يتم وفقاً للقواعد العامة النافذة،  مادية، واأ�سافت 

واأنه يقع باطاًل اأي اتفاق على خالف ذلك. الجمهور لل�سراء، وبعد الت�سفية ت�سع ال�سلع الجديدة بعد 

اأن تكون باعت ال�سلع الرديئة ب�سعر ما كان يمكن اأن تحققه 

في الو�سع  العادي.

ولذا فقد حظر الم�سرع اللجوء اإلى هذه الأ�ساليب فن�ض 

في المادة الأولى فقرة )5( من قانون قمع الغ�ض والتدلي�ض 

تخفي�سات  »اإج�������راء  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ع��ام��الت  ف���ي 

في  للبيع  المعرو�سة  والب�سائع  ال�سلع  اأ�سعار  ف��ي  وهمية 

الت�سفيات المو�سمية وغير المو�سمية« يعد جريمة يعاقب 

عليها بالحب�ض لمدة ل تجاوز �سنتين وبغرامة ل تقل عن 

باإحدى  اأو  دره��م  اآلف  ع�سرة  ت��ج��اوز  ول  دره��م  خم�سمائة 

هاتين العقوبتين.

و�سماناً لتحقيق حماية الم�ستهلك من هذه التخفي�سات 

غ��ي��ر ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، وو����س���ع ح���د ل��ل��ف��و���س��ى ف���ي الإع�����الن عن 

غرامــة ل تقــل عــن 100 درهــم ول 
تتجاوز املليون درهم للمزور الذي يخل 

بحق امل�ستهلك يف املعلومات عن ال�سلعة

الهوام�س

)1( و )2( انظر المادة )7( من القانون.

)3( انظر المادة )26( من الالئحة وانظر فيما يلي �ض

)1( انظر المادة )7( من قانون حماية الم�ستهلك. 

)1( انظر المادة )7( من قانون حماية الم�ستهلك.

)1( انظر المادة )29( من الالئحة التنفيذية.

)1( انظر المادة )8( من قانون حماية الم�ستهلك، والمادة )31( 

من الالئحة.
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املقدمة 
الحمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد..

فلقد اهتم الإ�سالم بالأ�سرة، فاأقامها على العدل والو�سوح 

العمل على حل  اإل��ى  ون��دب  للمنازعات،  دفعاً  الأح��ك��ام،  في 

القراآن  به  اهتم  ما قد ين�ساأ من منازعات، فال تجد عقداً 

كما اهتم بعقد الزواج، مما حدا بالفقهاء اأن يجتهدوا في 

تو�سيح وبيان اأحكام هذا العقد وما يترتب عليه من اآثار، 

اإن�ساء الأ�سرة على  فهو ميثاق �سرعي بين الزوجين غايته 

اأ�س�ض م�ستقرة تهيئ لهما اأ�سباب المودة والرحمة وال�سكن، 

فتكون ثمرته اإمداد المجتمع بالن�سل ال�سالح.

وعلى الرغم من ذلك فاإن الحياة الزوجية قد يعتر�سها ما 

ا�ستحكام الخالف بين الزوجين مما قد يتعذر  اإلى  يوؤدي 

معه راأب ال�سدع واإ�سالح ذات البين، فكانت �سرعية الطالق، 

ولعل من اأهم اأحكام الطالق التي اهتمت قوانين الأحوال 

اأهم هذه  ال�سخ�سية بها ما ي�سمى بالطالق لل�سرر، ومن 

القوانين قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي الذي تناول 

اأحكام الطالق لل�سرر في المواد من 117 اإلى 122.

اإليه  اتجه  ما  مع  وتما�سياً  ال��واق��ع،  يفر�سه  لما  ومواكبة 

خا�سة  الزوجين،  بين  الإ�سالح  على  حر�سه  من  الم�سرع 

عند ال�سقاق والنزاع، اتجه معهد دبي الق�سائي بما يمتلكه 

من خبرات رائدة في مجال التدريب الق�سائي اإلى اإطالق 

القانونية  ال�سوية  رف��ع  بغية  الأ�سريين  للمحكمين  دبلوم 

للعاملين في مجال التحكيم الأ�سري، والرتقاء بملكاتهم 

الإ�سالحية، وهو الأول من نوعه على الم�ستوى الإقليمي، 

ب��دء تدريب  2010، ليتم  اأك��ت��وب��ر  ف��ي  ال��دب��ل��وم  اإط���الق  فتم 

الدفعة الأولى في 9 يناير 2011، ليتم تخريج ثالث دفعات 

ب�سدد  المعهد  ف��اإن   2012 مار�ض   8 واليوم  الآن،  منه حتى 

اإنهاء اإجراءات قبول الدفعة الرابعة، وتعزيزاً للنجاح الذي 

لقيه اإطالق هذا الدبلوم، على م�ستوى كافة اإمارات الدولة، 

يقدم  النفع  تعميم  على  المعهد  ع��ام  م��دي��ر  م��ن  وح��ر���س��اً 

المعهد هذه الدرا�سة عن التطليق لل�سرر وما يتعلق به من 

التحكيم الأ�سري، و�سيتم ن�سرها على ثالثة اأعداد من هذه 

المجلة الغراء، وهذا هو الجزء الأول منها، والذي يحتوي 

على مطلبين:

بقلم / د. محمد عبد الرحمن الضويني
اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�سارك

مبعهد دبي الق�سائي 

التطبيقات القضائية
للطـالق للضرر
ومجاالت التحكيم األسري في ضوء أحكام

قانون األحوال الشخصية اإلماراتي )3/1( 
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املطلب الأول
تعريف ال�سرر واأنواعه

الفرع الأول: تعريف ال�سرر
تعريف ال�سرر )لغة(:-

ال�سر: بفتح ال�ساد اأو �سمها: �سد النفع، وكل ما كان من �سوء 

حال وفقر و�سدة في بدن، فهو �سر، يقول الأزهري: كل ما كان من 

ٌر – بال�سم - ، وما كان �سد  �سوء حال، وفقر، و�سدة في بدن فهو �سُ

النفع فهو بفتحها، و�ساًره ُم�ساًرة و�سراراً بمعنى �سره.

وال�سرر: يعني اأي�ساً ال�سيق.

تعريف ال�سرر )�سرعاً(:-

لم يبعد الفقهاء عند تعريفهم لل�سرر عن معناه اللغوي، فقد 

عرفه ابن حجر الهيتمي باأنه: اإلحاق مف�سدة بالآخرين .

الزوجية  العالقة  اإط��ار  ال�سرر في  ي�سمل  عام  التعريف  وهذا 

وغيرها، ولم يفرد الفقهاء تعريفاً خا�ساً بال�سرر الذي يتيح للمراأة 

طلب الفرقة، ولكنهم اكتفوا ب�سرب اأمثلة لل�سرر الم�سوغ لطلب 

اأي للزوجة   - الكبير:- )ولها  ال�سرح  الدردير في  الفرقة، فيقول 

�سرعاً، كهجرها  بال�سرر، وهو ما ل يجوز  ال��زوج  التطليق على   -

بال موجب �سرعي، و�سربها  كذلك و�سبها و�سب اأبيها( فقد اعتبر 

الدردير اأن كل ما ل يجوز �سرعاً يعتبر تعدياً من الزوج على زوجته 

اإذا اأوقعه عليها.

�سرراً  منه  واأن  م��ادي��اً،  ���س��رراً  ال�سرر  من  اأن  ويالحظ 

معنوياً، فال�سرر المادي ال�سرب ونحوه، وال�سرر المعنوي 

الهجر وال�سب ونحوهما.

للمراأة  الم�سوغ  ال�سرر  ن��ع��رف  اأن  ن�ستطيع  ذل��ك  ���س��وء  وف��ي 

حق طلب التفريق باأنه: هو كل ما يلحق مف�سدة ب�سخ�ض المراأة، 

ويوؤذيها ويوؤلمها ببدنها اأو نف�سها.

ال�سخ�سية الإماراتي ال�سرر الذي  وقد عرف قانون الأح��وال 

ال��ذي  ال�سرر  ذل��ك  ب��اأن��ه  التطليق،  طلب  الزوجين  م��ن  لأي  يتيح 

117 من قانون  يتعذر معه دوام الع�سرة بالمعروف بينهما. )مادة 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي(.

ال�سخ�سية  الأح�����وال  ل��ق��ان��ون  الإي�����س��اح��ي��ة  ال��م��ذك��رة  وب��ي��ن��ت 

الإماراتي ال�سرر الذي يتعذر معه دوام الع�سرة بقولها: )اأن لكل 

من الزوجين طلب التطليق لل�سرر.. �سواء كان هذا ال�سرر مادياً اأو 

معنوياً، و�سواء طال اأحد الزوجين، اأو والديهما، اأو اأ�سرتهما مادام 

يتعذر معه الع�سرة، واأن ال�سرر ي�سمل ال�سرر المادي الج�سماني اأو 

الهجر  ي�سمل  بالأعرا�ض، كما  والرمي  وال�سب،  كال�ستم  المعنوي، 

بال م�سوغ �سرعي(.

. وه��و ما 
)1(

ب��دب��ي التمييز  �سار عليه ق�ساء محكمة   وه��و ما 

يعني اأن الحق في طلب التطليق لل�سرر لي�ض مق�سوراً على الزوجة 

فقط، بل هو حق للزوج كذلك، وهو ما يعني اأن القانون الإماراتي 

�ساوى بين الزوجين في حق طلب التفريق لل�سرر.

اإطار الدرا�سة:-
اأن��واع كثيرة  اأن تطلق �سفة الطالق لل�سرر على  من الممكن 

من اأنواع الطالق التي يوقعها القا�سي، لأنها ت�سبب �سرراً للزوجة 

وال�سقاق،  النزاع  ب�سبب  الطالق  على  يطلق  فهو  زوجها،  قبل  من 

41

اجتــه معهــد دبــي الق�ســائي 
مبا ميتلكه من خــربات رائدة 
يف جمــال التدريب الق�ســائي 
اإىل اإطــالق دبلــوم للمحكمني 
الأ�ســريني بغية رفع ال�ســوية 
للعاملــني يف جمال  القانونيــة 
التحكيم الأ�ســري، والرتقاء 

مبلكاتهم الإ�سالحية
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الذي تطلب الزوجة التطليق على زوجها من اأجله هو مما ت�ستقل 

الثابت  اأ�سله  ول��ه  �سائغاً  تقديرها  ك��ان  متى  المو�سوع  محكمة  به 

بالأوراق()2(. 

الفرع الثاين: اأنـواع الـ�سرر:-
اإلى  تنق�سم حالت ال�سرر الذي يلحق الزوجة من قبل الزوج 

ثالثة اأق�سام:-

اأوًل:- �سرر مح�ض يق�سده الزوج، وهو كل ما ي�سدر عن الزوج 

ال��زوج  وي�سدر عن  بالزوجة،  اأذى  يلحق  ت��رك  اأو  فعل  اأو  ق��ول  من 

بدون موجب اأو مبرر �سرعي.

ثانياً:- �سرر يلحق بالزوجة ويكون فيه ق�سد الزوج منعدماً اإل 

اأنه ي�سبب للزوجة اأذى كغيبته عنها اأو فقده اأو اإع�ساره اأو حب�سه.

ث��ال��ث��اً:- ال�����س��رر ال���ذي يلحق ال���زوج���ة، وي��غ��ل��ب ف��ي��ه ن�سبة 

ال�سرر للزوجين معاً، وهو ما يثير ال�سقاق والنزاع والتنافر بين 

الزوجين .

 وهذا النوع الأخير من ال�سرر متداخل مع النوع الأول، ويدق 

على الكثيرين التمييز بينهما، اإل اأن النوع الأول ي�سند فيه الفعل 

فيه،  دخ��ل  للزوجة  يكون  ول  ال��زوج  اإل��ى  للتفريق  الموجب  ال�سار 

كاأن ي�سربها �سرباً مبرحاً دونما �سبب اأو مبرر �سرعي يوجب هذا 

اأو اأن يتركها بمكان  اأو اأن ي�ستمها باأ�سد الألفاظ واأنباها،  ال�سرب، 

قفر موح�ض دونما موؤن�ض وهي لم تكن قد اعتادت على مثل هذه 

الحياة، وغالباً ما يتحقق النوع الأول بترك الزوج لزوجته دون اأن 

يجتمع واإياها في م�سكن واحد، اأو اأن يقيم معها في ذات الم�سكن، 

اأما النوع الآخر فغالباً ما يحدث بين الزوجين وهما يقيمان معاً 

ويكون م�سدره تحر�ض اأحدهما بالآخر.

�سلب  وهما   ، النوعين  هذين  بين  الترابط  ول��وج��ود  ول��ذل��ك 

ومن  وال��ب��ي��ان،  بالتو�سيح  فنتناولهما  لل�سرر.  التطليق  م��ح��ور 

قانون  في  ج��اء  لما  وفقاً  لل�سرر  الطالق  اأح��ك��ام  نو�سح  خاللهما 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي.  

املطلب الثاين
التفريق لل�سرر املح�س الذي يق�سده اأي من الزوجني 

ويتعمده
اأو   وال��ذي هو عبارة عن كل ما ي�سدر عن ال��زوج تجاه زوجته 

العك�ض من قول اأو فعل اأو ترك يوؤذيها ويوؤلمها بدون مبرر اأو �سبب 

من  هنا  اإيالمها.ولبد  وقا�سداً  اإي��ذاءه��ا،  متعمداً  موجب،  �سرعي 

والفقدان،  للغيبة  والتطليق  الإنفاق،  لعدم  التطليق  على  ويطلق 

والتطليق  للعيوب،  والتطليق  والحب�ض،  الفتنة  لخوف  والتطليق 

لعدم اأداء ال�سداق الحال، والتطليق ب�سبب الإيالء اأو الظهار.

فالتطليق لل�سرر ي�سمل كل هذه الأنواع، حيث اإن الماآل فيها 

اإلى وجود �سرر وقع على الزوجة – اإل اأنه غير مق�سود اأو متعمد -، 

فرفعت اأمرها اإلى القا�سي طالبة رفعه عنها، اإل اأن ال�سطالح قد 

جرى في نظم الأحوال ال�سخ�سية على اإطالق م�سطلح )الطالق 

لل�سرر( على الطالق لل�سقاق و�سوء الع�سرة – وهو غالباً ما يكون 

مق�سوداً اأو متعمداً -، وجعل لالأنواع الأخرى اأق�ساماً م�ستقلة.

وهذا ما �سنتبعه خالل هذه الدرا�سة، حيث �سنتناول الطالق 

لل�سرر، بمعنى �سوء الع�سرة والنزاع وال�سقاق بين الزوجين.

حقيقة ال�سرر املبيح لطلب التفريق:-
زوجته  ال���زوج  ي�سار  اأن  ه��و  التفريق  لطلب  المبيح  ال�����س��رر 

بطريقة تجعل الع�سرة بينهما غير م�ستطاعة.

اأم���ره  يختلف  والأل����م  الأذى  م��ن  ال�����س��رر  ي�سبب  م��ا  اأن  غ��ي��ر 

باختالف الأزمنة والأمكنة والأ�سخا�ض، ويخ�سع تقديره لقا�سي 

المو�سوع  قا�سي  �سلطة  في  تدخل  واق��ع  م�ساألة  لأنها  المو�سوع، 

الذي هو اأقدر على فهمها وتقديرها.

ب��ي��ن الع��ت��ب��اري��ن ال�سخ�سي   ف��ال��م��ع��ي��ار ف���ي ال�����س��رر ي��ج��م��ع 

بح�سب  يقدره  القا�سي  اأن  جهة  من  �سخ�سي  فهو  والمو�سوعي، 

ال���ذي يعي�سان فيه،  ال��ب��ل��د  ال��زوج��ي��ن، وم��ن��زل��ت��ه��م��ا، وع���رف  ح���ال 

اأن ينطوي على تعد، فاإن كان  اأنه ل بد من  ومو�سوعي من جهة 

زي��ارة مكان م�سبوه،  ك��اأن يمنعها من  ال�سرر لحق من حقوق اهلل 

لتركها  بها  اأو ي�سر  الف�ساد،  اأو منهن  يتوقع منهم  اأو �سحبة من 

الذي  ال�سرر،  مفهوم  في  يدخل  ل  ذلك  ف��اإن  الدينية،  لواجباتها 

يبرر لها طلب التفريق.

وقد ق�ست حمكمة التمييز بدبي باأنه:  
 )المقرر وفق ما تق�سي به المادة 117/ 1 من قانون الأحوال 

ال�سخ�سية اأن لكل من الزوجين طلب التطليق لل�سرر، متى وقع 

اأكان  اأو الفعل �سواء  اأن��واع الإي��ذاء بالقول  على اأي منهما نوع من 

هذا ال�سرر مادياً اأو معنوياً، و�سواء اأطال اأحد الزوجين اأو والديها 

اأو اأ�سرتها ما دام يتعذر معه دوام الع�سرة بالمعروف بينهما دون اأن 

ي�سقط حق اأي منهما من ذلك ما لم يثبت ت�سالحهما. ومن �سور 

الإ�سرار بالزوجة هجر الزوج فرا�سها بغير عذر واأن تقدير ال�سرر 
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الإ�سارة اإلى اأق�سام ال�سرر الموؤدي اإلى التفريق.

الفرع الأول: اأق�سام ال�سرر
لل�سرر تق�سيمات متعددة باعتبارات مختلفة، فهو ينق�سم اإلى 

�سرر قولي و�سرر فعلي، كما ينق�سم اأي�ساً اإلى �سرر اإيجابي و�سرر 

اإلى �سرر مادي و�سرر معنوي، ونتناول كل  اأي�ساً  �سلبي، وينق�سم 

تق�سيم منها ب�سيء من التف�سيل:

التق�سيم الأول: ال�سرر القويل وال�سرر الفعلي:-
اأو  اأو ي�سب ذويها  اأ- فقد ين�ساأ ال�سرر عن القول كاأن ي�ستمها 

يقذفها اأو يذيع �سراً لها ائتمنته عليه ي�سيء اإليها .

ب- وقد ين�ساأ ال�سرر عن الفعل كتمزيق ثيابها وك�سر اأدواتها 

الخا�سة و�سربها �سرباً موؤلماً لغير �سبب .

ال��زوج  على  التطليق  )ولها  الكبير  ال�سرح  في  ال��دردي��ر  يقول 

ب��ال�����س��رر وه���و م��ا ل ي��ج��وز ���س��رع��اً، كهجرها ب��ال م��وج��ب �سرعي 

اإلى ال�سرر  اأبيها()3( فاأ�سار بال�سب  و�سربها كذلك ،و�سبها و�سب 

القولي، واأ�سار بال�سرب اإلى ال�سرر الفعلي.

وقد جاء في المذكرة الإي�ساحية لقانون الأحوال ال�سخ�سية 

الإماراتي ما يوؤكد هذا فتقول: )من المقرر اأن لكل من الزوجين 

طلب التطليق لل�سرر متى وقع على الزوج الآخر من زوجه اأي نوع 

من اأنواعه بالقول اأو الفعل ولو لم يتكرر اإيقاع الإيذاء ب�سرط اأن 

يكون ال�سرر فاح�ساً(.

اأن  للزوجة  يجوز  اأن��ه  على  التمييز  محكمة  ق�ساء  جرى  وقد 

تطلب التطليق اإذا �سارها زوجها باأي نوع من اأنواع الإيذاء المتعمد 

بالقول اأو الفعل الذي ل يكون عادة بين اأمثالهما، ول ي�ستطاع معه 

دوام الع�سرة بينهما)4(.

كتب  قد  ر�سالة  اإليها  اأر�سل  لو  ما  اأي�ساً  ذلك  م�ستمالت  ومن 

فيها عبارات تعد �سباً اأو قذفاً لها متى ثبتت ن�سبة تلك الر�سالة اإلى 

كان من  »لما  باأنه:  العليا  التحادية  المحكمة  فقد ق�ست  ال��زوج، 

المن�سو�ض عليه في المذهب المالكي المعمول به في الدولة اأن 

للزوجة الحق في الح�سول على الطالق ب�سبب اإ�سرار زوجها بها 

بال�سب ونحوه ، قال خليل بن اإ�سحاق في مخت�سره م�سبوكاً بكالم 

�سارحه الدردير: )ولها التطليق بال�سرر، وهو ما ل يجوز �سرعاً 

اأبيها(،  و�سب  و�سبها  كذلك  و�سربها  �سرعي  موجب  بال  كهجرها 

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق اأن المطعون �سده اأر�سل اإلى 

واأنه  ال�سب،  نطاق  في  تدخل  كلمات جارحة  فيها  ر�سالة  الطاعنة 

اأمام  تم�سكت  الطاعنة  واأن  اإليها،  الر�سالة  تلك  اأر�سل  باأنه  اعترف 

ال�سب  ب�سبب  الطالق  في  بحقها  حكمها  في  المطعون  المحكمة 

ق�سى  ال��ذي  فيه  المطعون  الحكم  ف��اإن  الر�سالة  تلك  ف��ي  ال���وارد 

بحرمانها من هذا الحق الذي كفلته لها ال�سريعة الإ�سالمية يكون 

معيباً بما ي�ستوجب نق�سه »)5(  

لها  ع��دم �سحة قذفه  وثبت  بالزنا  ل��و قذفها  م��ا  اأي�����س��اَ  وك��ذا 

فاإنه يعد اإ�سرراً بها يجيز لها طلب الطالق، فقد ق�ست المحكمة 

ال��ط��ف��ل.. وال��ذي  ث��ب��وت ن�سب  ك��ان  » لما  ب��اأن��ه:  العليا  الت��ح��ادي��ة 

ن�سبه  ما  ف��اإن  وعليه   � زوجها   � للطاعن  �سدها  المطعون  و�سعته 

اإليها من قذف بالزنا اأدين عنه في الق�سية الجزائية )2005/696( 

كاف لإحداث ال�سرر الموجب للتفريق بينها وبينه، وهو ما انتهى 

المرفوعة  لل�سرر  الطالق  دع��وى  في  فيه  المطعون  الحكم  اإليه 

من المطعون �سدها �سد الطاعن، لذا فاإن الحكم المطعون فيه 

في الطعن 42 ل�سنة 29 قد جاء �سحيحاً وموافقاً لأحكام ال�سريعة 

متعيناً  محله  غير  ف��ي  عليه  ال��ط��اع��ن  طعن  واأ���س��ح��ى  وال��ق��ان��ون، 

الرف�ض«)6(  

التق�سيم الثاين: ال�سرر الإيجابي وال�سرر ال�سلبي
اأ- قد ين�ساأ ال�سرر عن الفعل الإيجابي، كاأن يدفع الزوج زوجته 

من مكان مرتفع اأو ي�سع لها �سماً في طعامها .

ب- وقد ين�ساأ عن الفعل ال�سلبي، كمن يترك زوجته الم�سابة 

ال�سرر املبيح لطلب التفريق هو اأن ي�سار 
الزوج زوجته بطريقة جتعل الع�سرة بينهما 

غري م�ستطاعة
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الأ�سرار  تكون هذه  وقد  الأدبية،  الأ�سرار  ا�سم  اليوم  عليها  يطلق 

اأوقع واأبلغ في ال�سرر والأثر من الأ�سرار المادية، لأن كالم الل�سان 

اأنكى من كالم ال�سنان .

ال�سخ�سية  الأح���وال  لقانون  الإي�ساحية  المذكرة  بينت  وق��د 

�سواء   .... لل�سرر  التطليق  طلب  الزوجين  من  لكل  اأن  الإم��ارات��ي 

اأو  اأح��د الزوجين،  اأو معنوياً، و���س��واء ط��ال  ك��ان ه��ذا ال�سرر م��ادي��اً 

والديهما، اأو اأ�سرتهما مادام يتعذر معه الع�سرة، واأن ال�سرر ي�سمل 

والرمي  وال�سب،  كال�ستم  المعنوي،  اأو  الج�سماني  المادي  ال�سرر 

بالأعرا�ض، كما ي�سمل الهجر بال م�سوغ �سرعي.

الزوجين  لكل من  اأن   التمييز على  وقد جرى ق�ساء محكمة 

الإي��ذاء  من  ن��وع  منهما  اأي  على  وق��ع  متى  لل�سرر  التطليق  طلب 

بالقول اأو الفعل، �سواء كان هذا ال�سرر مادياً اأو معنوياً و�سواء لحق 

اأحد الزوجين اأو والديها اأو اأ�سرتهما مادام يتعذر معه دوام الع�سرة 

زوجته  على  ال��زوج  من  يقع  ال��ذي  ال�سرر  واأن  بينهما،  بالمعروف 

وتطلب التطليق ب�سببه له �سور مختلفة ومغايرة، فال�سب وال�سرب 

والهجر وقائع تختلف عن بع�سها، ويكفي في وقوع ال�سرر ثبوت 

�سورة من �سوره التي تتحقق بها الم�ساراة )10(.

هـل ي�ستـرط تكـرار ال�سـرر ؟
�سبق اأن بينا اأن ال�سرر اأمر ن�سبي يختلف باختالف الأ�سخا�ض 

المجتمع،  ف��ي  ال�سائد  ال�سحيح  ال��ع��ام  ال��ع��رف  ويحكمه  والأزم��ن��ة 

فالأ�سل اأنه لي�ض هناك حد معين لل�سرر الموجب للتفريق، وفي 

وكثرته  ال�سرر  كمية  في  عندنا  ولي�ض  مالك:  الإم���ام  يقول  ذل��ك 

�سيء معروف.

ي��راع��ي فيه  القا�سي، حيث  لتقدير  م��ت��روك  ف��الأم��ر  ث��م  وم��ن 

ظ����روف ال��زوج��ي��ن الأ���س��ري��ة وح��ال��ت��ه��م��ا الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ظ��روف 

المحيطة بهما.

وقد فرق فقهاء المالكية بين ال�سرر الفاح�ض وال�سرر 

بال�سرع والتي تحتاج اإلى الحفظ وال�سيانة من اأن تقع في النار، 

اأو ترمي نف�سها في النهر اأو البحر حال �سرعها دون اأن يحفظها 

كانت  اأو  الحالة،  بهذه  اإ�سابتها  ح��ال  لتتعرى  يتركها  اأو  ال���زوج، 

الزوجة �سغيرة تحتاج اإلى الحفظ و�سلمت اإلى الزوج ولم يحفظها 

و�سيعها، كاأن اقتادها اإلى دور اللهو والفجور، اأو كمن يهجر زوجته 

في فرا�سها ويعر�ض عن الكالم معها.

ابن فرحون: من  الجليل للحطاب:- )قال  وجاء في مواهب 

ال�سرر قطع كالمه عنها، وتحويل وجهه في الفرا�ض عنها، واإيثار 

امراأة عليها، و�سربها �سرباً موؤلما()7(

 فاأ�سار بقوله قطع كالمه..... وتحويل وجهه ... اإلى ال�سرر 

ال�سلبي، واأ�سار بقوله و�سربها اإلى ال�سرر الإيجابي.

