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املدير العام رئي�س التحرير

القاضي د.جمال السميطي

عندما قام ال�سوفييتي يوري جاجارين بالدوران حول الأر�ض في عام 1961 �أمر 

الرئي�ض الأمريكي كينيدي باإعادة النظر في مناهج التعليم الأمريكية للو�سول 

اإلى القمر، وكانت النتيجة اأن تم تبني برنامج اأبولو ، وهو برنامج طيران للف�ساء 

قامت به النا�سا بالوليات المتحدة الأمريكية وكان يهدف لو�سول وهبوط الب�سر 

على �سطح القمر. ت�سمن البرنامج �ست عمليات هبوط على القمر مر�سدة بين 

عامي 1969 و1972. بداأ الم�سروع في عام 1961 وكان اأول هبوط على القمر تم في 

رحلة اأبولو 11 في يوم 20 يوليو 1969 وكان اأول اإن�سان تطاأ قدماه �سطح القمر 

نيل اأرم�سترونج.

اإذا اأردنا التغيير فاإن ال�سبيل لذلك هو التعليم وقد اهتمت الدولة في التعليم 

وموؤخراً قام �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم باإعالن بدء تطبيق 

والإمارات  زايد،  جامعتي  م�ستوى  على  الذكي  للتعلم  را�سد  بن  محمد  برنامج 

وكليات التقنية العليا في الدولة، بحيث ي�ستفيد من البرنامج نحو اأربعة ع�سر 

التعليمية  موؤ�س�ساتنا  في  التاأ�سي�سية  المرحلة  في  يدر�سون  األف طالب وطالبة، 

بغية  التعليم  في  الم�ستخدمة  الأدوات  في  نوعية  قفزة  ذلك  في  لعل  العليا. 

الرتقاء وتح�سين جودة مخرجات التعليم.

 ،»TED« هناك تجربة اأخرى في هذا الجانب عر�ستها دافني كولر  في تيد

في  الناجحة  التجارب  ن�سر  ي�ستهدف   1984 في  بداأ  ربحي  غير  برنامج  وهي 

عن  فريدة  تجربة  عن  دافني  تحدثت  والت�سميم.  والترفيه  التقنية  مجالت 

التعليم الجامعي، وقد ا�ستعر�ست ال�سعوبات التي تحيط بالتعليم وتطرقت اإلى 

كما  البي�ض،  على  كان حكراً  اأفريقيا  التعليم في جنوب  اأن 

تحدثت عن ال�سعوبات المتعلقة بالفقر اأو بعدد الجامعات 

اإلى  حاجة  خلقت  ال�سعوبات  هذه  التعليم.  ر�سوم  وغالء 

ابتكار و�سيلة للح�سول على التعليم الجامعي بدون اأن تمر 

باأي عائق اأو �سعوبة من ال�سعوبات المطروحة، وقد اأطلقت 

على المبادرة التعليمية »التعليم التقني« والتي تهدف اإلى 

قائمة  تكون  بحيث  للتعليم،  جودة  اأف�سل  على  الح�سول 

على اأف�سل المقررات واأف�سل المعلمين واأف�سل الجامعات، 

وفي  اللذيذ.  التحدي  هو  وهذا  بالمجان!  ذلك  يكون  واأن 

فبراير 2012 كان هناك 640000 طالب م�سجل في البرامج 

المتنوعة من 190 دولة. وكان الف�سل الدرا�سي به 100000 

حقيقية  درا�سة  تجربة  اأنها  اإلى  يعزا  النجاح  هذا  طالب. 

تفاعلية  وف�سول  للجامعات  الدرا�سي  المو�سم  مع  تبداأ 

واختبارات، وفي النهاية الح�سول على �سهادة معترف بها.

وبها  الحاجة  ووليدة  نوعها  من  فريدة  تجربة  حقاً  اإنها 

تحٍد كبير، ولكن يبقى علينا قيا�ض اأثر ذلك على المخرجات.