اأن للزوجة حق طلب  وقد ا�ستقر ق�ساء محكمة التمييز على 

التطليق اإذا �سارها الزوج باأي نوع من اأنواع الإيذاء المتعمد، �سواء 

- كهجر  �سلبياً  كان  اأو  الفعل-  اأو  بالقول  كالتعدي   - ايجابياً  كان 

الزوج لزوجته، اأو منعها مما تدعو اإليه الحاجة)8(.

كما ق�ست المحكمة التحادية العليا باأنه: »من المقرر �سرعاً 

ال��زوج��ة غير  اأن هجر   � � وعلى ما ج��رى به ق�ساء ه��ذه المحكمة 

ب�سببه  تح�سل  اأن  للزوجة  يحق  �سرراً  وي�سكل  النا�سز غير جائز، 

على الطالق«)9(  .

 التق�سيم الثالث: ال�سرر املادي واملعنوي :
فال�سرر المادي: هو كل ما ُيلحق الأذى والألم ببدن المراأة، 

ها اأو  با�ستعماله اآلة حادة قد توؤدي اإلى  ومنه �سربها باليد اأو بع�سّ

اأو  الحارقة  المواد  لبع�ض  با�ستعماله  اأو  بج�سدها  ج��راح  اإح��داث 

اإلقائه عليها ماء حاراً، وكل ما من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى اإلحاق الأذى 

بالمراأة، اأو يوؤدي اإلى فقدها لقيمة من القيم الجمالية التي تعتز 

اأو  راأ�سها  �سعر  كحلق  اأ�سا�ض مقوماتها،  من  وتعتبرها  بها،  المراأة 

اإزالة حاجبيها اأو ر�سها بمادة كاوية حارقة .

بما  المراأة  �سخ�ض  في  مف�سدة  اإلحاق  هو  المعنوي:  وال�سرر 

يم�ض كرامتها، اأو يوؤذي �سعورها، اأو يخد�ض �سرفها، اأو يتهمها في 

دينها، اأو ي�سيء اإلى �سمعتها، ومنه اإ�سماعها الكالم القبيح من �سب 

�سيئة،  �سمعة  ب��ذات  اأو  بالدواب  ت�سبيهها  اأو  ولوالديها،  لها  و�ستم 

ومنه ترك الكالم معها اأو ترك المبيت في فرا�سها دون وجه حق 

وزجرها  بنهرها  اأو  وجهها  ف��ي  العبو�ض  ومنه  عليه،  ال��ق��درة  م��ع 

ب�سوت مرتفع وت�ساغله عنها عند محادثتها اإياه، اأو تركه لها دون 

اأن يعيرها اهتماماً اأو يحترم م�ساعرها، وكثير من الت�سرفات التي 

ملعلوماتك
بينت املذكرة الإي�ســاحية لقانون الأحوال ال�سخ�سية 
الإماراتي اأن لكل من الزوجني طلب التطليق لل�ســرر 
.... �سواء كان هذا ال�ســرر ماديًا اأو معنويًا، و�سواء 
طــال اأحد الزوجني، اأو والديهما، اأو اأ�ســرتهما مادام 

يتعذر معه الع�سرة
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الم�سارة)14(.

كما ق�ست المحكمة التحادية العليا باأنه: »لما كان من المقرر 

اأن ال�سرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق من زوجها من اأجله 

، له �سور متعددة ويكفي للحكم بالتطليق لل�سرر اأن تثبت الزوجة 

اأن  اأي�ساً  ولها  الم�سارة،  بها  التي تتحقق  ال�سرر  �سورة من �سور 

تطلب التطليق اإذا اأوقع بها زوجها اأي نوع من اأن��واع الإي��ذاء غير 

المبرر �سرعاً، �سواء بالقول اأو الفعل، ويكفي ثبوت �سورة فقط من 

ا�ستدلت  المطعون �سدها قد  كان ذلك، وكانت  لما  ال�سرر.  �سور 

المقدمة  بال�سكوى  اإليها  اأ�ساء  زوجها  اأن  على  التطليق  طلب  في 

 � ال�سكوى  اأي   � ال��دع��وى  واق��ت��رن��ت  �سربته  اأن��ه��ا  اإليها  ن�سب  م��ن��ه، 

بالبراءة، ومن ثم فاإنه ل تثريب على محكمة المو�سوع اعتبارها 

مجرد ال�سكوى، اأنه ينطوي على الم�سارة بالزوجة، وفيه الإ�ساءة 

اإليها كزوجة « )15(

الفرع الثاين : اآراء الفقهاء يف اإيقاع الطالق لل�سرر
القا�سي  اإل��ى  اأمرها  ورفعت  زوجها  من  �سرر  بالمراأة  وقع  اإذا 

وا�ستطاعت اأن تثبت ما حل بها من �سرر، فهل للقا�سي اأن يحكم 

بتطليقها دفعاً لل�سرر عنها، اأم اأنه ل يجوز ذلك للقا�سي؟

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:-
القول الأول:- اأنه ل يجوز اإيقاع الطالق لل�سرر، ولكن يجوز 

للمراأة اأن ترفع الأمر اإلى القا�سي لياأمر الزوج بح�سن الع�سرة، فاإن 

امتثل فبها، واإل عزره بما يراه كفياًل بحمايتها.

وبهذا قال الحنفية وال�سافعية والحنابلة في رواية.

وحجتهم  اأن الطالق حق الزوج، ول يملكه غيره اإل بتفوي�ض 

منه، كما اأن الإيذاء الذي وقع بالزوجة يمكن اإزالته بالتعزير.

القول الثاني: اأنه يجوز للزوجة التي ي�سيء زوجها ع�سرتها اأن 

ترفع اأمرها اإلى القا�سي، فاإن ثبت ال�سرر طلقها عليه.

وبهذا قال المالكية واأ�سح الروايتين عند الحنابلة.

والقول الثاني هو الراجح، وذلك ا�ستناداً اإلى ما يلي:-

غير الفاح�ض.

ال��ع��ادل��ة ول���و لمرة  بالبينة  ث��اب��ت��اً  ال�����س��رر ف��اح�����س��اً  ف����اإذا ك���ان 

واحدة، فاإنه ل ي�سترط فيه التكرار، وينفذ القا�سي طلب الزوجة 

بالتفريق. 

– اأي  الدردير في �سرحه على مخت�سر خليل:- )ولها  يقول 

 – البينة  ت�سهد  لم  ول��و  بال�سرر  ال��زوج  – التطليق على  للزوجة 

ال�سهود – بتكراره()11(.

اأما اإذا كان ال�سرر خفيفاً محتماًل غير فاح�ض، تطيقه طبيعة 

المراأة ول تاأباه، في�سترط فيه التكرار وال�ستمرار حتى يحق طلب 

التفريق لل�سرر.

البهجة:- )لبد من تكرار ال�سرر حيث  يقول �ساحب 

كان اأمراً خفيفاً، فاإن كان �سرباً فاح�ساً كان لها التطليق به 

ولو لم يتكرر()12(.

ال�سخ�سية  الأح��وال  لقانون  الإي�ساحية  المذكرة  انتهت  وقد 

الإماراتي اإلى التفرقة اأي�ساً بين ال�سرر الفاح�ض، فاكتفت بوقوعه 

التكرار،  فيه  فا�سترطت  الفاح�ض  غير  ال�سرر  وبين  واح��دة،  مرة 

وفق  التقديرية،  ل�سلطته  وف��ق��اً  بينهما  يمايز  م��ن  ه��و  والقا�سي 

الذي  الزوجين، والمجتمع  دع��وى في �سوء �سخ�سية  ظ��روف كل 

يعي�سان فيه.

وعلى هذا جرى ق�ساء محكمة التمييز .

اإذ ق�ست في ال�سرر الثابت باأنه »من المقرر اأن ال�سرر الذي 

�سور  ل��ه  ب�سببه  التطليق  وتطلب  زوج��ه��ا  م��ن  ال��زوج��ة  على  يقع 

وقائع  والهجر  وال�سرر  فال�سب  لبع�ض،  بع�سها  مغايرة  مختلفة 

تختلف كل منها عن الأخ��رى، ويكفي لوقوع ال�سرر ثبوت �سورة 

اإيقاع الإيذاء  من ال�سور التي تتحقق بها الم�سارة ولو لم يتكرر 

وكان تقدير ال�سرر الذي تطلب الزوجة التطليق من اأجله هو مما 

اأ�سله  وله  �سائغاً  تقديرها  كان  متى  المو�سوع  به محكمة  ت�ستقل 

الثابت بالأوراق«)13(.

�سور  �سورة من  ب��اأي  الفرقة  لطلب  الم�سوغ  ال�سرر  ويتحقق 

ال�سرر التي �سبق بيانها.

يقع  ال��ذي  ال�سرر  اأن  على  التمييز  ج��رى ق�ساء محكمة  فقد 

على الزوجة من زوجها وتطلب الطالق ب�سببه له �سور مختلفة 

يختلف  وقائع  والهجر،  وال�سرب  فال�سب  لبع�ض،  بع�سها  مغايرة 

كل منها عن الآخر، ويكفي لوقوع ال�سرر ثبوت �سورة من ال�سور 

فاإن عليها حينما تطلب من  الم�ساراة، ومن ثم  بها  التي تتحقق 

بها  تتحقق  ال��ت��ي  ال�����س��ورة  ت��ح��دد  اأن  لل�سرر  التطليق  المحكمة 
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اأمام القا�سي لأي من الزوجين، ثم بين في المادة 122 ما يثبت به 

ال�سرر ق�ساء، وهنا �سنتكلم عن ال�سرر ثابت الن�سبة اأول:

فن�ض في المادة  )117( على اأنه :-

 1 – »لكل من الزوجين طلب التطليق لل�سرر الذي يتعذر معه 

دوام الع�سرة بالمعروف بينهما، ول ي�سقط حق اأي منهما في ذلك، 

ما لم يثبت ت�سالحهما.

هذا  من   )16( للمادة  وفقاً  الأ���س��ري  التوجيه  لجنة  تتولى   -2

القا�سي  عر�ض  عنه  عجزت  فاإن  الزوجين،  بين  الإ�سالح  القانون 

ال�سلح عليهما، فاإن تعذر، وثبت ال�سرر حكم بالتطليق«.

وبالنظر في المادة �سالفة الذكر يتبين لنا اأنها تناولت اأحكام 

اأن  ن�ستطيع  �سوئها  وفي  الزوجين،  من  لأي  الن�سبة  ثابت  ال�سرر 

ن�ستخل�ض ما يلي:

1 - طلب التفريق حق لكل من الزوجين في مواجهة الآخر:

اأنه يحق لأي من الزوجين اأن يطلب التطليق من القا�سي  اإذ 

ب�سبب ال�سرر الذي يتعذر معه دوام الع�سرة بالمعروف اأو ا�ستمرار 

الحياة الزوجية بينهما.

فهذا الحق لي�ض ثابتاً للزوجة فقط، بل هو ثابت للزوج اأي�ساً، 

فاإنه  المنفردة،  ب��اإرادت��ه  الطالق  اإيقاع  حق  يملك  كان  واإن  فالزوج 

ال�سقاق، حتى  اأو  التطليق لل�سرر  اأن يمنع عنه حق طلب  ل ي�سح 

على  اإج��ب��اره  اإل��ى  و�سيلة  اإ�ساءتها  من  الم�ساك�سة  الزوجة  تتخذ  ل 

طالقها دون مقابل، فتحمله خ�سارة كبيرة، من نفقة العدة، وباقي 

المهر، والمتعة، ف�ساًل عن خ�سارته للزوجة نف�سها.

اإعفائه  اإمكان  الزوج  اأمام  ففي فتح باب طلب التطليق لل�سرر 

من تلك التبعات المادية، اإذا اثبت اأن الإ�ساءة منها، مما يحول بين 

الزوجة وبين تعمد الإ�ساءة اإلى زوجها، و�سوًل للطالق.

لحقها  ما  اإذا  بها  المدخول  غير  الزوجة  عن  الت�ساوؤل  ويثور 

�سرر من الزوج فهل يحق لها طلب التطليق لل�سرر؟

اأنها ن�ست  117 �سالف الذكر نجد  اإلى ن�ض المادة  بالرجوع 

تفرقة  دون  للزوجين  يثبت  لل�سرر  التطليق  اأن حق طلب  على 

بين المدخول بها وغير المدخول بها ، فالن�ض مطلق، والأ�سل 

ياأت ما يقيده، وبالتالي فاإن الحق  اإطالقه ما لم  اأن يظل على 

1 - عموم قوله تعالى: »فاإم�ساك بمعروف اأو ت�سريح باإح�سان«

2 - حيث قد فات بال�سقاق وال�سرر الإم�ساك بالمعروف، فتعين 

الت�سريح باإح�سان.

قوله - �سلى اهلل عليه و�سلم- : »ل �سرر ول �سرار«

ال�سريعة،  اعتبرتها  الحديث يعتبر قاعدة كلية،  اإن هذا  حيث 

ومنها  الحياة،  بها  تن�سبط  فقهية  ق��واع��د  عليها  الفقهاء  وخ��رج 

العالقة بين الزوجين، ومن هذه القواعد:-

اأن ال�سرر يدفع بقدر الإمكان.

اأن ال�سرر يزال.

اأن ال�سرر ل يزال بمثله.

وعليه وانطالقاً من هذا الأ�سل العام فاإنه يجوز للقا�سي رفع 

�سرراً  بها،  اأ�سر  ال��ذي  زوجها  من  بتطليقها  الزوجة  عن  ال�سرر 

يتعذر معه دوام الع�سرة.

3 - ومما ي�ستاأن�ض به هنا اأي�ساً، ما حذر به القراآن الرجال في 

لت�سيقوا  ت�ساروهن  »ول  تعالى:-  قوله  ذلك  كثيرة، من  موا�سع 

عليهن« وقوله تعالى:- »ول تم�سكوهن �سرراً لتعتدوا ومن يفعل 

ذلك فقد ظلم نف�سه«.

باإيقاع الطالق في مثل هذه الأح��وال،  النبوية ت�سهد  وال�سنة 

فالر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم- اأ�سار على ثابت بن قي�ض اأن يطلق 

زوجته، وقد كرهته من غير اأن تبدي �سبباً وا�سحاً لكراهيتها، فلئن 

اأول��ى، قال تعالى:  يثبت للقا�سي حق التطليق عند ثبوت ال�سرر 

»واإن يتفرقا يغن اهلل كال من �سعته«.

الفرع الثالث: موقف قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي
الإم��ارات��ي على ما �سارت  ال�سخ�سية  لقد �سار قانون الأح��وال 

عليه �سائر قوانين الأحوال ال�سخ�سية في كثير من البالد العربية، 

فاأثبت للقا�سي حق التطليق لل�سرر وال�سقاق بين الزوجين، ذلك 

اأن الحياة الزوجية ت�سبح بال�سقاق والنزاع الم�ستحكم جحيما ل 

يطاق، يجلب كثيراً من الأ�سرار التي تعم الزوجين معاً، وتتعداهما 

اأو  اإلى كثير ممن لهم بهم عالقة قرابة  اأولدهما، بل وربما  اإلى 

م�ساهرة، ومن ثم فقد اأخذ القانون بجواز تطليق القا�سي لل�سرر 

الحنابلة.  عند  القولين  واأ���س��ح  المالكية،  اإل��ي��ه  ذه��ب  بما  ع��م��اًل 

ثابت  ك��ان  متى  لل�سرر  التطليق  لأح��ك��ام   117 ال��م��ادة  فخ�س�ض 

الن�سبة لأي من الزوجين، بينما خ�س�ض المواد 118, 119, 121,120 

لأحكام التطليق لل�سقاق والنزاع متى كان ال�سرر غير ثابت الن�سبة 
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يطمئن اإليه �سميرها بغير معقب متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب 

�سائغة تتفق مع الثابت في الأوراق وتوؤدي اإلى النتيجة التي انتهت 

اإليها ...« )16(

ومن ثم فاإنه ل حد لل�سرر بل يخ�سع لتقدير القا�سي، حيث 

يراعي ظروف الزوجين وبيئتهما، فلي�ض كل فعل اأو قول مما يعتبر 

�سرراً في بيئة يعد �سرراً في بيئة اأخرى.

ال�سخ�سية  الأح��وال  لقانون  الإي�ساحية  المذكرة  انتهت  وقد 

الإماراتي اإلى التفرقة بين ال�سرر الفاح�ض فاكتفت بوقوعه مرة 

واحدة، وبين ال�سرر غير الفاح�ض فا�سترطت فيه التكرار.

ويكفي اأن تتحقق �سورة واحدة من �سور ال�سرر. ولكن يجب 

التي  ال�����س��ورة  ي��ح��دد  اأن  التطليق  المحكمة  م��ن  يطلب  م��ن  على 

تتحقق بها الم�سارة.

ال�سرر  اإذ ق�ست في  التمييز،  وعلى هذا جرى ق�ساء محكمة 

الثابت باأنه من المقرر اأن ال�سرر الذي يقع على الزوجة من زوجها 

ب�سببه له �سور مختلفة مغايره بع�سها لبع�ض،  التطليق  وتطلب 

فال�سب وال�سرر والهجر وقائع تختلف كل منها عن الأخرى، ويكفى 

الم�سارة  بها  تتحقق  التي  ال�سور  ثبوت �سورة من  ال�سرر  لوقوع 

ولو لم يتكرر اإيقاع الإيذاء وكان تقدير ال�سرر الذي تطلب الزوجة 

اأجله هو مما ت�ستقل به محكمة المو�سوع متى كان  التطليق من 

تقديرها �سائغاً وله اأ�سله الثابت بالأوراق)17(.

كما ق�ست باأنه :» المقرر في ق�ساء هذه المحكمة - اأن ال�سرر 

الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب التطليق ب�سببه له �سور 

وقائع  والهجر،  وال�سرب  فال�سب  لبع�ض  بع�سها  مغايرة  مختلفة 

ال�سرر ثبوت �سورة  الأخ��رى، ويكفي لوقوع  تختلف كل منها عن 

حينما  عليها  فان  ثم  ومن  الم�سارة.  بها  تتحقق  التي  �سوره  من 

تطلب من المحكمة التطليق لل�سرر اأن تحدد ال�سورة التي تتحقق 

بها الم�سارة« )18( 

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن المذهب المالكي لم ي�سترط في ال�سرر 

اأن  ون��رى  ذل��ك،  القانون  ا�سترط  بينما  م��ع��ه،   الع�سرة  دوام  تعذر 

�سبباً  �سرر  اأق��ل  يكون  اأن  يجوز  ل  اإذ  وجاهته،  له  الم�سرع  موقف 

الأي����ام م��ن تعنت  ف��ي ه��ذه  انت�سر  ال��ط��الق خا�سة م��ع م��ا  لطلب 

الأزواج.

3 - وفقاً للن�ض ال�سابق فاإنه يجب على القا�سي اأن يحيل 

الدعوى اإلى لجنة التوجيه الأ�سري، كي تتولى الإ�سالح بين 

في التطليق لل�سرر يثبت لغير المدخول بها اأي�ساً، ويتاأيد هذا 

بما اأ�سارت اإليه المذكرة الإي�ساحية باأنه ل فرق بين المدخول 

بها، وغير المدخول بها في طلب التطليق لل�سرر في المذهب 

ال�سرر، ولكن مع مراعاة ن�ض  التطليق هو  اإذ مناط  المالكي، 

المادة )123( من القانون.

اأحد الزوجين  اإليه  اإنه يتعين على القا�سي حينما يتقدم   - 2

طالباً التطليق لل�سرر اأن يتحقق ابتداء من اأن ال�سرر الذي يحتج 

به طالب التطليق من النوع الذي يتعذر معه دوام الع�سرة الزوجية، 

اأي اأن ال�سرر قد بلغ حداً من الج�سامة والخطورة بحيث لم يعد 

ي�ستطاع معه بقاء الحياة الزوجية بينهما.

معيار ال�سرر:
بينت المذكرة الإي�ساحية اأن معيار ال�سرر الذي ي�سيب اأحد 

بين  يكون  ل  وال��ذي  بينهما،  الع�سرة  دوام  معه  ويتعذر  الزوجين 

اأمثالهما عادة، هو معيار �سخ�سي يختلف باختالف بيئة الزوجين 

ودرجة ثقافتهما والو�سط الجتماعي الذي يحيط بهما.

معيار   ..  « ب���اأن:  الخيمة  ب��راأ���ض  التمييز  محكمة  ق�ست  وق��د 

ال�سرر الذي يلحق اأحد الزوجين ويتعذر معه دوام الع�سرة بينهما 

الأح��وال  قانون   � الذكر  �سالف  القانون  من   117 المادة  معنى  في 

بيئة  باختالف  يختلف  �سخ�سي  معيار  هو   � الإم��ارات��ي  ال�سخ�سية 

الزوجين ودرجة ثقافتهما والو�سط  الجتماعي الذي يحيط بهما، 

وثبوت الوقائع التي يتوافر بها ركن ال�سرر المبرر للتطليق اأمر 

متروك تقديره لمحكمة المو�سوع فلها ال�سلطة التامة في بحث 

وما  به  تقتنع  ما  وا�ستخال�ض  لها  المقدمة  والم�ستندات  الأدل���ة 
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فاإنها ت�سري باأثر فوري على الدعاوى التي لم يكن قد ف�سل فيها، 

وذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات 

المدنية«)20(. 

وقد يجد هذا الحكم تبريره في اأن قانون الأحوال ال�سخ�سية 

قد حقق الغر�ض من عر�ض المحكمة لل�سلح باإن�سائه لجنة التوجيه 

الأ�سري، والتي يتم عر�ض جميع دعاوى الأحوال ال�سخ�سية عليها 

 ، اإل ما ا�ستثناه القانون - بغية التوفيق وال�سلح بين الطرفين   -

قبل عر�ض النزاع على المحكمة المخت�سة.

بها  القانون  اهتم  فقد  لل�سرر  التطليق  دع��وى  نطاق  في  اأم��ا 

معاً، فيجب عر�ض  الأمرين  على  القانون  ن�ض  اإذ  خا�ساً،  اهتماماً 

النزاع على لجنة التوجيه الأ�سري قبل عر�ض النزاع على المحكمة، 

وكذلك يجب على المحكمة عر�ض ال�سلح على الطرفين بعد اإحالة 

النزاع اإليها، وذلك وفقاً للمادة 117 من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

الإماراتي.

ب��ال��ت��زام المحاكم  ل��ه��ذه المحكمة ف��ك��ان  ال��ق��دي��م  اأم���ا الت��ج��اه 

بعر�ض ال�سلح بجميع دعاوى الأحوال ال�سخ�سية، وفي اأي مرحلة 

من مراحل الدعوى، وفقاً لتعليمات �سمو حاكم دبي ب�ساأن الولية 

على النف�ض ال�سادرة في اأول يونيو �سنة 1999.

تعليمات  اأن  المقرر  باأنه: »من  دبي  تمييز  فقد ق�ست محكمة 

�سمو حاكم دبي ب�ساأن الولية على النف�ض فيما ت�سمنته من التزام 

المحاكم عند النظر في دعاوى الأحوال ال�سخ�سية اأن تعمل على 

في  عليهم  ال�سلح  تعر�ض  واأن  الخ�سوم،  م��ن  البين  ذات  اإ���س��الح 

عر�ض  المحكمة  على  توجب  لم  الدعوى،  مراحل  من  مرحلة  اأي 

الزوجين وفقاً لن�ض المادة )16( من القانون، وعليه فاإنه ل تقبل 

دعوى التطليق لل�سرر اإل بعد عر�سها على لجنة التوجيه الأ�سري 

لتتولى الإ�سالح بين الزوجين، فاإذا تم ال�سلح بين الأطراف اأمام 

اللجنة فاإنها تثبت هذا ال�سلح في مح�سر، يوقع عليه الأطراف، 

القا�سي  م��ن  المح�سر  ه��ذا  ويعتمد  المخت�ض،  اللجنة  وع�سو 

فيه  الطعن  يجوز  ول  التنفيذي  ال�سند  ق��وة  له  ويكون  المخت�ض 

باأي طريق من طرق الطعن اإل اإذا خالف القانون.

اإلى  الدعوى  فاإنه تحال  الإ�سالح،  اللجنة عن  اإذا عجزت  اأما 

المحكمة المخت�سة، ويجب على القا�سي اأن يعر�ض عليهما ال�سلح 

مرة اأخرى، فاإذا عجز عن ال�سلح بينهما، وثبت ال�سرر فاإنه يحكم 

القا�سي بالتطليق بينهما.

وننوه اإلى اأنه لم ير�سم القانون طريقاً معيناً لمحاولة الإ�سالح 

من قبل القا�سي، بل ولم ي�ستوجب ح�سور الزوجين ب�سخ�سيهما 

عر�سه  فيكفي  ث��م  وم��ن  عليهما،  ال�سلح  لعر�ض  المحكمة  اأم���ام 

على وكيليهما، واأن رف�ض ال�سلح من اأحد الزوجين اأو وكيله كاف 

لإثبات عجز المحكمة عن ال�سلح، وتطبيقاً لذلك ق�ست محكمة 

117 من  تمييز راأ�ض الخيمة باأن: » ... الفقرة الثانية من المادة 

حالة  في  القا�سي  على  اأوجبت  ولئن  ال�سخ�سية  الأح���وال  قانون 

بالتطليق  الحكم  قبل  الزوجين  على  ال�سلح  ال�سرر عر�ض  ثبوت 

ولم  الإ���س��الح  لمحاولة  معيناً  طريقاً  ير�سم  ل��م  ال��ق��ان��ون  اأن  اإل 

ي�ستوجب ح�سور الزوجين ب�سخ�سيهما اأمام المحكمة عند اتخاذ 

هذا الإج��راء، وعر�ض ال�سلح على الزوجين ورف�سه من اأحدهما 

عن  المحكمة  عجز  لإث��ب��ات  ك��اف  بال�سلح  ل��ه  الم�سرح  وكيله  اأو 

الإ�سالح بينهما «)19(.

الزوجين  ال�سلح على  القا�سي  اأن عر�ض  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 

في حال طلب الطالق لل�سرر اإنما هو اأمر وجوبي، واأنه � في راأي 

محكمة تمييز دبي � يقت�سر على دعاوى التطليق لل�سرر وال�سقاق 

دون غيرها من دعاوى الطالق.

على اأن عر�ض القا�سي لل�سلح اإنما يعد من  القواعد الإجرائية، 

التي لم يكن قد  الدعاوى  ف��وري على  باأثر  فاإنها ت�سري  ومن ثم 

ف�سل فيها بعد طبقاً للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية، 

وهذا هو التجاه الحديث لمحكمة تمييز دبي بعد �سدور قانون 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي.

ال��ت��زام  اأن  ال��م��ق��رر  »م���ن  ب��اأن��ه:  التمييز  محكمة  ق�ست  ف��ق��د 

القا�سي بعر�ض ال�سلح على الخ�سوم يقت�سر على دعاوى التطليق 

لل�سرر وال�سقاق، لما كان ذلك وكانت هذه القاعدة قاعدة اإجرائية 

عر�س القا�ســي ال�ســلح على الزوجــني يف حال طلب 
الطالق لل�ســرر اإمنا هــو اأمر وجوبي، واأنــه ـ يف راأي 
حمكمــة متييز دبــي ـ يقت�ســر على دعــاوى التطليق 

لل�سرر وال�سقاق دون غريها من دعاوى الطالق

ق�ســاء حمكمة التمييز على اأن ال�سرر الذي يقع على 
الزوجــة من زوجها وتطلب الطالق ب�ســببه له �ســور 
خمتلفة مغايرة بع�ســها لبع�س، فال�ســب وال�سرب والهجر، 
وقائــع يختلف كل منها عــن الآخر، ويكفي لوقوع ال�ســرر 

ثبوت �سورة من ال�سور التي تتحقق بها امل�ساراة
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كما  زوج��ت��ه  ط��ل��ق  واإل  ي��ر���س��اه  ح��ل  اإل���ى  ي�سال  ف��ق��د   ، الحكمين 

يريد«.

�سقوط  ع��دم   )117( ال��م��ادة  م��ن  الأول���ى  الفقرة  ا�سترطت   -4

منهما  اأي  ح��ق  ي�سقط  ل  واأن���ه  التطليق،  طلب  ف��ي  الزوجين  ح��ق 

الوحيد  الطريق  هو  فالت�سالح  بالت�سالح،  اإل  التطليق  طلب  في 

لإ�سقاط حق طلب التطليق، مخالفاً بذلك مذهب المالكية الذي 

يق�سي ب�سقوط حق الزوجة في طلب التطليق بتمكين الزوج من 

المعا�سرة اأو الخلوة.

اإذ اأن الأخذ بمذهب المالكية هنا قد يوؤدي اإلى اآثار �سلبية، ذلك 

اأن الزوجين دائماً يكونان في خلوة معاً في م�سكن الزوجية، فقد 

تلجاأ الزوجة لتالفي ذلك -عدم �سقوط حقها ب�سبب الخلوة- اإلى 

مغادرة م�سكن الزوجية فور ح�سول ال�سرر، وهو ما يحرم الزوجة 

اأي  اأبنائها، وعليه فال ي�سقط حق  من الم�سكن والنفقة وم�ساكنة 

اإذا ثبت  اإل  لل�سرر بعد ح�سوله  التطليق  الزوجين في طلب  من 

ت�سالح الزوجين بعد ال�سرر، حتى ولو مكنت الزوجة زوجها منها 

ل لغر�ض الت�سالح ولكن خوفا من اهلل واإر�ساء له.

ما  وفق  المقرر  »من  باأنه:  بدبي  التمييز  محكمة  ق�ست  فقد 

لكل من  اأن  ال�سخ�سية  الأح��وال  قانون  117 من  المادة  به  تق�سي 

الزوجين طلب التطليق لل�سرر متى وقع على اأي منهما نوع من 

اأو معنوياً،  اأكان هذا ال�سرر مادياً  اأو الفعل، �سواء  الإي��ذاء بالقول 

اأط��ال  �سواء   � الجرائم  اإح��دى  بارتكاب  الت�سهير  ذل��ك  في  ويدخل 

دوام  معه  يتعذر  دام  م��ا  اأ�سرتهما  اأو  والديهما  اأو  الزوجين  اأح��د 

الع�سرة بالمعروف بينهما، كما اأن تمكين اأحد الزوجين الآخر من 

المبا�سرة ل ي�سقط الحق في التطليق لل�سرر اإل اإذا ثبت ت�سالح 

الزوجين بعد ال�سرر«)23(.

ال�سلح على الخ�سوم باأنف�سهم وباأ�سخا�سهم، بل يجوز لها عر�ض 

مفو�ض  اأن��ه  طالما  لهم  ممثاًل  اأم��ام��ه��ا  يح�سر  م��ن  على  ال�سلح 

اأمامها  الخ�سوم  بح�سور  المحكمة  ت��اأم��ر  ل��م  م��ا  بال�سلح،  منهم 

باأ�سخا�سهم«)21(. 

ونحن نرى اأن التجاه القديم لمحكمة التمييز بدبي والذي 

ال�سواب، وخا�سة  ال�سخ�سية هو  الأح��وال  قانون  قبل �سدور  كان 

اأو ف�سخ، حيث  في جميع دعاوى الفرقة بين الزوجين من طالق 

اإيقاع  الزوجين قبل  بين  ال�سلح  القا�سي  محاولة  اإنه يجب على 

الفرقة بينهما، حتى في ظل قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي 

ف��ي هذا   ال��دلل��ة  ل���ورود ن�ض وا���س��ح  2005، وذل���ك  28 ل�سنة  رق��م 

ال�ساأن، ومن ثم يمتنع على القا�سي الجتهاد في هذا الخ�سو�ض، 

حيث تن�ض الفقرة الثالثة من المادة 98 على اأنه: »على المحكمة 

اأن تحاول قبل اإيقاع الفرقة بين الزوجين اإ�سالح ذات البين« وهو 

اأو  الزوجين من ف�سخ  بين  الفرقة  دع��اوى  ن�ض عام ي�سمل جميع 

كان  واأي��اً  للتطليق.  اأو طلباً  المنفردة  ب��الإرادة  ط��الق، و�سواء كان 

�سبب الطلب لفقد اأو غيبة اأو مر�ض اأو �سرر ونحوه.

المادة:  ه��ذه  على  تعليقها  في   � الإي�ساحية  المذكرة  وتقول 

بين  الفرقة  فيها  تقع  التي  ال��ح��الت  لبيان  ال��م��ادة  ه��ذه  »وج���اءت 

بين  الطالق  اإيقاع  تتولى  التي  المحكمة  على  واأوجبت  الزوجين 

لالإقالل من  البين  ذات  اإ�سالح  بكل جهدها  تحاول  اأن  الزوجين 

الطالق«)22(. 

اإل��زام  ي��دل على   118 ,117 المادتين  اأن ن�ض  م��ن  م��ا قيل  اأم��ا 

القا�سي بعر�ض ال�سلح على الطرفين حال الطالق لل�سرر فقط، 

على  ال�سلح  عر�ض  ق�سر  يفيدان  ل  الن�سين  هذين  ب��اأن  فنقول 

تاأكيد  واإنما هو تخ�سي�ض بعد عام، يفيد  ال�سرر،  ب�سبب  الطالق 

وجوب عر�ض ال�سلح ب�ساأن دعاوى الطالق لل�سرر، وذلك خ�سية اأن 

يظن اأن في اإحالة الدعوى اإلى الحكمين ووجوب عر�سهما لل�سلح 

على الطرفين ما يغني عن عر�ض القا�سي لل�سلح عليهما. 

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن القانون لم يحل الأمر اإلى الحكمين في 

هذه الحالة � اأي في نطاق المادة 117 � لثبوت ال�سرر واكتفاء بدور 

لجنة الإ�سالح الأ�سري، ودور القا�سي في الإ�سالح.

ونرى اأنه من الأولى بعث الحكمين عند كل طالق، �سواء كان 

اإل��ى الطالق  ال��زوج  ال��ذي دع��ا  الأم��ر  اأو لغيره، فلعل في  لل�سقاق 

الأ���س��ت��اذ عبد  ي��ق��ول  وك��م��ا  ق����راره،  ع��ن  ل��ه فيعدل  يت�سح  غمو�ساً 

على  ول  اإرادت����ه  على  حجر  ه��ذا  ف��ي  »ولي�ض  ال�سابوني  الرحمن 

الطالق لقرار  اإيقاع  تاأخير  الأم��ر  اإيقاعه، بل كل ما في  ما يريد 
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المبا�سرة، ل  الآخ��ر من  الزوجين  اأح��د  تمكين  ف��اإن  ثم  وم��ن 

ي�سقط الحق في التطليق لل�سرر اإل اإذا ثبت ت�سالح الزوجين بعد 

بعد  المبا�سرة  من  زوجها  الزوجة  تمكين  ف��اإن  ذلك  ومع  ال�سرر، 

حدوث ال�سرر يعد قرينة على ح�سول هذا الت�سالح ، ويجوز اإثبات 

العك�ض باأي من طرق الإثبات، على اأن الت�سالح يثبت بكافة طرق 

الإثبات، وللمحكمة تقدير ذلك.

وبما ن�ست عليه المادة )117( من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

الإ�سالح  القا�سي عن  ال�سرر وعجز  اأنه متى ثبت  الإماراتي من 

بالتطليق لل�سرر،  فاإنه يحكم  ال�سلح عليهما  بينهما رغم عر�سه 

هو مما جرى عليه الق�ساء في دولة الإمارات، فقد تواترت الأحكام 

على اإثبات هذا الحق متى ثبت ال�سرر وثبت لدى القا�سي ا�ستحالة 

الع�سرة بين الزوجين)24(.

5 – كما اأنه ي�سترط لتطبيق المادة لحكم القا�سي بالتطليق 

لل�سرر وفقاً للمادة 117 اأن يكون ال�سرر ثابتاً، ويثبت ال�سرر بطرق 

و�سهادة  ال�سهود  و�سهادة  الإق���رار  ومنها  �سرعاً،  المقررة  الإث��ب��ات 

في  ال�سرر  ا�ستهار  كالمه  من  فهم  اأو  ال�ساهد  ف�سر  اإذا  الت�سامع 

محيط الزوجين، وكذا منها القرائن والأحكام الق�سائية ال�سادرة 

على اأحد الزوجين، وفقاً لما جاء بن�ض المادة 122 � كما �سنو�سحه 

ت�ستقل  مما  بينها  والترجيح  الإثبات  اأدل��ة  تقدير  اأن  على   � لحقاً 

من  عليها  معقب  دون  ال��م��و���س��وع  محكمة  وا�ستخال�سه  بفهمه 

محكمة التمييز مادام اأنها اأقامت اأحكامها على اأ�سباب �سائغة.

»من  باأنه:  العليا  التحادية  المحكمة  ق�ست  لذلك  وتطبيقاً 

الواقع  اأن فهم   � � وعلى ما جرى به ق�ساء هذه المحكمة  المقرر 

بفهمه  ت�ستقل  مما  بينها  والترجيح  اأدلتها  وتقدير  الدعوى  في 

وا�ستخال�سه محكمة المو�سوع وفق ما تطمئن اإليه، ولها اأن تاأخذ 

باأقوال ال�سهود اأو بع�سهم دون البع�ض الآخر، واأن تطرح اأقوالهم 

�سبب  ببيان  ملزمة  تكون  اأن  دون  وجدانها  اإليه  يطمئن  ح�سبما 

ذلك ودون معقب من محكمة النق�ض طالما لم تخرج عن مدلول 

ال�سهادة وا�ستقام ق�ساوؤها باأ�سباب �سائغة تكفي لحمله«)25(
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لتزايد  ُيعاد طرحها بين الحين والآخ��ر تبعاً  التي  المتجددة  الموا�سيع  المرتجعة من  ال�سيكات  ٌتعد ظاهرة 

حجم الق�سايا ل�سيما بعد فترٍة وجيزٍة من بداية الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، اإذ ازدحمت اأروقة 

المحاكم بملفات الق�سايا الجزائية، وامتالأت ال�سجون نتيجة ال�سكاوى التي قدمت بهذا ال�ساأن.  هذا و قد اأجري 

انت�سار هذه الظاهرة وات�ساعها، فكانت  العديد من التحقيقات مع مختلف ال�سرائح المعنيِة في المجتمع حول 

اأن هنالك  اعتبار  ال�سيك على  الخا�ض بمعاقبة محرر  الت�سريع  بين مطالب ب�سرورة تعديل  المطالب متنوعة 

ال�سيك  المقررة لمحرر  الجنائية  العقوبة  النظر في  اإع��ادة  تحتم  ا�ستثنائياً  تعد ظرفاً  اقت�سادية �سعبة  ظروفاً 

نطاق  من  المرتجع  ال�سيك  حالة  واإخ��راج  نهائياً  ال�سيك  محرر  عقوبة  لإلغاء  دعت  اأخ��رى  ومطالب  المرتجع. 

التجريم كلياً واعتبار المعاملة تجارية تخ�سع لقواعد المحاكمات المدنية بحجة اأن هناك تناق�ساً بين الأحكام 

الق�سائية من جهة و الن�سو�ض القانونية من جهة اأخرى، ل�سيما من حيث طبيعة ال�سيك واأركانه كورقة تجارية.

بقلم المحامي حسـن محمـد عـرب

ظـاهـرة
الشيكات المرتجـعة
ومـوقـف القـضـاء الجــنـائـي
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اأداة وفاء تقوم مجرى النقود في المعامالت.

وك��م��ق��دم��ة للخو�ض ف��ي ال��م��و���س��وع لب���د م��ن الإ����س���ارة ب��اأن 

على  ويعاقب  يجرم  ال��ذي  الوحيد  هو  لي�ض  الإم��ارات��ي  الم�سرع 

جريمة اإ�سدار �سيك ب�سوء النية، فهناك ت�سريعات كثيرة تجرم 

القائل  الت��ج��اه  مع  ل�ست  فاإنني  ل��ذا  عليه،  وتعاقب  الفعل  ه��ذا 

لمرتكب جريمة  الجنائية  العقوبة  اإلغاء  نحو  الت�سريع  بتعديل 

اإ�سدار ال�سيك المرتجع لعدة عوامل منها: 

اأنه على الرغم من اأن الم�سرع قد ن�ض على معاقبة مرتكب 

هذه الجريمة كعامل ردع للفاعل وحيطة وتحذير للمتعاملين، 

تارة،  بعد  ت��ارة  وتو�سعها  الظاهرة  انت�سار هذه  المالحظ  اأن  اإل 

العقوبة  اإلغاء  الت�ساوؤل عن و�سع المجتمع في حال  مما يطرح 

الجنائية المقررة لهذا الفعل!

من ناحية اأخرى ت�سكل العقوبة الجنائية المقررة لجريمة 

لممار�سة  مثالية  و�سيلة  ���س��رف  دون  ورج��وع��ه  �سيك  اإ����س���دار 

مو�سوع  ت�سوية  اإل��ى  الإ���س��راع  نحو  ال�سيك  محرر  على  ال�سغط 

التي  الجنائية  الإج���راءات  لطبيعة  نظراً  الم�ستفيد  مع  النزاع 

ال�ســـيك
بني مطالب بتعديل الت�سريع

واإعادة النظر بالعقوبة اجلنائية
ومطالب باإلغاء العقوبة نهائيًا

ففي حين – وعلى �سبيل المثال - كلمة �سمان على ال�سيك 

ل تخرجه عن طبيعته طالما ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية و تبين 

عدم وجود ر�سيد – من وجهة نظر الق�ساء الجنائي – نجد في 

رقم  التجارية  المعامالت  قانون  من   )596( المادة  اأن  المقابل 

1993/18 حددت البيانات الإلزامية التي يجب اأن ي�ستمل عليها 

ال�سيك ومن �سمنها األ يكون اأمر الدفع معلقاً على �سرط بوفاء 

يحرر  ما  غالباً  ال��ذي  ال�سمان  ك�سيك  النقود،  من  معين  مبلغ 

لتعليق الأمر على �سرط، فاإذا تحقق ال�سرط جاز الوفاء بمبلغه، 

الأمر الذي يعد تناق�ساً �سريحاً ووا�سحاً بين مفهوم ال�سيك في 

الق�ساء الجنائي عنه في الق�ساء المدني. عالوة على اأن بع�ض 

ال�سيك  عقوبة  اإل��غ��اء  نحو  الت�سريع  تعديل  ب�سرورة  القائلين 

محرر  لمعاقبة  المقررة  الجنائية  العقوبة  اأن  ي��رون  المرتجع 

ال�سيك المرتجع ل تعد حاًل جذرياً للظاهرة، ول تعيد ل�ساحب 

الحب�ض  عقوبة  اأن  كما  ل�سالحه،  المحرر  ال�سيك  قيمة  الحق 

الأدب���ي  اع��ت��ب��اره  م��ن  ت�سع  المرتجع  ال�سيك  لمحرر  ال��م��ق��ررة 

وت�ساويه بغيره ممن يطلق عليهم القانون والمجتمع بمرتكبي 

هذا  في  الكتابة  راأي��ن��ا  المطالب  تلك  وبين  الكبرى.   الجرائم 

المو�سوع لبيان بع�ض المقترحات التي نرى باأنها قد توفق بين 

المطالب وتكون حاًل و�سطاً تزيل ما قد يعتبره البع�ض تناق�ساً 

في الت�سريع و ت�سارباً في الجتهادات الق�سائية.

لقد ا�ستقر الق�ساء في دولة الإمارات العربية المتحدة على 

ال�ساحب )محرر  من  اأم��راً  تت�سمن  ورق��ة  ال�سيك عبارة عن  اأن 

اإلى  معين  تاريخ  في  معين  مبلغ  بدفع  البنوك  لأح��د  ال�سيك( 

الم�ستفيد، واأنه – اأي ال�سيك – يجري مجرى النقود، وهو اأداة 

وفاء. واأن جريمة اإعطاء �سيك دون ر�سيد، تتحقق بمجرد اإعطاء 

لي�ض  باأن  علمه  مع  الم�ستفيد،  اإلى  ال�سيك  )المحرر(  ال�ساحب 

يتم  اإذ  ال�ستحقاق،  بتاريخ  لل�سحب  وقابل  قائم  وف��اء  له مقابل 

القانونية  الحماية  عليه  فتنعطف  للتداول  ال�سيك  طرح  بذلك 

اعتبار  على  الجريمة،  ه��ذه  على  بالعقاب  الم�سرع  اأوله���ا  التي 

 – اآنفاً  – كما ذكرنا  اأداة وفاء تجري مجرى النقود  اأن ال�سيك 

وج��ود  بعدم  علمه  بمجرد  )ال��م��ح��رر(  نية  �سوء  يتحقق  وب��ذل��ك 

مقابل وفاء قائم و قابل لل�سحب. بل ذهبت محاكم النق�ض في 

تتحقق  ر�سيد  ب��دون  �سيك  اإعطاء  جريمة  اأن  اجتهاداتها  بع�ض 

ي��دراأ  ول  مقابل  له  لي�ض  ب��اأن  العلم  مع  ال�سيك  تحرير  بمجرد 

الم�ستفيد  واأن  اإئتمان،  اأداة  كان  ال�سيك  باأن  التذرع  الم�سوؤولية 

يعلم بخلو الر�سيد، اإذ ل اأثر لذلك على طبيعة ال�سيك باإعتباره 
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تم�ض حرية المحرر في النتقال اإما لعامل حب�سه احتياطياً على 

ذمة التحقيق، اأو حجز جواز �سفره على ذمة الق�سية الجزائية 

اإلى  ال�سيك  الذي يدفع محرر  الأمر  المرتجع  ال�سيك  مو�سوع 

الإ�سراع في ت�سوية الأمر مع الم�ستفيد.

ال��م��ادة  ق��د ع��دل  ك��ان  الإم���ارات���ي  الم�سرع  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 

)401( من قانون العقوبات الخا�سة بجريمة تحرير �سيك ب�سوء 

نية في �سنة 2005 بموجب القانون رقم 2005/34 اإذ اأ�ساف فقرة 

تن�ض على اأنه:

بعد  التنازل  اأو  ال�سداد  تم  اإذا  الجزائية  الدعوى  »وتنق�سي 

وقوع الجريمة وقبل الف�سل فيها بحكم بات، واإذا حدث ذلك بعد 

�سيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه« الأمر الذي كان له بالغ الأثر 

على تحفيز محرر ال�سيك على ت�سوية المو�سوع مع الم�ستفيد 

لال�ستفادة مما جاء في هذه الفقرة من المادة.

بقي اأن نذكر باأن الم�سرع في دولة الإمارات العربية المتحدة 

يراعي الو�سع القت�سادي، ويدرك تماماً مدى تاأثير الت�سريع - 

في بع�ض الأحيان – على و�سع القت�ساد والم�ستثمرين ل�سيما 

في الأزمات القت�سادية، بل ل يقف مكتوف الأيدي، واإنما يبادر 

�ساأنه مراعاة و�سع الحركة القت�سادية  اإلى ت�سخير كل ما من 

رقم  المر�سوم  ذلك  على  مثال  وخير  عليها،  الت�سريعات  وتاأثير 

)56( ل�سنة 2009 الذي اأ�سدره �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن 

را�سد اآل مكتوم ب�سفته حاكم دبي بت�سكيل لجنة ق�سائية خا�سة 

للف�سل في ال�سيكات المتعلقة بالمعامالت العقارية، حيث اأدرك 

�سموه الو�سع القت�سادي الذي مر به قطاع العقارات اإبان تلك 

الفترة فاأمر بت�سكيل لجنة ق�سائية خا�سة مهمتها الف�سل في 

ق�سايا ال�سيكات المتعلقة بتلك المعامالت الواردة في المر�سوم 

الذي ن�ض في المادة )5( منه باأن على جهات ال�سبط الق�سائي 

بما في ذلك مراكز ال�سرطة التوقف عن نظر اأية �سكوى اأو دعوى 

جزائية تتعلق بهذه ال�سيكات و اإحالتها اإلى اللجنة للنظر فيها.

وعلى م�ستوى الت�سريع، مو�سوع تطبيق الت�سريعات وتنفيذها، 

فاإنني اأرى باأن الأحكام الق�سائية يجب اأن تلتفت اإلى عدة نقاط 

مهمة في �سياق الف�سل في ق�سايا ال�سيكات المرتجعة ومنها:

بحث ال�سبب اأو الأ�سباب المتعلقة باإ�سدار ال�سيك المرتجع، 

نية محرر  ب�سوء  ارت��ب��اط  الأ���س��ب��اب  ه��ذه  م��ن  ك��ان لأي  اإذا  وم��ا 

ال�سيك  محرر  بمعاقبة  فالكتفاء  الجنائي(،  )الق�سد  ال�سيك 

لمجرد رجوع ال�سيك دون بحث الباعث فيه ق�سور في التحقيق 

وقد يكون بعيداً عن العدالة المبتغاة.

في كثير من الأحيان وخ�سو�ساً في مو�سوع كالمقاولت - 

باأن يحرر المقاول  المقاولة  المثال - ي�سترط عقد  على �سبيل 

�سيك �سمان بمبلغ يعادل 10% من قيمة العقد ل�سالح رب العمل 

التنفيذ،  ح�سن  بكفالة  ال��م��ق��اولت  ع��رف  ف��ي  ي�سمى  )ال��م��ال��ك( 

ي�سرف  ل  اأن  على  ال��م��ق��اول��ة،  اأع��م��ال  تنفيذ  ح�سن  �سمان  اأي 

الق�ساء الإماراتي ا�ستقر على اعتبار ال�سيك »ورقة 

تت�سمن اأمرًا بدفع نقود.. يجري جمرى النقود

العقوبة اجلنائية ملحرر ال�سيك 

املرجتع وهي احلب�س ل تعد حاًل.. 

ول تعيد ل�ساحب احلق  حقه
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اإذا  اإل  الم�سرفية(  الكفالة  الأحيان  بع�ض  في  )اأو  ال�سيك  هذا 

تحقق ال�سبب، ولكن الواقع العملي ي�سير اإلى اأن بع�ض المالك 

يتع�سفون في ا�ستعمال هذا الحق تهرباً من دفع باقي م�ستحقات 

المقاول، ويقدمون �سيك ال�سمان لل�سرف مع علمهم التام بعدم 

يقومون  ك��اٍف  ر�سيد  وج��ود  ولعدم  ال�سيك.  لمبلغ  ا�ستحقاقهم 

على  ال�سغط  من  مزيد  لممار�سة  الجزائية  الدعاوى  بتحريك 

ب�ساأنها.  التفاو�ض  اأو  باقي م�ستحقاتهم  للتنازل عن  المقاولين 

الجزائية  المحكمة  تت�سدى  اأن  يجب  ال��ح��الت  ه��ذه  مثل  وف��ي 

ذكرناه  الذي  المثال  - مو�سوع  المرتجع  ال�سيك  اإليها  المحال 

- لبحث المو�سوع وذلك لمعرفة �سبب اإ�سدار ال�سيك بدًل من 

الحكم باإدانة المحرر لمجرد رجوع ال�سيك، بل يف�سل اأن تحيل 

المدنية  المحاكم  اإل��ى  ال��دع��اوى  ه��ذه  مثل  الجزائية  المحكمة 

�سوء  ثبت  ف��اإذا  التحقيقات،  من  مزيداً  تحتاج  لأنها  المخت�سة 

ال�سق  فيها بخ�سو�ض  للف�سل  الدعوى  اإليها  اأعيد  الجاني،  نية 

المتعلق بالعقوبة الجنائية. الخال�سة هي اأن القا�سي الجزائي 

يجب اأن يبحث الأ�سباب التي حرر من اأجلها ال�سيك ل�سيما في 

عالقات الأطراف التي يكون من�سوؤها العقود والتفاقيات، فاإذا 

تبين �سوء نية محرر ال�سيك اأو احتياله على المجني عليه، اأ�سدر 

قانونياً  مبداأ  نذكر  اأن  هنا  بنا  وجدير  الجاني.  بمعاقبة  حكمه 

مهماً كان قد �سدر عن المحكمة التحادية العليا في الطعن رقم 

23/54 ق�سائية بتاريخ 2001/10/22 جاء فيه: »واإذ اأدرج الم�سرع 

جريمة ال�سيك بدون ر�سيد التي هي جريمة واقعة على المال 

في الف�سل الثاني المعنون بالحتيال واألحقها به، فاإنه يكون قد 

اعتبر هذه الجريمة �سورة من �سور الن�سب والحتيال، ولو اأراد 

الم�سرع ا�ستثناء جريمة �سيك بدون ر�سيد لكان قد ن�ض على ذلك 

�سراحة في تلك المادة، والتي لم ت�ستثِن اأي جريمة من الجرائم 

المنطوية تحت عناوين الف�سل الأول والثالث والرابع، ومن ثم 

فاإن الم�سرع واإن كان قد اأفرد ن�ساً خا�ساً لجريمة ال�سيك بدون 

المعنون  الثاني  الف�سل  اأورده��ا في  اأن هذه الجريمة  اإل  ر�سيد 

بالحتيال...«. 

و اإذا �سلمنا باأن جريمة ال�سيك المرتجع هي �سورة من �سور 

المالحظ  من  ف��اإن  ال�سابقة،  الفقرة  في  اأ�سلفنا  كما  الحتيال 

المقتر�سين،  م��ع  عالقتها  وف��ي  ال��ب��ن��وك،  اأن  كثيرة  اأح��ي��اٍن  ف��ي 

ت�سترط عليهم توقيع �سيك على بيا�ض كاأحد ال�سمانات في حال 

طبقاً  الأق�ساط  ت�سديد  عن  والمتناع  القر�ض  بعقد  الإخ���الل 

اإخ��الل  بمجرد  ال��واق��ع  وف��ي  عليها.  المتفق  الزمنية  للجدولة 

– بعد  ال�سيك  بهذا  الدائن  البنك  يتقدم  )المقتر�ض(  العميل 

المعنية لتخاذ  الجهات  – اإل��ى  التوقيع  ملء خاناته عدا خانة 

الإجراءات الجزائية في مواجهة المقتر�ض، وي�سدر حكم الإدانة 

دون بحث �سبب تحرير ال�سيك، ودون بحث المو�سوع واللتفات 

اإلى اأن البنك الم�ستفيد كان على علٍم ودراية وقت تحرير ال�سيك 

باأن ر�سيد المحرر غير كاٍف لتغطية الر�سيد، وعليه فهل من 

المت�سور تحقق اأركان جريمة الحتيال في هذه الحالة، اأو تحقق 

�سورة من �سوره من خالل تحرير العميل �سيكاً وهو يعلم بعدم 

ٌعد  واإل  ذل��ك  ت�سور  ال�سيك؟ ل يمكن  لهذا  وف��اء  وج��ود مقابل 

البنك الم�ستفيد �سريكاً في جريمة الحتيال ومحر�ساً عليها! 

اإذاً فخال�سة القول هي اأننا ل�سنا مع التجاه القائل ب�سرورة 

اإل���غ���اء ال��ت�����س��ري��ع ال��ج��ن��ائ��ي ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ع��ق��وب��ة م��ح��رر ال�سيك 

المرتجع، واأننا نثمن تدخل الم�سرع فيما ي�سفيه على الت�سريع 

من تعديالت اأو وقف العمل ببع�ض الت�سريعات، كما حدث ب�ساأن 

اقت�سى  كلما  وذل��ك  دب��ي،  اإم���ارة  في  العقارية  المعامالت  بع�ض 

الحال اأو اقت�ست الظروف تلك التدخالت، ولكننا ننا�سد محاكمنا 

اإ�سدار  �سبب  –  بحث  الجزائية  المحاكم  �سيما  – ل  الموقرة 

ال�سيك ل�ستخال�ض توافر اأركان الجريمة قبل اإ�سدار اأحكامها.

هذا و اهلل من وراء الق�سد
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تطرح العالقة بين القضاء واإلعالم - بصفتهما سلطتين قائمتين من بين السلطات األربع التي 
تشكل عماد الدول الحديثة - العديد من األسئلة حول طبيعتها من جهة؛ فضاًل عن حدودها و»نقاط 
وفجرت  كافة,  المجتمعات  في  عميق  جدل  محط  العالقة  تلك  كانت  وقد  أخرى،  جهة  من  التماس« 
سياًل وافرًا من األسئلة حول الدور والواجب والحدود التي ينبغي أن تقوم به كل سلطة منهما تجاه 
األخرى لتسهما معًا في تعزيز دوريهما نحو مجتمع يسوده الرخاء والشفافية وسيادة القانون وصيانة 

الحقوق والمعرفة وحرية التعبير والرأي..

 منتدى القضاء واإلعالم
نحو عالقة قضائية إعالمية نموذجية
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تقرير خا�ص عن فعاليات منتدى الق�ضاء والإعالم



وفي �سياق دوره المتميز نظم معهد دبي الق�سائي »منتدى 

نموذجية«  اإعالمية  ق�سائية  نحو عالقة  والإع��الم..  الق�ساء 

في محاولة جادة لتقديم روؤية نا�سجة ع�سرية للعالقة بين 

في  فبراير2012،   27-26 يوم  امتداد  على  وذل��ك  ال�سلطتين،  

قاعة البراحة في فندق اإنتركونتيننتال دبي، وانطلقت اأعمال 

اليوم الأول بح�سور الم�ست�سار ع�سام عي�سى الحميدان النائب 

بن  �سعيد  اأحمد  والدكتور  المعهد،  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  العام 

هزيم مدير عام محاكم دبي نائب رئي�ض مجل�ض اإدارة المعهد، 

والدكتور لوؤي محمد بالهول مدير عام دائرة ال�سوؤون القانونية 

لحكومة دبي ع�سو مجل�ض اإدارة المعهد، اإلى جانب جمع غفير 

من المتخ�س�سين في الحقلين الق�سائي والإعالمي، وبداأت 

دبي  معهد  ع��ام  م��دي��ر  �سعادة  األ��ق��اه��ا  بكلمة  المنتدى  اأع��م��ال 

اإلى  فيها  تطرق  ال�سميطي  الدكتور جمال  القا�سي  الق�سائي 

المنتدى  اأن  مو�سحاً  والإع���الم،  الق�ساء  بين  العالقة  اأهمية 

المجالين  ف��ي  المتخ�س�سين  تجمع  ت��وا���س��ل  من�سة  ي��وّف��ر 

بغر�ض تعزيز التعاون والتباحث و�سوًل اإلى التاأ�سي�ض لعالقة 

نموذجية ي�سودها التكامل وفق اأطر �سليمة تعزز دور الطرفين 

اإلى  اإيجابياً بما يخدم ال�سالح العام، م�سيراً في الوقت نف�سه 

التي  والإع��الم��ي��ة  القانونية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  نخبة  ا�ستقطاب 

ت�سارك في اأعمال المنتدى؛ الأمر الذي من �ساأنه تعزيز اأهمية 

بين  والتن�سيق  التعاون  تر�سيخ  في  مهمته  وت�سهيل  المنتدى 

الأطراف ذات ال�سلة.
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تكرمي الرعاة..
كرم رئي�ــس جمل�ــس الإدارة الرعاة 
الرئي�ســيني للمنتــدى وهــم: دائرة 
حماكم دبي، النيابــة العامة، دائرة 
ال�ســوؤون القانونيــة حلكومــة دبي، 

حكومة دبي الإلكرتونية.



ملخ�س اأعمال املنتدى اليوم الول – اجلل�سة الأوىل
بداأت جل�سات المنتدى بالجل�سة الأولى برئا�سة الأ�ستاذ الدكتور 

جا�سم علي ال�سام�سي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات و�سملت 

ثالثة محاور، حيث افتتح ال�سام�سي الجل�سة بالإ�سارة اإلى التالزم 

والتكامل ما بين الق�ساء والإعالم من حيث وحدة الهدف بينهما 

اختالف  رغ��م  المطاف  نهاية  ف��ي  الحقيقة  ين�سدان  كليهما  واأن 

الو�سائل بينهما موؤكداً على ما يحتله الإعالم من مكانة جوهرية 

الأ�ستاذة  الأول��ى مع  الجل�سة  بداأت فعاليات  المجتمعات؛ وقد  في 

الدكتورة ح�سة لوتاه )اأ�ستاذ م�ساعد في جامعة الإمارات في كلية 

العلوم الإن�سانية والجتماعية - ق�سم الت�سال الجماهيري( التي 

لوتاه  اأثنت  اإذ  الق�سائي،  الإع��الم��ي  التناول  واق��ع  محور  تناولت 

على  م��وؤك��دًة  المنتدى  ه��ذا  لتنظيمه  الق�سائي  دب��ي  معهد  على 

اأهمية المو�سوع، وانطالقاً من اخت�سا�سها الإعالمي اأ�سارت اإلى 

اأنه من واجبات الإعالم تعزيز مبادئ العدل والم�ساواة، والتوعية 

ومعالجة  المجتمعية،  والق�سايا  وال��واج��ب��ات  ال��ع��ام��ة  بالحقوق 

الم�سكالت التي قد تم�ّض اأمن و�سالمة الأفراد والمجتمع وتعزيز 

وحماية  المجتمعية،  والم�ساركة  التعبير  وح��ري��ة  ال��ح��وار  م��ب��داأ 

خ�سو�سيات الأف��راد، وهي الم�ساألة التي تحظى باهتمام الق�ساء، 

وقد �سكلت على الدوام خط تما�ض بين ال�سلطتين. واأ�سارت لوتاه 

العاملين  الإع��الم من وجهة نظر  تنال  التي  ال�سكاوى  اإل��ى بع�ض 

الفردية والعامة  الق�ساء، ل �سيما عدم احترام الحقوق  في حقل 

والت�سكيك في نزاهة الق�ساء وغيرها من الأمور التي قد توؤثر على 

اإثارة جانب من الق�سايا  �سير العملية الق�سائية ب�سكل عام، مثل 

الق�سائية واإغ��ف��ال ج��ان��ب اآخ���ر، وال��ت��ح��ّي��ز ل��ط��رف م��ن الأط���راف 

الأف��راد،  ببع�ض  الت�سهير  عن  ف�ساًل  م�سلحية،  تكون  قد  لأ�سباب 

اأوالت�سّرع في الأحكام قبل اأن يح�سم الق�ساء الم�ساألة، ثم انتقلت 

لل�سوؤال حول ال�سوابط التي تنظم العالقة بين الإعالم والق�ساء، 

موؤكدًة على �سرورة وجود ميثاق �سرف بين الموؤ�س�ستين المعنيتين 

�سرورة  اإل��ى  منبهًة  المجتمع،  وحقوق  وحرياتهم  النا�ض  بحقوق 

تحلي الإعالمي الذي يتناول الم�سائل الق�سائية بحٍدّ منا�سٍب من 

المعرفة القانونية ليتمكن من عر�ض الق�سايا بال�سكل الأمثل.

جهة  م��ج��رد  لي�ض  الق�ساء  اأن  على  كلمتها  خ��ت��ام  ف��ي  واأك����دت 

»المعهد بتنظيمه للمنتدى يمارس دورًا 
رائدًا في خدمـة المجتمع ونشـر الثقافة 
القانونية وتعزيز العالقات المؤسسية«.

امل�ست�سار ع�سام احلميدان:
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تنطلـق  للمنتـدى  المحاكـم  »رعايـة 
بيـن  التكامـل  بضـرورة  إيمانهـا  مـن 
السـلطتين، وتعميـق مفهـوم العالقة 

النموذجية بينهما«.

د. اأحمد بن هزمي:
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تحكم في ق�سية معينة، واإنما هو اأداة مهمة من اأدوات تاأ�سيل دولة 

القانون والتاأكيد على الحق والعدالة في المجتمع.

املحور الثاين املعنون بـ »الإعالم احلديث واأثره على احلكم 
الق�سائي«

ال��ط��ائ��ي من  ال��دك��ت��ور م�سطفى حميد  الأ���س��ت��اذ  ت��ن��اول��ه 

للعلوم  �سبكة جامعة عجمان  والإع��الم في  المعلومات  كلية 

بحيوية  بالتنويه  ورق��ت��ه  الطائي  ب��داأ  حيث  والتكنولوجيا، 

المو�سوع في المجتمعات الحديثة نظراً للتداخل الموجود 

حيث  البع�ض،  بع�سهما  على  واع��ت��م��اده��م��ا  الطرفين  بين 

و�سائل  تلعب  التي  القناعات  على  يقوم  الق�ساء  اأن  اأو���س��ح 

الإع��الم ب��دوراً ب��ارزاً فيها، ل �سيما و�سائل الإع��الم الحديث 

والمحامين  الق�ساة  ل��دى  قناعات  تر�سيخ  على  تعمل  التي 

وكل الأط��راف، وما قد يرافق ذلك من �سغوط على الراأي 

اإل��ى  ولفت  الق�ساء،  اإل��ى �سغوط على  ب��دوره��ا  ت���وؤدي  ال��ع��ام 

ِقَدم العالقة بين الإعالم والق�ساء في الح�سارات القديمة، 

مواثيق  على  تقوم  اأخالقية  �سلطة  الإع���الم  اأن  اإل��ى  منوهاً 

ال�سرف والتوعية والروادع الذاتية على خالف الق�ساء الذي 

يقوم على المواد القانونية التي ترمي اإلى العقاب والح�ساب، 

اإل اأن ذلك ل يمنع العالقة التبادلية بين الطرفين من حيث 

ال�سغوط  وك��ذا  الإع���الم،  و�سائل  تقييد  على  الق�ساء  ق��درة 

التي قد يمار�سها الإعالم على الق�ساء.
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القا�سي د. جمال ال�سميطي:

»المنظومة العدلية والقانونية 
واإلعالمية في الدولة مثال يحتذى في 

تغليب المصالح العليا للبالد«.

»المنتـدى يوفـر منصـة تواصـل بغـرض تعزيز 
نموذجيـة  عالقـة  لتأسـيس  وصـواًل  التعـاون 
إيجابية لخدمة الصالـح العام وفقًا لتوجيهات 

صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه«.

د. لوؤي حممد بالهول:



املحور الثالث: �سمان املحاكمة العادلة يف ظل تطور و�سائل 
الإعالم - املحامي الأ�ستاذ ع�سام التميمي

بداأ التميمي حديثه بالإ�سارة اإلى عدم وجود خ�سومة اأو نزاع 

ما بين الإعالم والق�ساء، فكل منهما مكمل لالآخر، دون اأن يوؤثر 

ذلك في ا�ستقاللية الق�ساء، و�سمان نيل محاكمة عادلة م�ستقلة 

الإع��الم من  وب��دوره ينطلق  تاأثيرات خارجية لأي متهم،  اأي  عن 

منطلق م�سابه ب�سفته �سمير المجتمع، وي�سعى اإلى حرية التعبير 

م�سيراً  للمجتمع،  بحيادية  المعلومات  ونقل  ونزاهة  با�ستقاللية 

ال��راأي والتعبير بو�سائل  الم�سرع الإماراتي قد كفل حرية  اأن  اإلى 

التعبير كاّفة وكفلها في حدود  القانون، ومن ذلك �سيانة حرية 

قانون  ت�سمن  الآخ��ري��ن، حيث  تتعد على حقوق  لم  ما  ال�سحافة 

وجوب  ت�سمن  التي  القانونية  المواد  بع�ض  المدنية  المعامالت 

التعوي�ض في حالة التعدي والتع�سف في ا�ستعمال الحق، كالقذف 

الزخم  اأن  على  التميمي  �سّدد  وق��د  اإل��خ،  ك��اذب��ة..  معلومات  ون�سر 

الإعالمي وما حوله ل يمكن له اأن يوؤثر على الق�ساء والمحكمة، 

كما اأ�سار اإلى اأن تقييد الإعالم يمثل في حد ذاته انتهاكاً للحقوق 

والحريات.

اجلل�سة الثانية 
ت���راأ����ض الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ال�����س��ه��اب��ي ال�����س��رق��اوي، عميد كلية 

الجل�سة  اأعمال  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  في  القانون 

والإع��الم  الق�ساة  دور  هو  واح���داً  م��ح��وراً  ت�سمنت  والتي  الثانية، 

والمحامين في معالجة ق�سايا المجتمع، حيث اأفا�ض في الحديث 

حوله ثالثة متحدثين كان اأولهم القا�سي الدكتور خليل اإبراهيم 

الذي اأكد اأن المعنى الأ�سا�سي للق�ساء هو الف�سل في الخ�سومات، 

والذي يمثل الرابط الحقيقي بين الق�ساء والمجتمع، وا�ستعر�ض 

ع����دداً م��ن ال��خ��دم��ات ال��ج��ل��ي��ل��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��ق�����س��اة للمجتمع 

كالتدري�ض  الق�ساء  ف��ي  عملهم  جانب  اإل��ى  ال�سابقة  الع�سور  ف��ي 

»من الضـروري أن يتحلى 
يتنـاول  الـذي  اإلعالمـي 
المسـائل القضائيـة بحدٍّ 
المعرفـة  مـن  مناسـٍب 

القانونية«

 »تطمح كل صحيفة إلى 
عالقة مع القضـاء خالية 
مـن قيـود النشـر مـا دام 
الجميع يـدورون في فلك 

المصلحة العامة«

الحصـول  عـن  »العجـز   
مـن  المعلومـة  علـى 
تؤرق  مشـكلة  مصادرهـا 

اإلعالميين« 

عبد اهلل ر�سيد:�سامي الريامي:د.ح�سة لوتاه:
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الإداري، ف�ساًل عن  القا�سي  اإلى دور  اأ�سار  فقد  اأما حالياً  وغيره، 

التي  المعا�سرة  الأمثلة  من  ع��دداً  وط��رح  الديمقراطية،  تر�سيخ  

خدمة  �سبيل  في  ق�ساة  بها  قام  التي  والمبادرات  الخدمات  تبين 

اأن م�ساهمات  اإب��راه��ي��م على  اأك���د  وق��د  ع���دة،  ن���واٍح  ف��ي  مجتمعهم 

اأن تكون من�سبطة بقيود معينة  القا�سي خارج حدود عمله يجب 

ل تم�ض كرامة الق�ساء ونزاهته وحياديته مع الحر�ض على عدم 

اأ�سرار الجل�سات والمداولت، ف�ساًل عن عدم جواز ا�ستغال  اإف�ساء 

اأن ق�ساء الأحوال ال�سخ�سية  اإلى  القا�سي باأمور �سيا�سية، م�سيراً 

م�ساكل  ف��ي  ان��دم��اج��ه  ل�سدة  ن��ظ��راً  م��ا،  ن��وع��اً  بخ�سو�سية  يتحلى 

الق�سايا  ف��ي  ال��ب��ت  ���س��رع��ة  م��ن��ه  يتطلب  ال���ذي  الأم����ر  المجتمع، 

اإيالء  مع  الق�سايا  في  للتثبت  ال�سروري  بالتمهل  التفريط  دون 

التعليمي  الجانب  اإل��ى  اأ���س��ار  كما  الق�سايا،  ف��ي  لل�سلح  الأول��وي��ة 

للمحكمين  تقام  التي  وال��دورات  كالمحا�سرات  الق�ساء،  في عمل 

وللمقبلين على الزواج اإلى جانب ن�سر الثقافة الدينية ال�سحيحة 

في بع�ض الق�سايا، كالكفالة وغالء المهور وتعدد الزوجات..

واأ�سار اإبراهيم اإلى مبادرات محلية قام بها بع�ض الق�ساة كان 

لها اأثر اجتماعي محمود. كما طالب باإ�سراك الق�ساة في اللجان 

الأح���وال  ق��ان��ون  بحالة  م�ست�سهداً  الت�سريعات  ب�سن  ة  الخا�سّ

ال�سخ�سية في الإمارات، والذي يخ�سع للتعديل رغم مرور �سبع 

�سنوات فقط على �سدوره، ويعزو اإبراهيم ذلك الأمر اإلى افتقار 

متخ�س�ض،  �سرعي  قا�ٍض  لوجود  القانون  اأع��دت  التي  اللجنة 

الأمر الذي جعل القانون ل يت�سل بالواقع على النحو المر�سي، 

كما نّبه اإبراهيم اإلى �سرورة اإن�ساء مركز للر�سد والإح�ساء في 

و�سرورة  درا�ستهم،  باإكمال  للق�ساة  ال�سماح  وك��ذا  محكمة،  كل 

بالإ�سارة  ورقته  منهياً  المجتمع،  كخدمة  بديلة  عقوبات  اإق��رار 

اإلى �سرورة حفظ ا�ستقاللية الق�ساء، وكذلك حرية الإعالم في 

اأن �سالح الق�ساء والإعالم يوؤدي ل�سالح  الوقت نف�سه، موؤكداً 

الدولة والمجتمع.
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�سامي  الإع���الم���ي  ك���ان  الجل�سة  ه���ذه  ف��ي  ال��ث��ان��ي  ال��م��ت��ح��دث 

اإل��ى  اأ���س��ار  وق��د  ال��ي��وم،  الإم����ارات  رئي�ض تحرير �سحيفة  الريامي 

الحذر الذي ي�سوب العالقة بين الق�ساء والإعالميين  رغم حاجة 

الطرفين لبع�سهما البع�ض، موؤكداً اأن العالقة بينهما هي عالقة 

المجتمع  اأن يكون  الرئي�سي في  �سراكة حتمية، يوحدهم هدفهم 

اآمناً ت�سوده العدالة وقيم الحق ومبادئ القانون، م�سيراً اإلى حر�ض 

الإعالم الدائم على الن�سر لأغرا�ض لي�ض اأقلها تحقيق الردع العام 

ون�سر التوعية، منوهاً اإلى اأن �ساحات الق�ساء هي انعكا�ض للهموم 

التقا�سي  مراحل  ن�سر  اأن  الريامي  وبّين  الجتماعية،  والم�ساكل 

ي�سهم في الوقاية من الجريمة نظراً لما يف�سل اإليه ذلك من زيادة 

في رقعة الوعي المجتمعي، ف�ساًل عن اأن ذلك الن�سر يعك�ض عدالة 

الق�ساء ونزاهته، واأ�سار الريامي اإلى اأن كل ق�سية مق�سية تعك�ض 

خلاًل ثقافياً، وعلى الجميع اأن يتفكروا في ا�ستنباط العبر منها ل 

�سيما الإعالميين، و�سّدد الريامي على اأن كل �سحيفة تطمح اإلى 

عالقة مع الق�ساء خالية من قيود الن�سر ما دام الجميع يدورون 

في فلك الم�سلحة العامة، مع تفهم الأ�سباب الموجبة لعدم الن�سر 

الق�ساة  واأع��رب عن تقدير الإعالميين لدور  الق�سايا،  في بع�ض 

وتفهم ظروفهم وحذرهم من الت�سريح اأحياناً.

 

اجلل�سة الثالثة 
الجل�سة  انطلقت  المنتدى  لأع��م��ال  الثاني  اليوم  حلول  وم��ع 

الكمالي مدير  الدكتور محمد محمود  الم�ست�سار  الثالثة برئا�سة 

اأن  ب��داي��ة  اأك���د  ال���ذي  الق�سائية  ل��ل��درا���س��ات  ال��ت��دري��ب  ع���ام معهد 

الق�ساء والإعالم ف�ساءان متوازيان متمايزان، واأن الإعالم �ساهد 

ثبات لدى الق�ساء، وهو يروج للحقوق والواجبات على الم�ستويات 

الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، واأن ثمة تفاهماً بين الإعالم 

وهما  الر�سالة،  ونبل  وال�ستقاللية  الحترام  على  قائم  والق�ساء 

حقالن متكامالن ل ينف�سالن، وقد �سملت هذه الجل�سة محورين 

اأولهما »الخت�سا�ض الق�سائي في ق�سايا الن�سر وعالقته بحرية 

التعبير« الذي توله القا�سي الدكتور علي كلداري قا�سي ا�ستئناف 

�سعى  كحالة  العيد«  »طفل  لق�سية  عر�ض  حيث  دب��ي،  محاكم  في 

من خاللها اإلى ا�ستعرا�ض المواكبة الإعالمية للق�سية اأوًل باأول 

عبر مراحلها كاّفة، حيث اأعاد ا�ستعرا�ض الجريمة من اأولها ب�سكل 

وجزئياتها،  تفا�سيلها  بكل  الق�سية  اأج���واء  نقل  ث��م  وم��ن  دق��ي��ق، 

ال�سحف  ف��ي  الإع��الم��ي��ة  التغطية  م��ن  منتقاة  ن��م��اذج  م�ستعر�ساً 

اآلت كما هو معروف  اأن  اإلى  اأ�سا�سية،  المطبوعة ب�سورة  المحلية 

اإلى اإدانة المتهم بالجريمة والحكم عليه بالإعدام.

املحور الثاين:
اأما المحور الثاني في الجل�سة فقد حمل عنوان التوازن بين 

الم�ست�سار  القا�سي  ب��داأ  وق��د  الق�ساء،  وا�ستقالل  الإع���الم  حرية 

م��ح��م��ود ف��ه��م��ي ���س��ل��ط��ان ق��ا���س��ي م��ح��اك��م ا���س��ت��ئ��ن��اف دب����ي، حديثه 

م��وؤك��داً  ال�سامية  الق�ساء  مهمة  ه��ي  ال��ع��دل  اإق��ام��ة  ب��اأن  بالتذكير 

ول�سمان  والحريات،  للحقوق  الطبيعي  الحار�ض  هو  الق�ساء  اأن 

وظيفته على النحو الأمثل لبد اأن يحاط القا�سي ب�سمانة مهمة 

هي ال�ستقالل، اأي التحرر من تدخل ال�سلطات والأف��راد جميعاً، 

الأم��ر  وه��و  القانون،  وحكم  القا�سي  �سمير  لغير  خ�سوعه  وع��دم 

المن�سو�ض عليه د�ستورياً، ول ي�ستثنى الإعالم من ذلك، ، منوهاً 

ن�ض  ف��ي  الم�سروطة  الإع���الم  ق��د كفل حرية  ال��دول��ة  د�ستور  ب��اأن 

التحادي  القانون  في   98 المادة  عن  ف�ساًل  منه،  ثالثين  المادة 

الخا�ض بالمطبوعات والن�سر، ويرى �سلطان اأن اأداء و�سائل الإعالم 

قد يم�ض ا�ستقالل الق�ساء، وقد يت�سادم مع قاعدة » المتهم بريء 

اإي��ذاًء معنوياً  اأن بع�ض ما ين�سر يحمل  اإدانته«، موؤكداً  حتى تثبت 

للمتهم قبل �سدور الحكم بالإدانة، ف�ساًل عن تاأثير ما ين�سر اأي�ساً 

اأحياناً، وقد  على توجيه الراأي العام �سد تطبيق �سحيح القانون 

مّيز �سلطان بين نوعين من الن�سر في ال�سحافة؛ فثمة ن�سر مجّرد 

لالأخبار والمعلومات، وثمة ن�سر موّجه للتاأثير في الق�ساء وحمله 

على حكم معين، مبّيناً اأن الأول حٌقّ كفله القانون، اأما الثاني فهو 

تناق�ض  اأنه ل  القانون، موؤكداً  العام ويعاقب عليه  للراأي  ت�سليٌلّ 

في  م��ك��ف��ولن  والث��ن��ان  الق�ساء،  وا�ستقالل  الإع����الم  ح��ري��ة  بين 

الجل�سة(  الكمالي )رئي�ض  الد�ستور والقانون، وقد عقب  ن�سو�ض 

ما  ك��ث��ي��راً  ال��م��ع��ن��وي  الأذى  اأن  اإل���ى  ب��الإ���س��ارة  �سلطان  ك���الم  ع��ل��ى 

النقا�ض، حيث  اأن يفتح باب  اأهله وذوي��ه، قبل  اإلى  يتجاوز المتهم 

واف��راً من  الجل�سة ع��دداً  واأث��ارت  القاعة مناق�سات وا�سعة،  �سهدت 
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حول  كلداري  القا�سي  ت�ساءل  عندما  ل�سيما  والتعليقات  ال��ردود 

دور الإعالم في الق�ساء وهل هو اإيجابي اأو �سلبي، موجهاً �سوؤاله 

ذاك للحا�سرين ل�سيما الإعالميين، وقد راأى الإعالمي عبد اهلل 

ر�سيد اأن دور الإعالم يكون اإيجابياً عندما يح�سل على المعلومات 

اأي ق�سية، بينما قد ي�سبح �سلبياً عندما يعجز عن  الكافية حول 

بلوغ المعلومات، موؤكداً اأن الم�سكلة التي يعانيها الإعالميون هي 

الو�سول للمعلومة ال�سحيحة، بينما اعتبر الدكتور عبد الحميد 

نجا�سي الأ�ستاذ في كلية القانون في جامعة عجمان اأن اأي تاأثير 

اأو و�سائل الإعالم الحديثة هو  على الق�ساء فيما يتعلق بالإعالم 

تاأثير �سلبي.

اجلل�سة الرابعة
تراأ�ض الجل�سة الرابعة من جل�سات المنتدى القا�سي الدكتور 

عالجت  وق��د  الق�سائي،  دب��ي  معهد  ع��ام  مدير  ال�سميطي  جمال 

الحياة  وحرمة  الإع��الم  »و�سائل  بعنوان:  واح��داً  محوراً  الجل�سة 

الخا�سة«، وتم تناوله من وجهتي نظر؛ اإعالمية وقانونية، حيث 

ح��م��ل الإع���الم���ي ع��ب��د اهلل ر���س��ي��د م��دي��ر �سحيفة غ��ل��ف ن��ي��وز في 

اأبوظبي وجهة النظر الإعالمية، بينما نقل وجهة النظر القانوينة 

القانون  اأ�ستاذ  النجا�سي  الزهيري  الحميد  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ 

الخا�ض الم�سارك في كلية القانون في جامعة عجمان.

وقد انطلق ر�سيد من عنوان المحور معتبراً اأن المو�سوع في 

غاية الأهمية، مبيناً وجود خيط رفيع يف�سل بين حرية الإعالم 

وحرمة الحياة الخا�سة، م�ست�سهداً باأمثلة ووقائع من واقع العمل 

الإعالمي العالمي والمحلي، موؤكداً اأن الهدف النبيل لالإعالم في 

التعدي  ب�سلوك خاطئ يتم فيه  األ يترجم  الحقيقة ينبغي  ك�سف 

حرمة  اأن  على  م�سدداً  الخا�سة،  الملكية  اأو  الخا�سة  الحياة  على 

اأن  اإل��ى  اأي�ساً  اأ���س��ار  كما  و�سرعاً،  قانوناً  مكفولة  الخا�سة  الحياة 

بع�ض الم�سوؤولين يعتقدون باأنهم في اأدائهم الوظيفي مح�سنون 

ال��ذي يتنافى مع حق  الأم��ر  الإع���الم،  الم�سا�ض بهم من قبل  من 

الإعالمي في انتقاد الم�سوؤول في اإطار عمله بما ت�سمح به اأ�سول 

لبد  وهنا  العامة،  الم�سلحة  اإط��ار  في  ي�سب  وبما  المباح،  النقد 

من التمييز بدقة بين ما ي�سمح به القانون من نقد ومتابعة وما 

و�سلوكياتهم،  للم�سوؤولين  حماية  الغمو�ض  ي�سكل  كيال  يحظره 

اأقالم  من  بح�سانتهم  يعتقدون  منهم  كبيراً  ع��دداً  واأن  خ�سو�ساً 

الإعالميين.

اإلى م�سكلة مهمة قد تقيد عمل الإعالمي وهي  ولفت ر�سيد 

الذي  الأم��ر  م�سادرها،  من  المعلومة  على  الح�سول  عن  العجز 

يقيد دوره في تكملة عمل الجهات الأخرى على اأنواعها، كما نّوه 

من  القانوينة  ب��الأم��ور  المت�سلة  الجهات  تعامل  ف��ي  الخلل  اإل��ى 

�سرطة ونيابة وق�ساء مع الإع��الم، حيث تتعامل كل جهة بمعزل 

المعلومات،  ن�سر  في  اأولوياتها  منها  ولكل  الأخ��رى،  الجهات  عن 

الأمر الذي يربك الإعالم ويوقعه في الأخطاء.

الجل�سة  رئي�ض  ب��ّي��ن  ر�سيد،  ورق���ة  على  تعليقه  معر�ض  وف��ي 

اأن التعليمات التي ت�سدر عن الموؤ�س�سات الر�سمية في  ال�سميطي 

بع�ض الق�سايا اإنما هي لخدمة ال�سالح العام، وعادًة ما تكون محل 

تقدير من قبل ال�سحافة.

ال��م��ح��ور م��ن وج��ه��ة نظر  ت��ن��اول النجا�سي م��و���س��وع  وب����دوره 

قانونية موؤكداً بدايًة على اأهمية مو�سوع المنتدى ب�سورة عامة، 

المعا�سرة ل�سيما  الحياة  الإع��الم في  على محورية دور  وم�سدداً 

م��ع تطور و�سائل الإع���الم والإن��ت��رن��ت، وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن تو�سع 

في  م�سانة  الإع����الم  ح��ري��ة  اأن  اإل���ى  م�سيراً  الإع����الم،  مفهوم  ف��ي 

ين�ساأ  وقد  قانونياً،  الخا�سة م�سانة  الحياة  اأن  كما  الد�ساتير،  كل 

عن  بحثاً  ال��ح��واج��ز  ك��ل  ل��ت��ج��اوز  الإع��الم��ي  �سعي  الخلط خ��الل 

اأن قانون العقوبات التحادي في الدولة قد  اإلى  الحقيقة، واأ�سار 

تكفل بحماية حرمة الحياة الخا�سة ب�سكل غاية في الحداثة.

اإلى �سرورة احترام ال�سحفي للنظام العام والآداب في  واأ�سار 

المجتمع وم�سالحه على تنوعها، واحترام القوانين العامة والتزام 

الدقة والمو�سوعية، واأثار النجا�سي م�ساألة قلة المعرفة القانونية 

والن�سو�ض  القانونية  بال�سوابط  يت�سل  فيما  الإعالميين  لدى 

التي تنظم عملهم، واأخيراً اقترح النجا�سي اإن�ساء مراكز توا�سل في 

التوا�سل  لالإعالميين  تتيح  ال�سرطة  ودوائ��ر  والنيابات  المحاكم 

مع تلك الموؤ�س�سات للح�سول على المعلومات التي يحتاجونها في 

اإطار عملهم الإعالمي، ونّوه اإلى �سرورة ن�سر المعرفة القانونية 

الالزمة بين الإعالميين عبر الدورات وغيرها.
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مع انتهاء اأعمال المنتدى الذي حفل بالعديد من اأوراق العمل 

بم�ساركة  حظي  وال��ذي  المنتدى،  محاور  حول  والر�سينة  الجادة 

ورجال  والإعالميين،  العامة  النيابة  واأع�ساء  الق�ساة  من  لفيف 

الفكر والقانون، وكذا المهتمين بالحقوق والحريات، يمكن القول 

القّيمة،  والمداخالت  المناق�سات  من  العديد  �سهد  المنتدى  اإن 

قدمه  وما  العمل  اأوراق  حول  للح�سور  المتميز  بالتفاعل  وتميز 

الباحثون من ق�سايا واأفكار اأ�سهمت في نجاح هذا المنتدى، ولقد 

اأثمر ذلك كله عن العديد من التو�سيات، اأعلنها القا�سي الدكتور 

جمال ال�سميطي مدير عام المعهد رئي�ض اللجنة العليا المنظمة 

للمنتدى. 

1 – اأثنى الح�سور على الدعم الال محدود من �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد 

بن را�سد اآل مكتوم حفظهما اهلل واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو حكام 

الإع���الم، من خالل  الق�ساء وحرية  ا�ستقالل  دع��م  في  الإم���ارات 

توفير اأف�سل البيئات وال�سمانات ليمار�ض كل منهما المهام الملقاة 

على عاتقه بحرية، دون الم�سا�ض با�ستقالل وحرية كل منهما.

ال�سريعة  ف��ي  مكفولة  والإع�����الم  ال����راأي  اإب����داء  ح��ري��ة  اإن   -2

والقانون، ولكنها لي�ست مطلقة، فال يجوز الخروج عن اأخالقيات 

النيل من حرمة  المهنة، مع اللتزام بالدقة والمو�سوعية وعدم 

الحياة الخا�سة لالأفراد، والمحافظة على هيبة المحكمة ووقارها.

موؤ�س�سات  بين  والتكاملي  ال��ت��ع��اون��ي  ال���دور  على  ال��ت��اأك��ي��د   -3

ت�����س��وده  اآم����ن،  ف��ي تحقيق مجتمع  ل��الإ���س��ه��ام  والإع�����الم  ال��ق�����س��اء 

العدالة وقيم الحق ومبادئ القانون، وبما يحفظ للق�ساء �سلطته 

وا�ستقالله، ولالإعالم حريته.

4- اإن�ساء مراكز ر�سد الظواهر ال�سلبية في المجتمع، ي�ستطيع 

في  ال�سلبية  الظواهر  ر�سد  خاللها  من  والإعالميون  الباحثون 

الإعالمية  اأدوات��ه��م  خ��الل  من  مواجهتها  على  للعمل  المجتمع، 

ومبادراتهم المجتمعية، بما ي�سهم في الحد من انت�سارها.

الالزمة  المعلومات  توفير  على  العدلية  الموؤ�س�سات  حث   -5

لرجال الإعالم بما ي�ساهم في تاأدية دورهم على الوجه الأكمل في 

اإطار ما يخدم العدالة ويحقق التوعية المجتمعية.

خالل  م��ن  القانونية  بالثقافة  الإعالميين  اإل��م��ام  تعزيز   -6

لرفع  كافة  لالإعالميين  مكثفة  تدريبية  ودورات  ور�ض عمل  عقد 

العدلي والق�سائي، وتاأكيداً  الأداء الإعالمي في المجال  م�ستوى 

لحرية الإعالم الم�سوؤولة.

الإعالمية  الموؤ�س�سات  من  م�ستركة  لجنة  ت�سكيل  اقتراح   -7

توصيات المنتدى..
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في  والقانونية  المهنية  والمعايير  ال�سوابط  لو�سع  والق�سائية؛ 

معالجات الإعالم ل�سوؤون الق�ساء.

8- حث المراكز والمعاهد الق�سائية بالتن�سيق مع الموؤ�س�سات 

الإعالمية وجمعية ال�سحفيين في الدولة، لتوفير برامج للتعليم 

الم�ستمر، ت�سهم في رفع ال�سوية القانونية للم�ستغلين في الإعالم، 

وتعمل على تنمية ج�سور التعاون بين الموؤ�س�ستين.

الحديث،  الإع��الم  لمتطلبات  الت�سريعات  مواكبة  �سرورة   -9

الممار�سات  معايير  لأع��ل��ى  ومواكبتها  المهنة  تمّيز  ي�سمن  بما 

الإعالمية على النطاق الدولي، وبما يعك�ض تر�سيخ �سورة اإيجابية 

تتفق مع المنجزات الح�سارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

10- العمل على عقد منتدى الق�ساء والإع��الم ب�سكل �سنوي، 

اإعالمية نموذجية، مع تو�سيع  اإلى عالقة ق�سائية  بغية الو�سول 

نطاق الم�ساركة على الم�ستويات كافة.

11- رفع هذه التو�سيات اإلى الجهات الم�سوؤولة في الموؤ�س�سات 

الق�سائية والإعالمية.

وهكذا م�ست فعاليات المنتدى ب�سرعة تاركًة الأثر الطيب في 

اأبدوا  نفو�ض الحا�سرين جميعاً من متحدثين وم�ستمعين، حيث 

ة دورية تتيح تالقي  اأملهم في اأن يتحول هذا المنتدى اإلى من�سّ

الإعالمية  الق�سائية  العالقة  م�ستجدات  ومناق�سة  ال�سلطتين، 

ال�سميطي  جمال  الدكتور  اإليه  اأ�سار  ال��ذي  الأم��ر  اآخ��ر،  بعد  عاماً 

الجل�سات  اإح��دى  هام�ض  على  ق��ال  اإذ  بالمجلة  ت�سريح خا�ض  في 

:»المنتدى الحالي هو اأول الغيث، ومجرد بداية لمنتديات قادمة 

�ستكون اأكثر �سموًل وغنى«.

القادمة من  ال��دورات  واأك��د الحا�سرون حر�سهم على ح�سور 

والأن�سطة  النجاح  من  بمزيد  مكللة  تكون  اأن  اأم��ل  على  المنتدى 

ختاماً  الإ�سارة  وجتدر  هذا  اجلانبية.  العمل  وور�سات  والفعاليات 

الإع��الم،  املنتدى على و�سائل  التي حظي بها  املتابعة احلثيثة  اإىل 

ل���س��ي��م��ا ال�����س��ح��ف الإم���ارات���ي���ة، وك��اأن��ه��ا ب��ذل��ك ت��ب��ا���س��ر يف تنفيذ 

التو�سيات، وتباِدل املنتدى ومنظميه املبادرة الطيبة مبثلها وذلك 

عرب مواكبتها الفّعالة لأعمال املنتدى، الأمر الذي من �ساأنه زيادة 

وعي الإعالميني واجلمهور على حد �سواء بطبيعة العالقة التي 

تربط موؤ�س�ستي الق�ساء والإعالم و�سوًل اإىل عالقة منوذجية بني 

هاتني ال�سلطتني.. املتكاملتني. 

- يف العامل الفرتا�سي.. حوارات ونقا�سات موازية متت على مواقع 

الإعالم الجتماعي بالتزامن مع اأعمال املنتدى

- املغردة املحامية مرمي الفال�سي نقلت فعاليات املنتدى اإىل عامل 

فا�ستحقت  اأجمع..  العامل  اإىل  ومنه  تويرت  وف�ساءات  املغردين 

عام  مدير  ال�سميطي  جمال  الدكتور  القا�سي  قبل  من  التكرمي 

اأثناء  القيمة  مبادرتها  على  للموؤمتر  العليا  اللجنة  رئي�ض  املعهد 

فعاليات املنتدى.

ويف ت�سريح خا�ض للمجلة اأكدت املغردة الأ�ستاذة مرمي اأن مبادرتها 

على تويرت كانت مبادرة �سخ�سية منها، وقالت اإنها توّخت الدقة ما 

اأمكن يف تلك التغريدات، حيث قامت بتح�سري التغريدات ب�سورة 

بعد  بن�سرها لحقاً  لتقوم  املنتدى،  فعاليات  اأثناء ح�سورها  اأولية 

مراجعتها والتاأكد من دقتها مبا يتفق مع امل�سادر القانونية حر�ساً 

منها على الدقة يف املعلومات القانونية، وقد اأعربت الفال�سي عن 

يف  مبديًة  املو�سوع،  جلوانب  وتغطيته  املنتدى  اأعمال  عن  ر�ساها 

متجددة  دورات  القادمة  الأعوام  ت�سهد  اأن  يف  اأملها  نف�سه  الوقت 

من املنتدى نف�سه، وذلك بالنظر للتغريات امل�ستمرة التي ت�سهدها 

و�سائل الإعالم ل�سيما الفرتا�سية منها، بالإ�سافة اإىل التغريات 

ال�سريعة التي ي�سهدها املجتمع وما يليه ذلك التطور من اأهمية 

اأعمال  ترافق  �سرورة  اإىل  واأ�سارت  امل�ستمرين،  والتثقيف  للتوعية 

منها  ي�ستفيد  تثقيفية  دورات  مع  املنتدى  من  القادمة  الن�سخ 

وم�ستجدات  واقع  ب�ساأن  �سواء  حد  على  والقانونيون  الإعالميون 

العالقة بني الإعالم والق�ساء.

تويتر.. 
كان له نصيب من التكريم
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فن إلقاء المحاضرات
وتقديم العروض التدريبية الفاعلة

إعداد قسم التدريب
والتطوير بالمعهد

training@dji.gov.ae

اإلقاء  غالباً  يتجنبون  الأف����راد  اأن  النف�ض  علماء  ي�سير 

المحا�سرات والخطب في العلن اأو تقديم عر�ض ما، وذلك 

على  القدرة  ع��دم  اأو  الخوف  منها  متعددة،  نف�سية  لأ�سباب 

العر�ض وعدم معرفة كيفية تنظيمه.

ويقول جورج جي�سل: 
الإن�سان بالعمل منذ لحظة ولدت��ه، ول يكف  يبداأ عقل 

عن ذلك اإل عندما يقف ليتحدث في العلن.

معينة  ق���درات  يمتلكون  باأنهم  يتميزون  غالباً  الأف����راد 

يختلفون بها ع��ن الآخ��ري��ن، وال�����س��وؤال الأه���م هنا ه��و ق��درة 

فحمل  يمتلكون،  بما  الآخ��ري��ن  اإق��ن��اع  على  الأف����راد  ه���وؤلء 

التاأييد  وك�سب  عر�سها  على  القدرة  دون  الإبداعية  الأفكار 

لها، يوؤدي اإلى �سياع هذه الأفكار.

الآخرين  دع��م  على  والح�سول  حديثة  اأفكار  تقديم  اإن   

الأف��راد،  القليل من  التي يمتلكها  المهارات  اإح��دى  لها، هو 

من هنا جاءت اأهمية امتالك مهارات عر�ض فاعلة لما نحمل 

الإن�سانية  والن�ساطات  الأعمال  تو�سع  اإن  اأفكار.  ونعتقد من 

والحترافية المنهجية للمنظمة، قد اأدى اإلى ازدياد الحاجة 

اإلى ما ن�سميه العرو�ض وتقديمها.

وذوي  المتخ�س�سين  الأف����راد  م��ن  العديد  ب���داأ  هنا  م��ن 

الخبرة في الحديث المو�سع والمنظم عن العرو�ض الفاعلة 

اأو ما ن�سميه مهارات العر�ض والتقديم.
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في هذه الأوراق �سنحاول التعرف على بع�ض المفاهيم 

الأ�سا�سية المرتبطة بتقديم عرو�ض احترافية، واإلى بع�ض 

المهارات الخا�سة بتخطيط وتنظيم العرو�ض واإدارة وقتها، 

اإ�سافة اإلى ما ي�سمى بمهارات الت�سال غير اللفظي واأثرها 

اأكثر لملقي العرو�ض من قبل جماهير الح�سور  في قبول 

والمتلقين.

اأغرا�س وا�ستخدامات العرو�س
مجملها  في  ت�ساعد  متعددة  لغايات  العرو�ض  ت�ستخدم 

على تقديم اأفكار معينة لإحداث تغيير في جمهور المتلقين 

والتاأثير عليهم، بحيث ت�ساهم في تحقيق الهدف من ورائها، 

»لقاء مجموعة  العر�ض هو عبارة عن  اإن  القول  ون�ستطيع 

من الأفراد لإي�سال معلومة اأو فكرة ما بهدف ك�سب التاأييد 

والإقناع اأو الت�سويق«، والعنا�سر التالية هي من اأهم اأغرا�ض 

واأهداف العرو�ض: 

ال�ستخدام )مثال(الهدف

لالإبالغ
عند تغيري نظام احلوافز اأو اإن�ساء 

نظام عمل جديد.

للتحليل
عند وجود م�ساكل اأدائية معينة اأو 

اأداء معني.

لالإقناع والت�سويق
عند وجود منتج اأو �سلعة اأو خدمة 

نريد بيعها وت�سويقها.

للم�ساركة

عند اجتماع زمالء لنا يف العمل 

للبحث والنقا�ض يف منوذج جديد 

مت تطويره.

لالإي�ساح
عندما يكون لدينا زائرون نود اأن 

ن�سرح لهم عن عملنا.

للتعليم والتدريب
نقل معلومات ومهارات اإىل 

املتعلمني واملتدربني.

تخطيط وتنظيم العرو�س الفاعلة
العر�ض  اأن  العرو�ض  مقدم  يعتقد  اأن  ج��داً  ال�سائع  من 

لال�ستعداد  اللجوء  دون  لالآخرين،  تقديمه  حيث  من  يبداأ 

على  الملقين  م��ن  الكثير  اأن  حيث  ل��ه،  ال��الزم��ة  والتهيئة 

علم ودراية كاملة وتمكن من مو�سوع العر�ض، ولكن مهما 

كانت معرفة وتمكن الفرد من المو�سوع يف�سل ال�ستعداد 

محتوياتها  وتنظيم  لها  التخطيط  خ��الل  م��ن  للعرو�ض 

ب�سكل منطقي ومت�سل�سل يحقق الهدف المن�سود.

كمرحلة  التخطيط  م��ع  التعامل  يمكن  العرو�ض  وف��ي 

اأولى من خالل اتباع منهجية تعتمد مرحلتين هما مرحلة 

وتالياً  ال��ع��ر���ض،  اأث��ن��اء  وال��ث��ان��ي��ة مرحلة  ال��ع��ر���ض،  م��ا قبل 

ا�ستعرا�ض مف�سل لجوانب كل منهما.

اأوًل: مرحلة ما قبل العر�س
وتت�سمن جوانب عدة ل بد من الإلمام بها والعمل عليها 

واأهمها: 

 تحديد الغر�ض والغاية من العر�ض.

 تحديد اأهداف العر�ض.

 تحديد الجمهور الم�ستهدف.

 تحديد مكان العر�ض.

 تحديد وقت العر�ض والفترة الزمنية.

 تحديد الملقي.

 تحديد هيكل العر�ض والمحتوى.

 تحديد المعلومات.

 تحديد الو�سائل الم�ساندة والمعينات.

1-حتديد الغر�س والغاية من العر�س

ل��الإب��الغ  العر�ض  ك��ان  اإذا  حيث  م��ن  ال�ستعالم  بمعنى 

للتعلم  اأو  للو�سف  اأو  للم�ساركة  اأو  لالإنتاج  اأو  للتحليل  اأو 

والتدريب. هذا التحديد ي�ساعد الملقي في بناء محتويات 

عر�سه بطريقة تحقق الهدف منه، وت�ساعد في و�سع ت�سور 

لكيفية �سير العر�ض واإدارته ونقله للمتلقين.

67

ت�ستخدم العرو�س لالإبالغ والو�سف 

والإعالم والتحليل والتدريب
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2-حتديد اأهداف العر�س

اأه��داف��ه  تحديد  م��ن  ب��د  ل  العر�ض  غر�ض  تحديد  بعد 

العام �سواء  اأن تحديد الأه��داف يحدد التجاه  اإذ  الخا�سة، 

للملقي اأو المتلقي لحقاً، وبناًء على الأهداف يبداأ الملقي 

بتحديد م�سار العر�ض والذي يعبر عن محتوياته واأجزائه 

اأثناء �سير العر�ض بطريقة مت�سل�سلة وتراكمية حتى تحقق 

في مجملها الغاية منه.

3-معرفة اجلمهور امل�ستهدف 

ل بد من اإدراك من هو جمهور المتلقين اأو الم�ستمعين 

العر�ض،  ذل��ك  �سيح�سرون  ول��م��اذا  خ�سائ�سهم  وت��ح��دي��د 

ومحاولة  بها  التفكير  الملقي  على  التي  الأ�سئلة  وبع�ض 

الإجابة عنها هي:

 من هو الجمهور؟

 ما هو هدفه من ح�سور العر�ض؟

 ما هي المعلومات المتوفرة لديه عن المنظمة؟

 ماذا يريد اأن يعرف؟

 ما هو عدد الجمهور؟ 

 ما هي فئته الوظيفية والعمرية؟

 ما هو جن�سه؟

حتديد مكان العر�س

وحجمه  و�سكله  العر�ض  موقع  على  التعرف  من  بد  ل 

وخ�سائ�سه حتى ي�سبح ُملقي العر�ض معتاداً عليه.

5-وقت العر�س والفرتة الزمنية

يالئم  بما  والمحتوى  وال��غ��اي��ة  الفكرة  لتكييف  وذل���ك 

الوقت المتاح.

6-امللقـي

اأو لماذا عليه  اأن يعرف الملقي لماذا تم اختياره،  ل بد 

اإلقاء وتقديم هذا العر�ض.

7-و�سع هيكل العر�س واملحتوى

بيان المعلومات الالزمة واأولوياتها وم�سادرها وكيفية 

ترتيبها، وتحديد الموا�سيع التي �سيت�سمنها العر�ض، هنا 

جميع  توليد  فيها  يتم  ذه��ن��ي  ع�سف  بعملية  ال��ب��دء  يمكن 

العر�ض.  مو�سوع  اأو  الرئي�سية  بالفكرة  المرتبطة  النقاط 

ال�سادرة عن عملية  الأفكار  وتدوين جميع  توثيق  ولغايات 

من  مجموعة  اأو  العر�ض  ملقي  قبل  من  الذهني  الع�سف 

اأو تهمي�ض اأي منها من المفيد اتباع  الأف��راد، وعدم تجنب 

القواعد التالية: 

  كتابة جميع الأفكار في الحال وب�سكل �سريع.

  عدم رف�ض اأو ا�ستثناء اأي فكرة.

  تجنب التفكير فيما اإذا كانت الفكرة خاطئة اأم �سائبة.

  البتعاد عن محاولة �سرح اأو ربط اأو تبرير اأية فكرة.

الأفكار  وتوليد  الذهني  الع�سف  عملية  من  النتهاء  عند 

ال��واردة وا�ستثناء  اأن تبداأ عملية مناق�سة الأفكار  يمكن هنا 

ت�سنيف وتجميع  ثم  وم��ن  ���س��روري،  اأو  ما هو غير مالئم 

مبدئي  ب�سكل  تبين  وفرعية  رئي�سية  عناوين  تحت  الأفكار 

الهيكل العام لمحتوى العر�ض.

وبعد نقا�ض الأفكار الواردة يمكن ترتيب الأفكار الرئي�سية 

العر�ض  لتقديم محتوى  عليها لحقاً  العتماد  �سيتم  التي 

بناًء على طرق ومنهجيات متعددة لبناء العر�ض منها:

 Advantages and وال������م�������������س������اوئ  ال����م����ح����ا�����س����ن   

disadvantages
Chronological order الترتيب الزمني 

يبداأ عقل الإن�سان بالعمل منذ حلظة ولدته، ول يكف عن ذلك اإل عندما يقف ليتحدث يف العلن.

الأفراد غالبًا يتميزون باأنهم ميتلكون قدرات معينة يختلفون بها عن الآخرين، وال�سوؤال الأهم هنا هو قدرة هوؤلء 

الأفراد على اإقناع الآخرين مبا ميتلكون، فحمل الأفكار الإبداعية دون القدرة على عر�سها وك�سب التاأييد لها، يوؤدي 

اإىل �سياع هذه الأفكار

ملعلوماتك
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Problems-solutions- ن��ت��ائ��ج      – ح��ل   – م�سكلة 

outcomes
Cause and effect م�سبب  - اأثر 

Comparison and contrast مقارن�ة 

8-املعلومات

هي  وما  عر�سها،  اإلى  �سنحتاج  التي  المعلومات  تحديد 

اإن الح�سول على  م�سادر الح�سول عليها وكيفية ترتيبها. 

ي�سكل  ل  الرئي�سية  ال��ع��ر���ض  ف��ك��رة  ح��ول  كافية  معلومات 

عند  تظهر  ال�سعوبة  ولكن  م�سكلة،  اأو  �سعوبة  الغالب  في 

هذه  وترتيب  العر�ض  لغر�ض  المالئمة  المعلومات  اختيار 

المعلومات ب�سكل متكامل ومنطقي.

وفي بع�ض الحالت قد يقع ملقي العر�ض في فخ عر�ض 

جميع المعلومات التي تم تجميعها ليعك�ض الجهد والوقت 

الذي ا�ستثمره في التح�سير للعر�ض مما �سيوؤدي حتماً اإلى 

للعر�ض.  اهتمامهم لال�ستماع  الم�ستمعين وفقدان  ت�ستيت 

ب��ع�����ض الأم�����ور ال��ت��ي ت�����س��اع��د م��ل��ق��ي ال��ع��ر���ض ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار 

المعلومات التي �سوف يعر�سها هي النقاط التالية:

 الفترة الزمنية المخ�س�سة للعر�ض.

 من هو الجمهور وما هو الهدف من العر�ض.

 الو�سائل الم�ساندة المتوفرة.

 لغة و�سياغة العر�ض بما يتالءم مع م�ستوى الم�ساركين.

9-حتديد الو�سائل امل�ساندة واملعينات

اإح����دى ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ملقي ال��ع��ر���ض اأث��ن��اء 

قيامه بالتح�سير والتنفيذ لعملية التقديم هي جلب انتباه 

تجاوبهم عن  وزي��ادة  اهتمامهم  والمحافظة على  الجمهور 

الإ�سغاء  على  وتحفيزهم  الم�ساركة  على  ت�سجيعهم  طريق 

والتركيز لما يدور في الجل�سة.

مدركاً  كان  �سواء  التعلم  في  مف�سلة  طريقة  فرد  ولكل 

لذلك اأم ل، فكلما كان العر�ض يركز على اأف�سل طرق التعلم 

للح�سور وا�ستخدام الو�سائل المالئمة لذلك، كانت عملية 

الزمنية  ال��م��دة  اإط��ال��ة  ف��ي  و�ساهمت  واأف�سل  اأ���س��رع  التعلم 

لالحتفاظ بالمعلومات والقدرة على ا�سترجاعها.

هذا  ج��داً،  ق�سير  ال��ع��ادي  ال�سخ�ض  عند  التركيز  م��دى 

ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ت�ستت اأف���ك���اره ف��ي ق�����س��اي��ا واأم�����ور ال��ح��ي��اة 

التي  الأف��ك��ار  تبديد  هنا  العر�ض  ملقي  فوظيفة  الأخ���رى، 

اهتمامه  ك�����س��ب  وم��ح��اول��ة  الم�ستمع  ت�ستيت  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 

وتركيزه لفترة كافية لإي�سال الفكرة والمعلومة. لذا يلجاأ 

مقدمو العرو�ض اإلى ا�ستخدام الو�سائل الم�ساندة باختالف 

اأنواعها وتوظيفها ب�سكل يالئم الغر�ض ويخدم الهدف الذي 

�سممت من اأجله.
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ف���ي ن����دوة ت��ن��اول��ت م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي عبر 

الإنترنت واأثرها في مجتمع الإمارات، عقدت في دبي نهاية 

�ساحي  الفريق  دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  قال  الفائت؛  اآذار 

ابُتكرت  التي  الجتماعي  التوا�سل  »و�سائل  اأن  تميم،  خلفان 

لخلق روابط اجتماعية، ا�سُتغلت لدى البع�ض وتم ت�سيي�سها 

ما  ولكل  ال��دول��ة،  لرموز  واإ���س��اءة  ه��دم  و�سائل  وا�ستخدامها 

والقت�سادية«.واأ�ساف  وال�سيا�سية  الجتماعية  ينظم حياتنا 

»لن ن�سمح لهم بالعبث باأمننا، فقد �سمتنا �سنوات«.

وخالل الندوة، راأى رئي�ض تحرير »الإمارات اليوم«، �سامي 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  بين  التفريق  �سرورة  الريامي، 

التي ت�سمى بالإعالم الحديث، وبين و�سائل الإعالم التقليدية 

التي لها �سوابطها وتقاليدها وتكفل للنا�ض حقوقهم، �سارحاً 

اأن »الإعالم يمار�ض الحرية الم�سوؤولة، بينما تغيب الر�سالة 

عن مواقع الإعالم الحديث«.

مدير  ال�سميطي  ح�سين  جمال  الدكتور  القا�سي  واأك���د 

عام معهد دبي الق�سائي اأن ركن العالنية في جرائم الن�سر 

التوا�سل  مواقع  جميع  على  ينطبق  التعبيرية(  )والجرائم 

من  الم�ستخدمين  محذراً  الإنترنت  �سبكة  عبر  الجتماعي 

انتهاك القانون والإتيان باأفعال مخالفة له عبر تلك المواقع.

وقال ال�سميطي اأمام الندوة التي نظمها »فريق المحامين 

ولء ووفاء« في دبي وتناولت اأثر مواقع التوا�سل الجتماعي 

ال�سب  ت�سمل  التعبيرية  الجرائم  اإن  الإم����ارات:  مجتمع  ف��ي 

والقذف والإ�ساءة لرموز الدولة وعلمها اأو �سعارها والتحري�ض 

على الإخالل بالنظام العام وعدم طاعة ولي الأمر.

واأ�ساف: موقع توتير مجتمع عام، وما يكتب ويطرح فيه 

يماثل من حيث تاأثيره ما يكتب في و�سائل الإعالم التقليدية 

من مطبوعات وغيرها، ولذلك ينطبق عليه ذات القانون.

التمييز  محكمة  »اإن  فيه:  قال  مثاًل  ال�سميطي  واأعطى 

الكويتية قالت اإن )تويتر( مكان عام، يخ�سع لقانون الجزاء 

ن�سو�ض  م��ن   %99 اأن:  مبيناً  ب��ال��ك��وي��ت«  الن�سر  ج��رائ��م  ف��ي 

يمنع  الإماراتي، ول  القانون  ذاتها في  الكويتي هي  القانون 

ودع��ا  ال�����س��اب��ق��ة«.  ه��ذه  اإل���ى  ال��ل��ج��وء  ال�ستئنا�ض  �سبيل  على 

وو�سع  التدخل  »�سرعة  اإل��ى  الإم��ارات��ي  الم�سرع  ال�سميطي 

و�سائل  م�ستخدمي  من  ت��ج��اوزات  لأي  ح���دوداً  ي�سع  ت�سريع 

التوا�سل الجتماعي«.

ولفت ال�سميطي اأي�ساً اإلى قول المدعي العام الإنجليزي 

عن  م��ن��اأى  ف��ي  يكونوا  ل��ن  تويتر  موقع  عبر  المغردين  »اإن 

تطبيق القانون«.

ً تويتر مجتمع عام والتجاوزات فيه مجرمة قانونا
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تغريدات المشاهير في 

تـويتــــــــر
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من قمم القضاء الواقف..
مكـرم عبيـد بـاشـا

إعداد: كامل محمود

ابتسامات..
إعداد: حوراء موسى

غرفة المشورة..
أسئلتكم يجيب عليها خبراء القانون



مولده وتعليمه: 
ولد مكرم في الخام�ض و الع�سرين من �سهر اأكتوبر عام 1889 

بمحافظة قنا، لعائلة من اأ�سهر العائالت القبطية واأثراها. در�ض 

 القانون في اأك�سفورد، و ح�سل على ما يعادل الدكتوراة في عام  1912م.

عمل بالمحاماة، وكان محامياً ناجحاً، وما زالت اأ�سداء مرافعاته 

م��ع��روف��ة ف��ي ت��اري��خ ال��م��ح��ام��اة حيث ك��ان يعتمد ف��ي دف��اع��ه على 

التحليل المنطقي لدوافع الجريمة، وقد اُختير نقيباً للمحامين 

ثالث مرات، وكان هو الذي قام بالدفاع عن الكاتب والأديب عبا�ض 

محمود العقاد حين اتهم بال�سب في الذات الملكية.

فل�سفته وعقيدته در�س للمتع�سبني:
وحدة الدين في الأديان من وحدة الواحد الديان،  قتل 

لم  اأديانهم  اختالف  على  النا�ض  اأن  فلو  اأكفره  ما  الإن�سان 

يخلطوا الحكمة الم�ستمدة من دينهم بالم�سلحة الم�ستمدة 

الكريم  الأم���ي  النبي  بمولد  جميعاً  لحتفلوا  دنياهم  م��ن 

ي�ساألني  ما  وكثيراً  فهداهم.  اهلل  من  الهدى  ا�ستمد  ال��ذي 

ال��ق��راآن  ت��ق��راأ  كيف  ال��دي��ن  م��وائ��د  على  المتطفلين  بع�ض 

وج��واب��ي على  ؟  الم�سيحيين  واأن��ت من  اآي��ات��ه  وتقتب�ض من 

هذا ال�سوؤال: اإنني كما اقراأ الإنجيل اأقراأ القراآن وا�ست�سهد 

اأوؤم���ن ب��ال��واح��د الديان  ب��اآي��ات��ه، ب��ل واأت��ع��ظ بعظاته، لأن��ن��ي 

توحدوا  الموحدون  اأيها  و�سفاته.  علمه  كمال  في  �سبحانه 

في اهلل قلباً كما توحدتم فيه رباً واتقوا اهلل في اهلل اإذا كنتم 

من الموؤمنين حقاً بوحدة اهلل.

تعريفه للق�سد اجلنائي:
للق�سد الجنائي م�ستمداً من  و�سع مكرم عبيد  و�سفاً 

قول اهلل تعالى في القراآن الكريم، في �سورة غافر الآية )19( 

وما تخفي  الأعين  »يعلم خائنة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

الأعين  »خائنة  ب��اأن��ه،  الجنائي  الق�سد  فيعرف  ال�����س��دور«، 

وما تخفي ال�سدور«. ولو تتبعنا الآية الالحقة فاإنها تقول 

يق�سون  ل  دون��ه  من  يدعون  والذين  بالحق  يق�سي  )واهلل 

ب�سيئ(.
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من قمم القضاء الواقف..
مكـرم عبيـد بـاشـا إعداد: كامل محمود

قمم ق�سائيةموزاييك



اإل��ى  ف�سدني  بالمحاماة،  وعمل  �سنوات 

ك��الم��ه م��ا ك���ان ي��ذك��ره ع��ن م��ك��رم عبيد 

ف���ي م���راف���ع���ات���ه، وم�����دى اع���ت���م���اده على 

التحليل المنطقي، وتمكنه من مفردات 

ومما  اأ�سلوبها،  وجماليات  العربية  اللغة 

تناقلته روايات القانونيين مايلي: 

براءة من تهمة اغت�ساب:
م��ك��رم عبيد موقفاً  الأ���س��ت��اذ  ���س��ادف 

على  ادع���ت  مدعية  اإزاء  ال�سعوبة  ب��ال��غ 

واغت�سبها  عليها ،  اع��ت��دى  اأن���ه  موكلها 

بالإكراه، فكر مكرم عبيد بعدما ا�ست�سعر 

كانت  الواقعة  اأن  يثبت  اأن  ب��راءة موكله، 

بر�سا المدعية، ولكن ال�سقوط في وهدة 

القذف �سديدة وخطيرة، اإذا انفلت الدفاع 

اإلى اإبداء اأن الواقعة كانت بكامل اإرادتها 

يحتاج  ���س��وف  ذل���ك  ف���اإط���الق  ور�ساها ، 

لدليل ، ولم تكن الواقعة اإل بين اثنين ل ثالث لهما ، المدعية التي 

انت�سرت النيابة لقولها ، وحجتها �� ح�سب المجرى العادي لالأمور 

�� غالباً لأن المراأة  لن تجازف ب�سمعتها بمثل هذا التهام، والمتهم 

اإلى  وقدمته  المدعية ،.  بقول  واأخ��ذت��ه  النيابة،  ت�سدقه  لم  ال��ذي 

ت�سل  اأن  يمكن  ال��ت��ي  الخطيرة  التهمة  ب��ه��ذه  الجنايات  محكمة 

عقوبتها اإلى الأ�سغال ال�ساقة الموؤبدة ! ماذا يفعل فار�ض المحاماة 

مكرم عبيد اإزاء هذا الخطر الداهم ،  ومحاذير ال�سقوط في هاوية 

جريمة القذف اإن بني دفاعه بغير دليل على ر�ساء المدعية؟ !  

ه��ن��ا ت��ج��ل��ت ف��را���س��ة و���س��رع��ة ب��دي��ه��ة ال��م��ح��ام��ي الفذ ..  ف��اج��اأ  

به  ا�ستهل  غ��ري��ب  بطلب  المحكمة  هيئة  معها  وف��اج��اأ  المدعية، 

مناذج من مرافعاته وحيله:
ل���ل���م���ح���ام���ي���ن ع����ل����ى م���������دار ت����اري����خ 

ما  م��ن��ه��ا  مبهرة ،   م���واق���ف  المحاماة ،  

في  عا�ض  م��ا  ومنها  المدونات ،  حفظته 

بالرواية  يتناقلونه  المحامين ،  ذاك���رة 

جياًل بعد جيل .  

ع��ن  ح���دث���ن���ي  م����ن  اأول  اأن  اأذك��������ر 

مرافعات مكرم عبيد و�سولته وجولته 

ف���ي ال��م��ح��اك��م، ك���ان ال��م�����س��ت�����س��ار ���س��الح 

الدين اأمين، رحمه اهلل، وكان ي�سغل في 

النيابة  رئي�ض  1993م،  ع��ام  ال��وق��ت  ذاك 

النيابة  م��ن  م��ع��اراً  دب���ي،  بنيابة  ال��ع��ام��ة 

ما  دب��ي  نيابة  وكانت  الم�سرية،  العامة 

زالت في �سنواتها الأولى، فا�ستعنت بعدد 

منهم  كان  النيابة من م�سر  روؤ�ساء  من 

العمل بعد  الذي ترك  الم�ست�سار �سالح 
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 امل�سيحي الذي ا�ست�سهد فـي مرافعاته
بالقراآن الكرمي واحلديث ال�سريف.

 براأ امل�سلم من تهمة �سب الدين امل�سيحي
م�ست�سهدًا باآية من القراآن الكرمي.
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و�سعر باأنه �سي�سيده، ف�ساأله مكرم با�سا: اأَوتوؤمن بما تقول؟ و�سكتت 

اأنفا�ض تتالحق، و�سربات قلوب  اإل من  القاعة، وعم �سمت رهيب 

يوؤمن  اأن��ه  اأعلن  فقد  نعم  ق��ال  اإن  مكرم،  �سيجيب،  بماذا   ، تت�سارع 

بالقراآن وهو الم�سيحي، وما �سيجره عليه ذلك من متاعب، واإن قال 

ل فقد ن�سف دفاعه من الأ�سا�ض، فهو ي�ست�سهد بما ل يوؤمن، واأعاد 

اأَوتوؤمن بما تقول،  با�سا:  ال�سوؤال: يامكرم  القا�سي على المحامي 

فجاء الرد �سريعاً و بمنتهى اللطف والثقة من المحامي البليغ. 

يا�سعادة القا�سي اأنا اأقول بما توؤمنون.

موقف طريف اأ�سحك املحكمة مع ممثل الإدعاء:
النيابة(  وهو  ال��م��رات وق��ف ممثل الدع���اء )وكيل  اإح��دى  في 

ي�سيح باأعلى �سوته اأن تحت يد النيابة الدليل على ارتكاب المتهم 

فثار ممثل  اتلهي!  بيده  اإليه  با�سا م�سيراً  للجرم، فرد عليه مكرم 

الدعاء معتقداً وطالباً اإثبات الإهانة التي وجهت اإليه من الدفاع، 

تلوح  النيابة  ق���ال:  ب�سيطة  وبابت�سامة  ه���دوء  بكل  البا�سا  ول��ك��ن 

ب��الأوراق، واأن معها الدليل على ارتكاب موكلي للجرم، فاأنا طلبت 

منها اأن تقراأ �سطور هذا الدليل، واتلهي هي من الفعل تلي اأي اأقراأ! 

يم�سك  اأن  اأح��د  ي�ستطع  ولم  بالقاعة  المحكمة وكل من  ف�سحكت 

على المحامي �سيئاً.

تف�سريه للهدف من العقوبة، ولكم يف الق�سا�س حياة يا اأويل 
الألباب.

وفي ق�سية اأخرى يريد اأن يخفف العقاب على موكله فيقول:- 

يجب األ تجرى العقوبة على الجاني فتميت فيه كل �سعور اإن�ساني، 

بدًل من اأن تحييه، وتهدمه بدًل من اأن تبنيه. لأن العقوبة في ذاتها 

والجاني  للمجتمع  النفع  منها  الغر�ض  اأعظم،  �سر  لمعالجة  �سر 

بحيث ل تجني عليه كما جنى هو نف�سه على المجني عليه، وبذا 

يتحقق قوله تعالى »ولكم في الق�سا�ض حياة يا اأولي الألباب«.

حديثه  قائاًل: ياح�سرات الم�ست�سارين، اإن الدفاع يطالب المدعية 

بتعوي�ض عما اأتلفته من الفرا�ض ب�سعودها اإليه محتذية حذاءها ،

 ومع المفاجاأة انفلت ل�سان المدعية بالحقيقة،  فتعجلت قائلة 

�� اإنها خلعت حذاءها قبل اأن ت�سعد اإلى الفرا�ض !!   �� دون اأن تتنبه 

كانت �سقطة المدعية مدوية ،  واأثرها مفجراً فا�سحاً لزيف وكذب 

اإدعائها .

اأن ينهي مرافعته  كان ي�سيراً على الأديب المفوه مكرم عبيد 

كما اعتاد بالقراآن الكريم ، وكان على م�سيحيته من الحافظين له، 

العزيز  ام��راأة  كثير ال�ست�سهاد به ..  فم�سى يروي للمحكمة ق�سة 

باأنه اأراد بها �سوءاً ، وقالت  مع يو�سف ال�سديق ،  حين اتهمته كذباً 

لزوجها العزيز فيما رواه القراآن المجيد :  )وا�ستبقا الباب وقدت 

قمي�سه من دبر واألفيا �سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من اأراد 

راودت��ن��ي عن  ق��ال هي  األيم ؟  ع��ذاب  اأو  ي�سجن  اأن  اإل  �سوءاً  باأهلك 

نف�سي، و�سهد �ساهد من اأهلها اإن كان قمي�سه قد من قبل ف�سدقت 

واإن كان قمي�سه قد من دبر فكذبت وهو من  الكاذبين .   وهو من 

اإن  اإنه من كيدكن  ال�سادقين .  فلما راأى قمي�سه قد من دبر قال 

كيدكن عظيم .  يو�سف اعر�ض عن هذا وا�ستغفر لذنبك اإنك كنت 

من الخاطئين (، ومع الجالل الذي �سمل الموقف ،  والنبهار بذكاء 

وحيلة مكرم ،  �سدر حكم البراءة الذي كان في الواقع ثمرة لعظمة 

المحامي ! 

من مواقفه الطريفة:
ك����ان ي��ت��راف��ع ع���ن اأح����د ال��م�����س��ل��م��ي��ن ف���ي ق�����س��ي��ة ���س��ب ال��دي��ن 

اأن تال قول اهلل تعالى:  -لأحد الأقباط -، فكانت بداية مرافعته 

وم�سى  الإ���س��الم«  اهلل  عند  الدين  اإن  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�سم 

يقول.. واإن القول باأن �سب الدين لقبطي جريمة هو قول يخالف 

الأ�سل الت�سريعي الذي ي�سير على القانون الم�سري من اأن الدين 

 المق�سود هو الإ�سالم، لأنه الدين الوحيد الذي يعتبره الإ�سالم ديناً.

عبيد،  مكرم  الأ���س��ت��اذ  موقف  م�سلماً(  )وك���ان  القا�سي  فا�ستغرب 

 دعا امل�سلمني وامل�سيحيني لالحتفال مبولد
النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم!

قمم ق�سائيةموزاييك
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جهاز التحكم بال�سرعة يجلب تهمة لل�سركة
اأ����س���در ال��ق�����س��اء الأم��ري��ك��ي ح��ك��م��اً ل�����س��ال��ح �سيدة 

�سبطت جهاز التحكم بال�سرعة في �سيارتها، ثم تركت 

المقود لت�سنع لنف�سها فنجاناً من القهوة مما ت�سبب 

ال�سيدة، بعد  ال�سيارة وتحطمها، فرفعت  في انحراف 

الم�سنعة  ال�سركة  �سد  دع��وى  ال��ح��ادث،  م��ن  نجاتها 

تحذيراً  التعليمات  كتيب  ت�سمين  بعدم  فيها  تتهمها 

التحكم  ج��ه��از  �سبط  ع��ن��د  ال�����س��ائ��ق  مقعد  ت���رك  م��ن 

بال�سرعة!

�سرقة من اأجل دفع اأتعاب حماٍم
وَك�����ل ب��ع�����ض ال��م��ت��ه��م��ي��ن ف���ي ج��ن��اي��ة اأح�����د ك��ب��ار 

اأت��ع��اب  على  معهم  فاتفق  ع��رب��ي  بلد  ف��ي  المحامين 

يدفع ن�سفها مقدماً  ون�سفها الباقي موؤخراً فدفعوا 

جزءاً منها على اأن ي�سددوا الباقي بعد عدة اأيام، وبعد 

اأيام حدث اأن ا�ستقل المحامي �سيارته ب�سحبة بع�ض 

من موكليه في طريقه لبلدة اأخرى للدفاع عنهم في 

اإحدى الق�سايا، فخرج عليهم مجموعة من الل�سو�ض 

اأم��روا من فيها  الملثمين و قطعوا عليهم الطريق و 

بالنزول، فجردوهم من نقودهم حتى جاء الدور على 

المحامي فعرف اأحد هوؤلء الل�سو�ض من �سوته و هو 

فقال  الأتعاب  بباقي  له  المدينين  من �سمن موكليه 

له: لماذا تفعل ذلك اأنت و زم��الوؤك؟ فاأجابه الل�ض: 

وكيف ندفع لك باقي الأتعاب؟.

ال�������ق�������ا��������س�������ي: م���������ن ������س�����ي�����ق�����وم ب���������اأي���������ة ������س�����و������س�����اء 

 ف��������ي ق�������اع�������ة ال�����م�����ح�����ك�����م�����ة �������س������اأخ������رج������ه ف��������ي ال������ح������ال

المتهم باأعلى �سوته : هَيه .. هَيه..

ُيحكى اأن:
اإليه،  فاأُح�سرت  ال��م��اأم��ون،  عهد  في  النبَوة  ام���راأة  ادع��ت 

اأن���ا فاطمة النبَية. ف��ق��ال لها  ؟ ق��ال��ت:  اأن���ت ِ ل��ه��ا: م��ن  ف��ق��ال 

الماأمون: اأتوؤمنين بما جاء به محمد  �سلى اهلل عليه و�سلم؟ 

الماأمون: فقد  الحق. فقال  ، كل ما جاء به فهو  قالت: نعم 

قال �سلى اهلل عليه و�سلم )ل نبي بعدي(. قالت: �سدق عليه 

الماأمون  فقال  بعدي؟  نبَية  ل  ق��ال  فهل  ال�سالم،  و  ال�سالة 

حَجة  عنده  كانت  فمن  انقطعُت،  فقد  اأن��ا  اأَم��ا  ح�سره:  لمن 

فلياأت ِ بها، و�سحك حتى غطى على وجهه. 

جاء رجل اإلى الإمام اأبي حنيفة فقال له: اإذا نزعت ُ ثيابي 

و دخلت النهر اأغت�سل فاإلى القبلة اأتوجه اأم اإلى غيرها؟ فقال 

له: الأف�سل اأن يكون وجهك اإلى جهة ثيابك لئال ُت�سرق.

قال بع�سهم: خرج اأبو ُجوالق )اأحد الحمقى الم�سهورين( 

ُجوالق؟  اأب��ا  يا  اأي��ن  اإل��ى  فقال:  اأ�سدقائه  بع�ض  فلقيه  يوماً 

اإن �ساء اهلل. فقال:  اأ�ستري حماراً، فقال �سديقه: قل  فقال: 

والحمار في  ال��دراه��م في كمي  �ساء اهلل!  اإن  ه��ذا مو�سع  ما 

ال�سوق. وم�سى اإلى ال�سوق ف�ُسرقت دراهمه، فعاد فراآه فقال 

له: ا�ستريت الحمار؟ فرد عليه: �ُسرقت الدراهم اإن �ساء اهلل!

اأتتني ام��راأة واأن��ا على باب داري، فقالت:  قال الجاحظ: 

لي اإليك حاجة واأريد اأن تم�سي معي. فقمت معها اإلى اأن اأتت 

بي اإلى �سائغ و قالت له: مثل هذا!.

ت�ساألني  اإل��ّي  اأتت  اإنها  فقال:  قولها،  ال�سائغ عن  ف�ساألت 

راأيت  ما  لها:  �سيطان، فقلت  لها على خاتم �سورة  اأنق�ض  اأن 

ال�سيطان لأنق�ض �سورته! فاأتت بك وقالت ما �سمعت!

موزاييك

ابتسامات
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تغريدات المشاهير

الثقافة لي�ست �سلعاً. والعوملة ل تعني اأن تكون الثقافات متجان�سة،

بل اأن ت�سجع على ازدهار الثقافات جميعها.

 Investments in wind power and solar power and biofuels; in“
 fuel-efficient cars and trucks and homes and buildings: That’s

”.the future
والوقود  ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  طاقة  يف  لال�ستثمار  هو  امل�ستقبل 

املعتمدة ذاتياً على  الع�سوي.. واملبان والبيوت وال�ساحنات وال�سيارات 

الطاقة املتجددة.

�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م

اأبناء الإمارات هم اأغلى ما منلك... و�سالمتهم اأينما كانوا هي اأولوية 

وطنية وحكومية ل تهاون فيها.

موزاييك

76



77

رجب طيب اأردوغان رئي�س ال�زراء الرتكي

الع�سكرية  الآل��ة  لوقف  م�سوؤولياته  يتحمل  اأن  ال��دويل  املجتمع  على 

ال��دويل  املجتمع  يتحلى  اأن  و���س��رورة  والأط��ف��ال،  الن�ساء  ق�سف  م��ن 

بالتزاماته الأخالقية.

وذل��ك  املجتمع  يف  )ال��ت��دري�����ض(  املهنة  تقدير  على  ال��رتك��ي��ز  م��ن  لب��د 

ولكن  مهم  وال��رات��ب  املهنة  هيبة  تعيد  التي  املحاور  كل  على  بالرتكيز 

وحده لن يعيد الهيبة للمهنة.

ل يعني العثور على اأمر مهم يف احلياة التخلي عن جميع الأمور املهمة 

الأخرى اأو التنكر لها.

ملن �ساأل عن البيعة و الطاعة .. هي لويل الأمر .. وحده،

وما عدا ذلك مرفو�ض �سرعاً ووطنية.

اأرى اأنني لبد واأن اأعني نائباً من ال�سباب

واأطمح اأن اأ�سلم الرئا�سة اإىل رئي�ض �ساب من بعدي.
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باب يجيب فيه خبراء القانون عن 

اأ�سئلة وا�ستف�سارات القراء

فرضيات فسخ عقد البيع
والغلط في تقدير القيمة

السؤال
بموجب عقد بيع ابتدائي، بعت قطعة اأر�ض اأملكها في مردف 

اأن  اإقامة فيال �سكنية عليها، وتم التفاق على  ل�سخ�ض يرغب في 

الثمن هو خم�سة ماليين درهم. واتفقنا على دفع ن�سف الثمن في 

الت�سجيل  باإجراء  القيام  الباقي عند  اأن يدفع  العقد، على  مجل�ض 

واإذ  البتدائي.  العقد  تاريخ  من  �سهر  اأق�ساه  موعد  خ��الل  وذل��ك 

حيث  ذل��ك،  في  اأماطل  اأنني  اإل  بالتنفيذ  يطالبني  الم�ستري  جاء 

الأر���ض هو ع�سرة ماليين درهم،  الحقيقي لهذه  الثمن  اأن  علمت 

فهل يجوز لي طلب ف�سخ العقد لوقوعي في خطاأ �سوء تقدير قيمة 

الأر�ض؟

المشورة القانونية: 
ال����وارد عليه  ال�����س��يء  ت��ق��دي��ر قيمة  ���س��وء  ب��ال��خ��ط��اأ ه��ن��ا  يق�سد 

التعاقد، كاأن يبيع �سخ�ض �سيئاً يح�سب اأن قيمته 50,000 درهم ثم 

يتبين له اأنه ي�ساوي 100,000 درهم.

اأم��ر م��رغ��وب فيه  ع��ن غلط ف��ي  وه��ذا الخطاأ ق��د يكون نا�سئاً 

ال�سخ�ض  اأو �سفة فيه، كاأن يبيع  المتعاقد،  اأو ذات  ك�سفة المحل، 

م�سهور،  فنان  ر�سم  من  اأنها  يجهل  وه��و  بخ�ض،  بثمن  فنية  لوحة 

وهذه فر�سية اأولى.

م��رغ��وب فيه  اأم��ر  ف��ي  ع��ن غلط  نا�سئ  الغلط غير  وق��د يكون 

ولكنه نا�سئ عن مجرد خطاأ في قيمة ال�سيء لجهل البائع بحقيقة 

الثمن اأو لعدم خبرته. ويبدو من تفا�سيل ال�سوؤال اأن هذا النوع من 

الخطاأ وقع فيه ال�سائل من جهة.. وهناك فر�سية ثانية فهل يجوز 

للبائع حق طلب ف�سخ العقد لوقوعه في خطاأ تقدير القيمة؟

القانون، هي  ل�سحيح تطبيق  ال�سوؤال، وفقاً  والإجابة عن هذا 

195 معامالت مدنية على  المادة  الإم��ارات��ي ين�ض في  الم�سرع  اأن 

اأن »للمتعاقد ف�سخ العقد اإذا وقع منه غلط »خطاأ« في اأمر مرغوب 

ك�سفة في المحل اأو ذات المتعاقد الآخر اأو �سفة فيه«.

وتطبيقاً لهذا الن�ض يكون من حق البائع في الفر�ض الأول حق 

طلب ف�سخ العقد، حيث اأن وقوعه في الغلط في القيمة قد ن�ساأ عن 

غلط في �سفة مرغوبة في المحل.

ف�سخ  طلب  البائع  حق  من  يكون  فال  الثاني،  الفر�ض  في  اأم��ا 

العقد، فالم�سرع الإماراتي لم يعر�ض لحالة الغلط في القيمة في 

ذاته، كما اأن ن�ض  المادة 195 معامالت مدنية ل يت�سع للقول باأن 
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وقوع المتعاقد في الغلط في القيمة يبرر طلب ف�سخ العقد.

ولكن قد يقال اإن الغلط في القيمة يوؤدي اإلى الغبن، وهذا ما 

حدث للبائع في وقائع ال�سوؤال، فهل يجوز له كمغبون الطعن في 

العقد للغبن الذي لحقه ومن ثم يحق له طلب ف�سخ العقد؟

الواقع اأن الم�سرع الإمارات ولئن اعتد بالغبن، اإل اأن ذلك في 

الفاح�ض  الغبن  الح�سر، منها  �سبيل  حالت محددة جاءت على 

مال  في  وه��ذا  مدنية،  معامالت   )191( للمادة  وفقاً  تعزيز  بال 

الي�سير  الغبن  وكذلك  الدولة،  واأم��وال  الوقف  وم��ال  المحجور 

المحجور  م��ال  في  وه��ذا  مدنية،  معامالت   )189( للمادة  وفقاً 

م�ستغرقاً  دينهما  وك��ان  الموت  مر�ض  المري�ض  اأو  للدين  عليه 

)187م(  التعزير  عن  الناتج  الفاح�ض  الغبن  وكذلك  لهما.  لما 

معامالت مدنية.

وحين ل يوجد في وقائع ال�سوؤال ما ي�سير اإلى توافر اإحدى 

هذه الحالت. فال البائع اأحد هوؤلء الم�سار اإليهم في المادتين 

189, 191. ول الم�ستري ارتكب خداعاً في حق البائع، وفقاً للمادة 

غلط  هو  البائع  لدى  النا�سئ  فالغلط  مدنية،  معامالت   )187(

الم�ستري  من  خ��ادع  فعل  نتيجة  ولي�ض  تلقائياً  فيه  وقع  عفوي 

اأو غيره.

وعليه فاإنه ي�سعب القول اإن ال�سائل الذي وقع في الغلط في 

القيمة على النحو الوارد بال�سوؤال يكون له الحق في ف�سخ العقد، 

بل يلزمه وعليه واجب تنفيذه.

اأنه يوجد راأي في مذهب الأم��ام مالك يرى  اإلى  وننوه هنا 

العتداد بالغبن الفاح�ض اإذا كان رامياً اإلى غلط نا�سئ عن عدم 

خبرة المتعاقد المغبون وجهله وغلطه في قيمة المبيع. فلمن 

اأراد ال�ستزادة فيمكنه الرجوع اإلى ال�سنهوري )م�سادر الحق في 

الفقه الإ�سالمي(، درا�سة مقارنة بالفقه الغربي من ال�سفحة 2 

اإلى ال�سفحة 133 وما بعدها. وب�سفة خا�سة �ض 137 والمرجع 

الم�سار اإليه يت�سمن في �سفحته )140( هام�ض رقم )1(.

ولكن يبقى حكم القانون المطبق حالياً وهو عدم العتداد 

بالغلط في القيمة في ذاته كمبرر لطلب ف�سخ العقد.

وفوق كل ذي علم عليم

اأجاب عنها ال�ستاذ الدكتور

محمد محمد محمد اأبو زيد

اأ�ستاذ القانون المدني بالمعهد

الزواج المدني

الزواج بدون 
ولي يعد باطاًلوفقا للقانون

السؤال
كنت مرتبطاً عاطفياً بفتاة، حيث كنا ندر�ض �سوياً خارج البالد، 

وتقدمت لخطبتها، ولكن اأهلها رف�سوا، فاتفقنا على الزواج خارج 

بالزواج  ت�سمح  التي  العربية  ال��دول  اإح��دى  اإل��ى  و�سافرنا  ال��دول��ة، 

�سهود(  بح�سور  الفاً   50 مهراً  لها  )وقدمت  ال��زواج  وت��م  المدني، 

والآن لدي منها ولد وبنت. واأريد العودة وال�ستقرار في بلدي، فهل 

عقد الزواج الذي تم في الخارج �سحيح؟ اأرجو اإر�سادي واإفادتي في 

ذلك، وما هي الإجراءات المطلوبة مني؟

المشورة القانونية: 
الزواج المدني هو نظام قانوني يقوم على توافق اإرادتي رجل 

الم�ستركة،  الحياة  اإقامة  وي�ستهدف  ب��ه،  ارتباطهما  على  وام���راأة 

القانون  المحدد في  الوجه  بينهما على  والعناية  الرعاية  وتبادل 

القوانين  اإط���ار  خ���ارج  زواج  فهو  ال��ع��الق��ة،  ه��ذه  ينظم مثل  ال���ذي 

ال�سرعية، ويعتمد على القوانين الو�سعية، فال عالقة له بالدين، 

دول��ة  ف��ي  يوجد  ل  اهلل  وبحمد  اإط����اره،  ف��ي  تتم  التي  بالنظم  ول 

الإمارات اأي من تلك القوانين التي تنظم مثل تلك العالقات بعيداً 

عن الدين، وعلى ذلك فتحريم مثل هذه العالقات اأو تحليلها يكون 

ح�سب مطابقتها اأو مخالفتها لل�سريعة الإ�سالمية،  ومن ثم فال 

يمكن الحكم على مثل هذا الزواج باأنه �سحيح اأو باطل اأو فا�سد اإل 

بعد اأن نعلم ما خالطه من مخالفات لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، 

اأو لأحكام القوانين الم�ستمدة منها، عندئذ ن�ستطيع الحكم عليه، 

وبح�سب ذلك نعرف ما يترتب عليه من اآثار.

وبالن�سبة لواقعة ال�سوؤال فاإنه قد اأفاد ال�سائل باأنه قد تم العقد 

على الزوجة بح�سور �سهود مع تقديمه للمهر، اإل اأنه قد ذكر اأنه 

قد تزوجها مدنياً خارج الدولة من دون وجود وليها ال�سرعي، ولما 

ال�سخ�سي  فاإنه ينطبق عليهما قانونهما  الزوجان مواطنين،  كان 

وقت اإبرامهما للعقد، وذلك وفقاً للمادة 12 من قانون المعامالت 
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اعتبر عالقتنا منتهية
وانسى الولد؟

السؤال
تزوجت من امرة تحمل الجن�سية الغربية مقيمة في الدولة، 

واأنجبت منها ولداً.. وفي اأحد الأيام وعند عودتي من العمل فوجئت 

ب�سفرها هي والولد اإلى بالدها، وتركت لي ر�سالة باأن العالقة تعتبر 

التي  القانونية  الإج��راءات  الولد، فما هي  اأن�سى هذا  واأن  منتهية، 

يجب علي القيام بها ل�سترداد ابني؟ علماً باأن العالقة الزوجية ما 

زالت قائمة؟

المشورة القانونية: 
قائمة،  زال��ت  ما  الزوجية  العالقة  ف��اإن  بال�سوؤال  ورد  لما  وفقاً 

ف��اإن��ه ينطبق على ه��ذه ال��ع��الق��ة قانون  ول��م��ا ك��ان ال���زوج م��واط��ن��اً 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي وفقاً للمادة 14 من قانون المعامالت 

ح�سانة  حق  لها  الزوجة  اأن  الأ�سل  ف��اإن  لأحكامه  ووفقاً  المدنية، 

اأبنائها، ما لم يقرر القا�سي خالف ذلك لم�سلحة المح�سون، اأما 

اأمه لالإقامة باأمريكا  اإج��راءات ا�سترداد البن الذي انتقل مع  عن 

العالقة  ا�ستمرار  الرغم من  اإذن منه، على  وال��ده ودون  رغماً عن 

دع��وى يطلب فيها �سم  اأن يرفع  اإل  اأم��ام��ه  لي�ض  ف��اإن��ه  ال��زوج��ي��ة، 

اإ�سقاط  دع��وى  اأو   ،146 ال��م��ادة  م��ن   7 للفقرة  وف��ق��اً  اإل��ي��ه،  ال�سغير 

ح�سانة ال�سغير و�سمه اإليه، وفقاً للمواد 149, 151, 152 من قانون 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي، وبعد الحكم ل�سالحه، فاإنه يتوجه 

اإلى المحكمة طالباً تنفيذ الحكم، ثم بعد العجز عن التنفيذ نظراً 

التنفيذ  لقا�سي  بطلب  يتقدم  ف��اإن��ه  ال��ب��الد،  خ��ارج  ال�سغير  لكون 

للت�سريح له بفتح بالغ بخطف مح�سون، يتقدم به للنيابة العامة، 

الحق في  له  ال�سغير لمن  ت�سليم  الأم جريمة عدم  لرتكاب  نظراً 

ح�سانته، وفقاً للمادتين 328, 329 من قانون العقوبات التحادي، 

اإجراءاتها لتنفيذ الحكم وا�سترداد ال�سغير  لتبا�سر النيابة العامة 

عن طريق النتربول الدولي، في اإطار ما ي�سمى بالتعاون الدولي 

في تنفيذ الأحكام وفقاً للمادة 12 وما يليها من القانون التحادي 

في  ال��دول��ي  الق�سائي  ال��ت��ع��اون  ���س��اأن  ف��ي   2006 ل�سنة   )39( رق���م 

الم�سائل الجنائية.

اأجاب عنها الدكتور

 محمد عبد الرحمن ال�سويني

اأ�ستاذ الفقه المقارن الم�سارك بمعهد دبي الق�سائي

المدنية، ومن ثم فاإنه ينطبق عليهما قانون الأحوال ال�سخ�سية 

الإماراتي.

يعتبر عقد  الإم��ارات��ي  ال�سخ�سية  الأح���وال  قانون  ك��ان  ولما 

39 منه، ف��اإن عقد ال��زواج  ال��زواج ب��دون ولي باطاًل، وفقاً للمادة 

اأبنائه  ن�سب  ويثبت  بينهما،  ويفرق  باطاًل،  يكون  ال�سوؤال  محل 

منها، بعد اأن يتاأكد القا�سي من ثبوت الفرا�ض بينهما، ولت�سحيح 

الو�سع فاإن على ال�سائل اأن يرفع دعوى اإثبات عقد الزواج وفقاً 

للمادة 27 من قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي، التي تق�سي 

ال�سرعية،  بالبينة  ال��زواج  اإثبات  معين  لواقع  اعتباراً  يجوز  باأنه 

وهنا نكون اأمام فر�سين:

الأول: اأن يتم�سك الولي بالبطالن، فاإن تم�سك الولي بالبطالن 

فاإنه يفرق بين الزوجين، وللزوجة في هذه الحالة اأن ترفع دعوى 

نكاحه(  )المف�سوخ  زوجها  من  تزويجها  فيها  القا�سي  من  تطلب 

وت�ستكي ع�سل وليها، حتى يقوم القا�سي بتزويجهما رفعاً للع�سل 

عنها وفقاً للمادة 34 من قانون الأحوال ال�سخ�سية.

باقي  وكانت  بالبطالن،  الولي  يتم�سك  ل  اأن  الثاني:  الفر�ض 

اإث��ب��ات ال���زواج وم��ن ث��م يكون  اأرك���ان ال���زواج م�ستوفاة، ف��اإن��ه �سيتم 

دام  وم��ا  ال��ول��ي،  لم�سلحة  مقرر  هنا  البطالن  اأن  ذل��ك  �سحيحاً، 

ن��زوًل عن حقه في التم�سك به وفقاً  اأن��ه لم يتم�سك به، فاإنه يعد 

للمادة 14 من قانون الإج��راءات المدنية، ذلك اأن البطالن هنا ل 

والمبادئ  القطعية  الأحكام  اأنه ل يخالف  اإذ  العام،  بالنظام  يتعلق 

الأ�سا�سية لل�سريعة الإ�سالمية، اإذ اأن المذهب الحنفي اأجاز اأن تزوج 

المراأة نف�سها ويكون العقد �سحيحاً، ولو تم بغير اإذن وليها.
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بطاقة اشتراك

مجلة

فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..

تصدر عن معهد دبي القضائي 

4  أعداد في السنة
اأ�سعار ال�ستراكات :

في الإمارات العربية المتحدة

للوزارات والهيئات الحكومية: 120 درهماً

لالأفراد: 60 درهماً في ال�سنة

في الخارج

للوزارات والهيئات الحكومية: 50 دولراً + تكلفة البريد

لالأفراد: 25 دولراً + تكلفة البريد

اأرغب بال�ستراك في مجلة »المعهد« الف�سلية
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفا�سيل اأخرى .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم الهاتف .

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch, Deira, Dubai
EBILAEAD

 H.H the ruler’s court, Government of Dubai
AE070260001012004074102

ا�سم البنك:

فرع:

:)Swift Code(  سويفت كود�

ا�سم الح�ساب:

:)IBAN A/C(  رقم الح�ساب

مع اإر�سال �سورة اإي�سال الحوالة اإلى المعهد

لال�ستراك يرجى تعبئة النموذج المرفق اأو الت�سال على عناوين المعهد

هاتف: 2833300 - 9714+    فاك�ض: 2827071 - 9714+
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 )H.H THE RULER’S COURT - DUBAI(               /2-اإ�سدار �سيك با�سم

3-حوالة بنكية اإلى الح�ساب التالي .. 



نحن حممد بن را�سد اآل مكتوم – حاكم دبي
ن�سدر القانون التايل:

ا�سم القانون
املادة )1(

ُي�سمى هذا القانون »قانون تنظيم مزاولة الأن�سطة القت�سادية 

يف اإمارة دبي رقم )13( ل�سنة 2011«.

التعريفات
املادة )2(

القانون  التالية، حيثما وردت يف هذا  يكون للكلمات والعبارات 

املعان املبينة قرين كل منها، ما مل يدل �سياق الن�ض على خالف 

ذلك:

دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة:   

اإمارة دبي. الإمارة:   

املجل�ض التنفيذي لالإمارة. املجل�ض التنفيذي:  

دائرة التنمية القت�سادية. الدائرة:   

مدير عام الدائرة. املدير العام:   

اأو  مهني  اأو  ح��ريف  اأو  �سناعي  اأو  جت��اري  ن�ساط  اأي  الن�ساط:  

زراعي اأو خدمي، اأو اأي ن�ساط اآخر يهدف اإىل حتقيق الربح، يجوز 

مزاولته يف الإمارة، وفقاً للت�سريعات ال�سارية.

اجل��ه��ة امل��خ��ت�����س��ة:  اأي����ة ج��ه��ة حم��ل��ي��ة اأو احت���ادي���ة ي��ق��ع �سمن 

اقت�سادي  ن�ساط  تنظيم  ال�سارية  الت�سريعات  مبوجب  اخت�سا�سها 

اأو اأكرث.

مب��زاول��ة  لها  مرخ�ض  ف��ردي��ة  موؤ�س�سة  اأو  �سركة  اأي���ة  امل��ن�����س��اأة: 

الن�ساط القت�سادي يف الإماراة، وي�ستثنى من ذلك املن�ساآت املرخ�سة 

داخل املناطق احلرة.

املوؤ�س�سة:  املن�ساأة التي يتلكها �سخ�ض طبيعي ملزاولة الن�ساط 

�سخ�ض  عن  �سخ�سيتها  تنف�سل  ل  والتي  الإم���ارة،  يف  القت�سادي 

كافة  عن  امل�سوؤول  باعتباره  به،  املالية  ذمتها  ترتبط  ال��ذي  مالكها 

امل�ستجدات الت�سريعية 
يف دولـــة الإمـــــارات 
العـــربية املتحـــــــدة

اإعداد: اأ.د حممد حممد حممد اأب�زيد
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الرسمية  الجريدة  في  النشر  كان  إذا 
الكافة  ــالم  إلع القانونية  الوسيلة  هو 
بالتشريعات الجديدة، )المادة 111 من الدستور( 
القضائي  دبي  معهد  مجلة  في  النشر  فإن  
هو الوسيلة الداعمة لتحقيق العلم للكافة 

بهذه التشريعات.

حك�مة دبي ت�سدر قان�نًا خللق بيئة حمفزة 

على اال�ستثمار يف مناحى اقت�سادية خمتلفة.

ب�ساأن   2011 ل�سنة   )13( رقم  القان�ن  وه� 

دبي.  ــارة  اإم يف  االقت�سادية  االأن�سطة  مزاولة 

اإعداد  ب�سدد  الق�سائي  دبي  معهد  اأن  اإىل  ونن�ه 

االقت�سادية  الت�سريعات  »منظ�مة  جتميع 

االحتادية واملحلية الإمارة دبي«.فتابع�نا
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اللتزامات املالية املرتتبة عليها جتاه الغري.

الن�ساط  املن�س�اأة من مزاولة  امل�ستند الذي ُيكن  الرتخي�ض:  

القت�سادي.

املمنوحة  املوافقة  الذي يت�سمن  امل�ستند  التجاري:   الت�سريح 

من الدائرة اإىل املن�ساأة ملزاولة الن�ساط الت�سويقي.

لت�سويق  املن�ساأة،  به  تقوم  ال��ذي  الن�ساط  الت�سويقي:  الن�ساط 

واللوحات  التجارية  الإع��الن��ات  طريق  عن  وخدماتها  منتجاتها، 

الإعالنية اأو عرو�ض الت�سفية اأو التنزيالت اأو احلمالت الرتويجية 

الت�سويقية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  وامل����وؤمت����رات،  امل��ع��ار���ض  اأو 

الأخرى.

�سخ�ض  ي����زاول����ه  ال�����ذي  ال��ن�����س��اط  الن�ساط املهني اأو احلريف:   

طبيعي اأو اأكرث، والذي يعتمد فيه على جهده البدن اأو الذهني اأو 

ال�ستعانة ببع�ض الأدوات واملعدات وبرا�ض مال حمدود.

والت�سهيالت،  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  الأع���م���ال:   حا�سنات 

واآليات امل�ساندة يف املجالت الفنية والإدارية وال�ست�سارية، تقدمها 

جهة خمت�سة لفرتة زمنية حمددة بهدف ت�سجيع اإقامة وتطوير 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

اأهداف القانون
املادة )3(

يهدف هذا القانون اإىل حتقيق ما يلي:

1-تنظيم مزاولة الأن�سطة القت�سادية يف الإمارة، وخلق بيئة 

حُمفزة على ال�ستثمار يف املجالت القت�سادية املختلفة فيها.

التن�سيق بني اجلهات  يتم من خاللها  واح��دة  نافذة  2-اإيجاد 

املخت�سة، ل�ستيفاء متطلبات ترخي�ض مزاولة الأن�سطة القت�سادية 

يف الإمارة.

ورف��ع  الإم�����ارة،  الأع��م��ال يف  مل��زاول��ة  املثالية  البيئة  3-اإي���ج���اد 

معدلت النمو القت�سادي فيها.

4-العمل على تنمية البيئة القت�سادية يف الإمارة، وذلك من 

خالل العتماد على دقة املعلومات و�سفافيتها وتوفريها بوا�سطة 

اأحدث التقنيات احلديثة، مبا يكن املن�ساآت املختلفة من ال�ستفادة 

منها.

الوعي  الت�سويقية والرتويجية ون�سر  5-امل�ساهمة يف اخلطط 

القت�سادي وال�ستثماري، والوقوف على فر�ض ال�ستثمار املتوفرة 

يف الإمارة.

اخت�سا�سات الدائرة
املادة )4(

تنظيم  ال��دائ��رة  تتوىل  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  اأه���داف  لغايات حتقيق 

مزاولة الأن�سطة القت�سادية يف الإمارة، ويكون لها يف �سبيل ذلك:

1-و�سع القواعد وال�سوابط الالزمة لتنظيم منح الرتاخي�ض 

الالزمة ملزاولة الأن�سطة القت�سادية يف الإم��ارة، وحتديد بيانات 

ومدد هذه الرتاخي�ض، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك 

يف اإطار الت�سريعات ال�سارية وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.

2-تنظيم ت�سجيل وقيد املن�ساآت يف ال�سجل التجاري.

3-ت�سجيل وحفظ الأ�سماء التجارية للمن�ساآت.

4-ت��رخ��ي�����ض الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف الإم�����ارة وذل���ك وف��ق��اً 

اجلهات  مع  وبالتن�سيق  بها  املعمول  واللوائح  والأنظمة  للقوانني 

املخت�سة.

5-حتديد وت�سنيف الأن�سطة القت�سادية التي يجوز مزاولتها 

يف الإمارة، وفقاً لأحدث الأنظمة املتعارف عليها دولياً، والعمل على 

تطويرها وحتديثها ب�سكل دوري وفقاً حلاجات الن�ساط القت�سادي 

يف الإمارة ومتطلبات التنمية القت�سادية فيها.

وفقاً  الت�سويقية  لالأن�سطة  التجارية  الت�ساريح  6-اإ����س���دار 

لال�سرتاطات وال�سوابط املعتمدة لديها يف هذا ال�ساأن.

الإم��ارة  يف  العاملة  املن�ساآت  عمل  مواعيد  وحتديد  7-تنظيم 

وفقاً لل�سوابط املعتمدة لديها يف هذا ال�ساأن.

ومكافحة  الفكرية،  امللكية  حقوق  على  والتفتي�ض  8-الرقابة 

ال��ت��ج��اري��ة، وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري، واإدارة ع��م��ل��ي��ات احل��م��اي��ة  ال��غ�����ض 

امل�ستهلك يف الإمارة.

9-الرقابة والتفتي�ض على املن�ساآت املرخ�ض لها بالإمارة، ملزاولة 

الرتخي�ض  ب�سروط  التزامها  من  للتاأكد  القت�سادية،  الأن�سطة 

املمنوح لها.

ت�سنيف الأن�سطة القت�سادية
املادة )5(

املجالت  يف  القت�سادية  الأن�سطة  مزاولة  تراخي�ض  منح  يتم 

املتعلقة بالتجارة وال�سناعة والزراعة والرثوة ال�سمكية والتعدين 

ت�سنيف  لدليل  وفقاً  الأخ��رى،  الأن�سطة  واخلدمات، وغريها من 

الأن�سطة القت�سادية يف اإمارة دبي، الذي ي�سدر عن الدائرة يف هذا 

ال�ساأن.

83

2
0

1
2

  -
ل  

ري
�أب

  -
  )

1
0

(
د 

د
عــ

�ل

83



اإ�سدار الرتخي�س
املادة )6(

ل يجوز لأي �سخ�ض طبيعي اأو اعتباري مزاولة الن�ساط 

اإل من خالل من�ساأة يتم ترخي�سها  القت�سادي يف الإم��ارة 

ال��دائ��رة �سروط ومتطلبات منح  ال��دائ��رة، وحت��دد  من قبل 

الواجب  وامل��واف��ق��ات  والوثائق  وامل�ستندات  الرتخي�ض  ه��ذا 

تقديها لإ�سداره.

اإجراءات ترخي�س املن�ساأة
املادة )7(

لالإجراءات  وفقاً  الإم��ارة  يف  املن�ساآت  ترخي�ض  اأ-يتم 

التالية:

النموذج  على  ال��دائ��رة  اإىل  الرتخي�ض  طلب  1-يقدم 

املعد لديها يف هذا ال�ساأن.

2-ت���ت���وىل ال���دائ���رة درا����س���ة ه���ذا ال��ط��ل��ب ل��ل��ت��اأك��د من 

ن��وع  تنظم  ال��ت��ي  وال�����س��روط  الأح���ك���ام  جميع  ا�ستيفائه 

الن�ساط القت�سادي املطلوب مزاولته، وال�سكل القانون 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  وذل��ك  ترخي�سها،  امل��راد  للمن�ساأة 

املخت�سة.

3-يتم البت يف طلب الرتخي�ض، من قبل الدائرة وفق 

ال�سوابط وال�سروط املعتمدة يف هذا ال�ساأن والت�سريعات 

ال�سارية يف الإمارة ومقت�سيات امل�سلحة العامة.

اإج��راءات  لتنظيم  الالزمة  اللوائح  الدائرة  ب-ت�سع 

تقدمي طلبات الرتخي�ض والبت فيها، مبا يف ذلك الوثائق 

وامل�ستندات الواجب اإبرازها، واملوافقات الواجب احل�سول 

عليها من اجلهات املخت�سة، واملدد الالزمة للبت يف تلك 

الطلبات.

مدة الرتخي�س 
املادة )8(

اأ-ت���ك���ون م���دة ت��رخ��ي�����ض امل��ن�����س��اأة ���س��ن��ة واح����دة قابلة 

املن�ساأة  طلب  على  ب��ن��اء  وي��ج��وز  مم��اث��ل��ة،  مل��دد  للتجديد 

وموافقة الدائرة وبالتن�سيق مع اجلهة املخت�سة اأن تكون 

اأرب��ع  اأك��رث م��ن �سنة ومب��ا ل يزيد على  م��دة الرتخي�ض 

�سنوات.

ب-يجب على املن�ساأة جتديد ترخي�سها خالل ال�سهر 

الأخري من انتهائه.

القيد يف ال�سجل التجاري
املادة )9(

يتم قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري املعد لدى الدائرة لهذه 

الغاية وفقاً لال�سرتطات واملتطلبات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.

تعديل بيانات الرخ�سة
املادة )10(

اأ-ل يجوز ملالك املن�ساأة اإجراء اأي تعديل اأو تغيري على ال�سكل 

اأو  الرخ�سة  بيانات  على  تعديل  اأي  اإج���راء  اأو  للمن�ساأة  القانون 

بعد  اإل  القانونية  الت�سرفات  اأن���واع  م��ن  ن��وع  ب��اأي  فيها  الت�سرف 

على  امل�سبقة  املخت�سة  واجل��ه��ات  ال��دائ��رة  موافقة  على  احل�سول 

ذلك.

التعديالت  ن�سر  املن�ساأة،  مالك  نفقة  وعلى  الدائرة  ب-تتوىل 

التي تتعلق بالرخ�سة يف �سحيفة يومية واحدة على الأقل ت�سدر 

بالإمارة يف احلالت التالية:

1-تغيري ال�سكل القانون لل�سركة.

الت�سامن  �سركة  يف  املت�سامنني  ال�����س��رك��اء  اأح���د  2-ان�����س��ح��اب 

و�سركة التو�سية الب�سيطة و�سركة الأعمال.

3-تعديل ال�سم التجاري للمن�ساأة.

4-اإلغاء ترخي�ض املن�ساأة.

5-اأية حالت اأخرى حتددها الدائرة.

اأي تعديل  اأي اعرتا�ض من قبل الغري على  ج-يف حالة وجود 

املحكمة  اإىل  الع��رتا���ض  ه��ذا  تقدمي  فعليه  املن�ساأة  على  تغيري  اأو 

املخت�سة.

متثيل اخللف العام يف املن�ساأة
املادة )11(

مع عدم الإخالل بال�سروط اخلا�سة مبزاولة بع�ض الأن�سطة 

عدة  اإىل  الو�سية  اأو  باملرياث  املن�ساأة  ملكية  اآل��ت  اإذا  القت�سادية، 

اأن يختاروا من بينهم من يثلهم يف  اأو مو�سى لهم، وجب  ورثة 

املن�ساأة، ويف حال عدم اتفاقهم على ت�سمية من يثلهم وجب تعيينه 

مبوجب حكم ق�سائي.
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اإعادة النظر برتخي�س بع�س الأن�سطة
املادة )12(

تقت�سيه  ما  على  وبناًء  م�سبب،  بقرار  للدائرة  اأ-ي��ج��وز 

اإيقاف  املخت�سة،  اجلهات  مع  وبالتن�سيق  العامة  امل�سلحة 

ترخي�ض بع�ض الأن�سطة التجارية اأو ال�سناعية اأو الزراعية 

تعديل  اأو  معينة  مل���دة  اأخ����رى  اأن�����س��ط��ة  اأي���ة  اأو  اخل��دم��ي��ة  اأو 

ال�سروط اأو القيود املفرو�سة عليها.

ب-يجوز للدائرة اإيقاف اأو تعديل �سروط تراخي�ض الأن�سطة 

املهنية واحلرفية ال�سادرة عنها مبوافقة اأو طلب اجلهة املخت�سة.

توقف املن�ساأة عن مزاولة ن�ساطها
املادة )13(

بالرخ�سة  العمل  وقف  الدائرة  من  يطلب  اأن  املن�ساأة  اأ-ملالك 

ن�ساطها،  توقفها عن مزاولة  ب�سبب  ملدة معينة  للمن�ساأة  املمنوحة 

ويتم البت يف هذا الطلب وفقاً للقواعد وال�سروط املعمول بها لدى 

الدائرة يف هذا ال�ساأن.

ب-ل تخ�سع املن�ساأة لر�سوم الرتخي�ض والغرامات املرتتبة على 

عدم جتديده يف حال انتهاء مدته وعدم مزاولة املن�ساأة لن�ساطها اأو 

للفقرة  ن�ساطها وفقاً  التوقف عن مزاولة  يف حال تقدمها بطلب 

)اأ( من هذه املادة.

ال�سكل القانوين للمن�ساأة
املادة )14(

يجب مزاولة الن�ساط القت�سادي يف الإمارة من خالل من�ساأة 

تاأخذ اأحد الأ�سكال القانونية التالية.

اأ-موؤ�س�سة فردية.

ب-�سركة اأعمال مدنية.

ج-اأحد اأ�سكال ال�سركات التجارية.

د-فرع �سركة وطنية اأو اأجنبية اأو فرع �سركة عاملة يف املنطقة 

احلرة.

مزاولة الأن�سطة املهنية واحلرفية
املادة )15(

اأ-يجوز لالأ�سخا�ض الطبيعيني من مواطني الدولة وغريهم 

اأو احلرفية يف  املهنية  الأع��م��ال  مل��زاول��ة  بينهم  فيما  ال���س��رتاك 

الإمارة باأنف�سهم من خالل تاأ�سي�ض »�سركة اأعمال« طبقاً لأحكام 

الت�سريعات واللوائح ال�سادرة عن الدائرة يف هذا ال�ساأن، ويجوز 

لل�سخ�ض العتباري اأن يكون �سريكاً يف »�سركة الأعمال« �سريطة 

اأن تكون طبيعة ن�ساطه مماثلة للن�ساط املراد مزاولته.

اأو  املهنية  الدولة مزاولة الأعمال  ب-ي�سرح لغري مواطني 

ويجوز  حملي«  خدمات  »وكيل  لهم  يكون  اأن  �سريطة  احلرفية 

الدولة  بجن�سية  متمتعاً  طبيعياً  �سخ�ساً  الوكيل  هذا  يكون  اأن 

اأو �سخ�ساً اعتبارياً على اأن يكون جميع ال�سركاء فيه متمتعني 

بجن�سية الدولة.

م�سوؤولية وكيل اخلدمات
املادة )16(

وال��غ��ري ببذل  امل��ن�����س��اأة  املحلي جت��اه  وك��ي��ل اخل��دم��ات  يلتزم 

العناية الالزمة لتمكينها من مزاولة الأعمال املهنية واحلرفية 

اأو التزامات  اأية م�سوؤولية مدنية  يف الإم��ارة، وذلك دون حتمل 

مالية تتعلق باأعمال اأو ن�ساط املن�ساأة، على اأن ينظم العالقة بني 

الطرفني عقد وكالة ُم�سدق لدى الكاتب العدل ت�سع الدائرة 

منوذجاً له.

موقع مزاولة الن�ساط القت�سادي
املادة )17(

يجب على طالب الرتخي�ض حتديد موقع يف الإمارة ملزاولة 

يتنا�سب  اأن  املوقع  ه��ذا  يف  وي�سرتط  فيه،  القت�سادي  ن�ساطه 

الإج���راءات  ا�ستيفاء  يتم  واأن  ترخي�سه،  املطلوب  الن�ساط  م��ع 

واملتطلبات املعتمدة من الدائرة واجلهات املخت�سة يف هذا ال�ساأن. 

اأخرى غري الأغرا�ض  ا�ستخدام هذا املوقع لأغرا�ض  ول يجوز 

املحددة يف الرخ�سة ال�سادرة عن الدائرة.

ال�ستثناء من �سرط املوقع
املادة )18(

امل��ادة )17( من هذا القانون، يجوز  على الرغم مما ورد يف 

للدائرة اأن ت�سدر تراخي�ض ملزاولة بع�ض الأن�سطة القت�سادية 

– التي حتدد من قبلها – ملواطني الدولة يف حمال اإقامتهم اأو 
من خالل حا�سنات الأعمال، وفقاً لل�سوابط وال�سروط املعتمدة 

لديها يف هذا ال�ساأن.
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التزامات املن�ساأة
املادة )19(

يجب على املن�ساأة اللتزام مبا يلي:

1-الت�سريعات والقوانني ال�سارية يف الإمارة.

2-�����س����روط و����س���واب���ط م���زاول���ة ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي 

املرخ�سة به.

3-اإبالغ الدائرة باأي تغيري اأو تعديل يطراأ على اأي من 

البيانات اأو الوثائق التي منح الرتخي�ض بناًء عليها، وذلك 

خالل ع�سرة اأيام عمل من تاريخ حدوثه، على اأن يكون هذا 

التغيري اأو التعديل متفقاً مع اأحكام الت�سريعات النافذة يف 

الدولة.

4-ا���س��ت��خ��دام ال���س��م ال��ت��ج��اري اخل��ا���ض بها وامل��ح��دد يف 

الرتخي�ض املمنوح لها يف جميع تعامالتها مع الغري.

5-متكني موظفي الدائرة امل�سرح لهم من دخول املن�ساأة 

والالزمة  بها  وال�سجالت اخلا�سة  البيانات  والط��الع على 

لقيامهم بواجباتهم.

اإح�ساءات  اأو  بيانات  اأو  باأية معلومات  الدائرة  6-تزويد 

قد تطلبها.

الدائرة  عن  ال�سادرة  والقرارات  واللوائح  7-التعليمات 

واجلهات املخت�سة.

مراكز خدمات الرتخي�س
املادة )20(

اإن�ساء  املخت�سة،  اجلهات  مع  وبالتن�سيق  الدائرة  تتوىل 

من  يتم  املن�ساآت  لرتخي�ض  خدمات  كمركز  موحدة  نافذة 

خ��الل��ه ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ت��رخ��ي�����ض امل��ن�����س��اأة وال��ت��ع��ام��ل مع 

امل�ستثمرين واأ�سحاب املهن واحلرف.

واجبات اجلهات املخت�سة
املادة )21(

ع��ل��ى اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ت���زوي���د ال����دائ����رة ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات 

وال�سرتاطات اخلا�سة مبزاولة الأن�سطة القت�سادية التي 

يتم  تعديل  ب��اأي  اإخطارها  وكذلك  اخت�سا�سها،  �سمن  تقع 

على تلك املتطلبات وال�سرتاطات.

ا�ستخدام نظام الرتاخي�س داخل املناطق احلرة
املادة )22(

ل��ل��دائ��رة وب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب ���س��ل��ط��ات امل��ن��اط��ق احل���رة، 

الت�سريح لها با�ستخدام الربامج والأنظمة الإلكرتونية 

ال�سلطات  ت��ل��ك  ل��ت��ت��وىل  امل��ن�����س��اآت،  ب��رتخ��ي�����ض  اخل��ا���س��ة 

تلك  داخل  العاملة  املن�ساآت  ترخي�ض  عند  بها  ال�ستعانة 

املناطق وفقاً للت�سريعات والإجراءات ال�سارية فيها.

مزاولة املن�ساآت املرخ�سة
باملناطق احلرة لن�ساطها داخل الإمارة

املادة )23(
اأ-يجوز للدائرة وبالتن�سيق مع �سلطات املناطق احلرة، 

احلرة  املناطق  تلك  داخ��ل  املرخ�سة  للمن�ساآت  الت�سريح 

اأن�سطتها يف الإمارة، وفقاً لل�سوابط وال�سروط  مبزاولة 

على  بناء  ال�ساأن  ه��ذا  يف  التنفيذي  املجل�ض  ي�سعها  التي 

بالقوانني  املن�ساآت  تلك  التزام  �سريطة  ال��دائ��رة،  اق��رتاح 

والت�سريعات املعمول بها يف الإمارة.

فتح  احل��رة  املناطق  يف  املرخ�سة  للمن�ساآت  ب-ي��ج��وز 

فروع لها داخل الإمارة وفقاً لالإجراءات املعمول بها لدى 

الدائرة يف هذا ال�ساأن.

تفوي�س ال�سالحيات
املادة )24(

للدائرة تفوي�ض اأي من �سالحياتها املن�سو�ض عليها 

جهة  لأي��ة  املن�ساآت،  ترخي�ض  جم��ال  يف  القانون،  ه��ذا  يف 

اإج��راءات  اأو خا�سة، وذلك بهدف تب�سيط وت�سريع  عامة 

الرتخي�ض.

اإ�سدار الت�سريح التجاري 
املادة )25(

ل يجوز للمن�ساأة القيام باأي ن�ساط ت�سويقي ملنتجاتها 

م�سبق  جت��اري  ت�سريح  على  حت�سل  مل  م��ا  خدماتها  اأو 

بذلك من الدائرة.
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اإجراءات منح الت�سريح التجاري
املادة )26(

اأ-يتم منح ت�سريح جتاري ملزاولة الأن�سطة الت�سويقية 

للمن�ساآت يف الإمارة وفقاً لالإجراءات التالية:

املعد  النموذج  على  التجاري  الت�سريح  طلب  1-يقدم 

لدى الدائرة لهذه الغاية.

2-ت���ت���وىل ال���دائ���رة درا����س���ة ه���ذا ال��ط��ل��ب ل��ل��ت��اأك��د من 

ن��وع  تنظم  ال��ت��ي  وال�����س��روط  الأح���ك���ام  جميع  ا�ستيفائه 

الن�ساط الت�سويقي املطلوب مزاولته، وذلك بالتن�سيق مع 

اجلهات املخت�سة.

ال��ت��ج��اري م��ن قبل  الت�سريح  ال��ب��ت يف ط��ل��ب  3-ي��ت��م 

الدائرة وفق ال�سوابط وال�سروط املعتمدة يف هذا ال�ساأن، 

امل�سلحة  ومقت�سيات  الإم���ارة،  يف  ال�سارية  والت�سريعات 

العامة.

للمن�ساأة  املمنوح  ال��ت��ج��اري  الت�سريح  م��دة  ب-ت��ك��ون 

لدى  املعتمدة  للمدد  وف��ق��اً  الت�سويقي  الن�ساط  مل��زاول��ة 

الدائرة يف هذا ال�ساأن.

اإج���راءات  لتنظيم  ال��الزم��ة  اللوائح  ال��دائ��رة  ج-ت�سع 

تقدمي طلبات الت�سريح والبت فيها، مبا يف ذلك الوثائق 

وامل�ستندات الواجب اإبرازها، واملوافقات الواجب احل�سول 

عليها، واملدد الالزمة للبت يف تلك الطلبات.

حجية امل�ستخرجات الإلكرتونية
املادة )27(

ت���ك���ون جل��م��ي��ع امل����ح����ررات وال�����س��ج��الت وامل�����س��ت��ن��دات 

والأنظمة  الربامج  خ��الل  من  امل�ستخرجة  الإلكرتونية 

الإل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���دائ���رة ذات احل��ج��ي��ة امل���ق���ررة 

للمحررات الر�سمية ما مل يثبت عك�سها.

الر�سوم
املادة )28(

و�سائر  والت�ساريح،  الرخ�ض  نظري  ال��دائ��رة  ت�ستويف 

والقرارات  القانون  التي تقدمها مبوجب هذا  اخلدمات 

واللوائح ال�سادرة مبوجبه ر�سوماً يتحدد مقدارها بقرار 

من رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

العقوبات
املادة )29(

اأي  اأ�سد ين�ض عليها  اأ-مع عدم الإخ��الل باأية عقوبة 

القانون  ه��ذا  اأحكام  يخالف  من  كل  يعاقب  اآخ��ر،  قانون 

بغرامة مالية ل تقل عن  ال�سادرة مبوجبه  القرارات  اأو 

)100( درهم ول تزيد على )100.000( مئة األف درهم.

عنه  ي�سدر  بقرار  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  ب-يحدد 

ال��ق��ان��ون  ت��رت��ك��ب باملخالفة لأح��ك��ام ه���ذا  ال��ت��ي  الأف���ع���ال 

والغرامة املقررة لكل منها.

اإغالق املن�ساأة
املادة )30(

يف  عليها  املن�سو�ض  الغرامة  عقوبة  اإىل  اأ-بالإ�سافة 

املادة )29( من هذا القانون، يجوز للدائرة اإغالق املن�ساأة 

اأو اإلغاء ترخي�سها يف احلالت التالية:

ب-ع����دم جت��دي��د ال��رتخ��ي�����ض وال��ت��وق��ف ع��ن م��زاول��ة 

الن�ساط، وذلك بعد ن�سر اإعالن يف �سحيفة يومية حملية 

وا�سعة النت�سار وعدم وجود اعرتا�ض على هذا الإجراء 

خالل اأ�سبوعني من تاريخ الن�سر.

2-اإذا خالفت املن�ساأة اأحكام هذا القانون اأو الت�سريعات 

النافذة يف الدولة وكانت هذه املخالفة ت�ستوجب الإغالق 

اأو الإلغاء، اأو يف حالة �سدور الرتخي�ض بناًء على معلومات 

وم�ستندات غري �سحيحة.

ب-ل ي��رتت��ب ع��ل��ى اإل���غ���اء ال��رتخ��ي�����ض وف��ق��اً لأح��ك��ام 

واللتزامات  امل�سا�ض باحلقوق  املادة  )اأ( من هذه  الفقرة 

املرتتبة على املن�ساأة اأو �ساحب الرتخي�ض جتاه الغري.

الت�سوية الودية
املادة )31(

اأ-يجوز للدائرة بناء على طلب اجلهة املخالفة اإجراء 

الت�سوية الودية معها، �سريطة ما يلي:

تاريخ  م��ن  �سهرين  خ��الل  الت�سوية  طلب  1-ت��ق��دمي 

ارتكابها املخالفة.

2-�سداد ما ل يقل عن )50%( من الغرامة املفرو�سة عليها.
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اأية  ارتكاب  املخالفة  للمن�ساأة  �سبق  قد  يكون  ل  3-اأن 

خم��ال��ف��ات مم��اث��ل��ة خ���الل ال�����س��ن��ة الأخ�����رية م��ن ارت��ك��اب 

املخالفة املطلوب اإجراء الت�سوية الودية ب�ساأنها.

4-اأية �سروط اأخرى ت�سعها الدائرة.

الودية  الت�سوية  �سروط  تنفيذ  املن�ساأة  على  ب-يجب 

خالل املدة املحددة لها من الدائرة واإل اعتربت الت�سوية 

كاأن مل تكن.

ال�سبطية الق�سائية
املادة )32(

قرار  بت�سميتهم  ي�سدر  الذين  الدائرة  ملوظفي  يكون 

يف  الق�سائي  ال�سبط  م��اأم��وري  �سفة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ن 

القانون  هذا  لأحكام  باملخالفة  تقع  التي  الأفعال  اإثبات 

�سبيل ذلك  ال�سادرة مبوجبه، ويكون لهم يف  وال��ق��رارات 

حت��ري��ر حم��ا���س��ر ال�����س��ب��ط ال���الزم���ة وال���س��ت��ع��ان��ة اأث��ن��اء 

يف  مب��ا  املعنية  احلكومية  باجلهات  بواجباتهم  قيامهم 

ذلك اأفراد ال�سرطة.

التظلم من قرارات الدائرة
املادة )33(

العام  للمدير  التظلم خطياً  لكل ذي م�سلحة،  يجوز 

من القرارات والإجراءات املتخذة بحقه من الدائرة وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ علمه بالقرار اأو الإجراء.

جلنة النظر يف التظلمات
املادة )34(

يف  النظر  تتوىل  جلنة  العام  املدير  من  بقرار  ي�سكل 

هذا  من   )33( امل��ادة  لأح��ك��ام  وفقاً  تقدم  التي  التظلمات 

القانون، وعلى اللجنة البت يف هذه التظلمات خالل مهلة 

ل تزيد على ثالثني يوماً من تاريخ اإحالة التظلم اإليها، 

ويعترب قرارها ال�سادر يف هذا ال�ساأن نهائياً.

توفيق الأو�ساع
املادة )35(

اأ-يجب على املن�ساآت املرخ�سة قبل �سدور هذا القانون 

توفيق اأو�ساعها طبقاً لأحكامه خالل مهلة ل تزيد على 

متديد  العام  للمدير  ويجوز  ب��ه،  العمل  تاريخ  من  �سنة 

هذه املهلة ملدة اأخرى مماثلة.

مت  التي  املن�ساآت  القانون  هذا  اأحكام  من  ب-ت�ستثنى 

اأو تعليمات من �سمو احلاكم،  اأوامر  ترخي�سها بناء على 

هذا  يف  ال��دائ��رة  ت�سعها  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  ب�ساأنها  وتطبق 

ال�ساأن.

الإلغاءات
املادة )36(

يلغى اأي ن�ض ورد يف اأي ت�سريع حملي اآخر، اإىل املدى 

الذي يتعار�ض فيه مع اأحكام هذا القانون.

الن�سر والنفاذ
املادة )37(

به  وُيعمل  الر�سمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ُين�سر 

من تاريخ ن�سره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 24 اأغ�سط�ض 2011م

املوافق 24 رم�سان 1432ه�
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- �سالمة  حمد اإجتبي
-حممد اليافعي

إعداد:

منتدى الق�ساء واالإعالم

انتهى منتدى الق�ساء والإعالم 

الذي نظمه معهد دبي الق�سائي 

ب� 11 تو�سية حلماية ا�ستقالل 

الق�ساء وهيبته و�سمان حرية 

الإعالم يف اإطار القانون.
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جناح املعهد يف معر�ض

 اأبوظبي للكتاب 2012

تكرمي املعهد مل�ساركته يف 

معر�ض الكتاب الذي نظمه 

معهد التدريب والدار�سات 

الق�سائية بال�سارقة
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العامة  الإدارة  تبنته  عمل  منهج  بل  �سعار،  تدرك«  غاية  النا�ض  »ر�سا 

�سداها  يرتدد  كلمة  وهي  »اآمر«  بعنوان  دبي   – الأجانب  و�سوؤون  لالإقامة 

فعل  حتت  يندرج  ما  كل  لتلبي  اأق�سامها  بجميع  الإدارة  ردهات  جميع  يف 

�ساحب  بتوجيهات  ذلك  يف  مهتدين  كافة  املتعاملني  جموع  على  التي�سري 

رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الإبداع  ثقافة  تعميم  ب�ساأن    - اهلل  حفظه   – دبي  حاكم  الوزراء  جمل�ض 

املتحدة. العربية  الإمارات  دولة  قامو�ض  من  امل�ستحيل  كلمة   واإلغاء 

�ستى  ت�سخري  اإىل  جاهدين  ن�سعى  فينا،  الرا�سخ  املنطلق  هذا  ومن  ونحن، 

الإمكانيات الب�سرية واملادية، با�ستحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات 

متطورة ت�ستهدف تب�سيط الإجراء بروعة الأداء جلمهور املتعاملني وبدرجة 

لروؤيتنا  عالية من اجلودة مع مزيد من الن�سيابية والدقة، وذلك حتقيقاً 

بفعالية  نعمل  »باأن  الر�سيدة  دولتنا  داخلية  وزارة  ا�سرتاتيجية  من  املنبثقة 

لت�سبح دولة الإمارات العربية املتحدة اإحدى  اأكرث دول العامل اأمناً و�سالمة 

اجلمهور. على  التي�سري  ب�سرورة  احلكيمة  قيادتنا  لتوجيهات   تنفيذاً 

الأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  قامت  التوجيهات  لهذه  وتنفيذاً 

اإبداع مراعية تطور  ب� »حقنة«  املتعاملني  املقدمة جلموع  بتطعيم خدماتها 

ال�سياق العام لتطور الدولة ومواكبته.. ومن املنجزات التي نفتخر بها نحن 

هنا »يف اإقامة دبي« منح املراأه خ�سو�سيتها من خالل اإن�ساء جمال�ض ال�سيدات 

الكبرية  وت�سحياتهن  جلهودهن  تقديراً  اأريحية  بكل  معامالتهن  لإجناز 

وكذلك  والعمل،  الأ�سرة  بني  م�سوؤولياتهن  اأداء  يف  التن�سيق  عرب  �سعيهن 

اإن�ساء جلنة ن�سوية حتت م�سمى »جلنة حواء« تهدف اإىل الرتقاء بالعن�سر 

الن�سائي وامل�ساهمة يف تعزيز وتنمية دورها عرب امل�ساركة املجتمعية الفعالة.. 

باملراأة كونها ن�سف املجتمع، بل املجتمع كله  وتويل الإدارة اهتماماً مبا�سراً 

 الذي ينبغي الأخذ بيده نحو التطلعات امل�ستهدفة من التنمية امل�ستدامة.

واإحاللها  املحبطة  الأمثلة  بطم�ض  الفتخار  كذلك،  واحلال  لنا،  ويحق 

املنجزات اخلالقة يف مكانها واأن نوؤكد على جمهورنا العزيز باأن »ر�سا النا�ض 

غاية تدرك«.

رضا الناس غاية تدرك

اللـواء 
محمد أحمد راشد المري
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