الملتقى الدولي للعدالة والقانون:
وفعالياته  برامجه  تطوير  اإلى  المعهد  دوماً  ي�سعى 

يكون  باأن  المتمثلة  روؤيته  تحقيق  اإلى  للو�سول  التدريبية 

الملتقى  هذا  والعدلي،  القانوني  للتميز  اإقليمياً  مركزاً 

الدولي يهدف اإلى تعزيز مكانة دبي كواجهة دولية للتميز 

باأف�سل  الت�سريعية  التحتية  البنية  وتزويد  الق�سائي، 

الممار�سات الت�سريعية ف�ساًل عن الرتقاء بالموارد الب�سرية 

ينعك�ض  مما  الق�سائية  الأحكام  جودة  لتح�سين  الق�سائية 

على ال�سمعة المتميزة التي تتمتع بها اإمارة دبي. اإننا ن�سعى 

اإلى  الفعالية  هذه  مثل  ل�ست�سافة  تو�سيحنا  خالل  من 

تعميق المفهوم ال�سائد باأن دولة الإمارات العربية المتحدة 

واحة الأمن والعدل على م�ستوى العالم.

أول مؤسسـةتـدريبيـة تطـلـق 
تطبيقاتها على نظام األندرويد:

واحدة من القيم الموؤ�س�سية التي ي�سعى المعهد دوماً اإلى 

تعزيزها من خالل الممار�سات اليومية »التميز«، وفي هذا 

ال�سدد، فاإننا نهدي المجتمع القانوني والأ�سرة العدلية في 

دولة الإمارات العربية المتحدة ولكل الم�ستغلين بالقانون، 

تجاوباً مع اقتراحات عمالئنا وتاأكيداً على تفاعلنا وتوا�سلنا 

بهدف ن�سر الوعي القانوني في المجتمع وجعل المعلومة 

القانونية اأقرب اإليهم، فاإنه ي�سعدنا اأن نقدم لهم تطبيقاتنا 

على  وتطبيقنا  والآيباد،  من الآيفون  كل  على  الجديدة 

تلك  تطلق  حكومية  موؤ�س�سة  اأول  بذلك  لنكون  الأندرويد 

الخدمة عليها، اآملين اأن تجدوا فيها ما تعودتموه منا من 

التميز والريادة.

صورة أخرى لرجال القانون:
نظم المعهد البطولة الرم�سانية الأولى في خما�سيات 

كرة القدم والتي ا�ست�سافها على ملعبه الكائن في منطقة 

اإن اهتمامنا لي�ض من�سباً على التكوين المعرفي  القرهود. 

حري�سون  واإنما  التدريبية،  البرامج  خالل  من  والمهاري 

لي�سوا  واأنهم  القانون  لرجالت  جديدة  �سورة  بناء  على 

والمذكرات  الق�سائية  الأحكام  كتابة  على  فقط  منكبين 

على  حري�سون  نحن  وغيرها.  العقود  و�سياغة  القانونية 

في  الم�ستغلون  القانونيون  فيه  يلتقي  مجتمعاً  نبني  اأن 

كافة المجالت بعيداً عن الأجواء الوظيفية اإيماناً منا باأن 

اأ�سا�سها  ج�سوراً  تبني  اأن  �ساأنها  من  الجتماعية  اللقاءات 

دوما  ن�سعى  اأننا  اإلى  بالإ�سافة  والمحبة،  الألفة  على  قائم 

لتعزيز اأهمية اإيمان كل فئة باأن تكامل المجتمع ل يتحقق 

اإل من خالل قيام كل فئة بالدور المنوط بها والبتعاد عن 

النظرات ال�سلبية قد تحملها اإحدى الفئات على غيرها.

        @JamalAlsumaiti

E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae

نقطة وأول السطر..

قد تعتقد اأنك فهمت كثيراً، ولكنك �ست�سدم 

عندما تكت�سف اأنه قد فاتك الكثير.

االبتكــــار 
في التعليم وجودته..
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اأعلنها مدير عام املعهد

شروط نشر والئحة مكافآت لألبحاث 

المنشــورة في المجـلة المحكـمة

اإذك����اء روح  ع��ل��ى  الق�سائي  دب���ي  اإط����ار ح��ر���ض معهد  ف��ي 

بين  الإيجابية  العالقة  اأوا�سر  وتوطيد  والتناف�ض  التعاون 

الإعالمي  والمجتمع  والقانونية  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء 

في دبي، وبرعاية ر�سمية من خدمة الأمين التابعة لالإدارة 

المعهد خالل  نظم  دب��ي  �سرطة  ف��ي  ال��دول��ة  لأم���ن  ال��ع��ام��ة 

الرم�سانية  “البطولة  الأول��ى من  ال��دورة  الما�سي  رم�سان 

في خما�سيات كرة القدم” بم�ساركة ثمانية فرق هي: محاكم 

ال�سحفيين،  المالية، وجمعية  ودائرة  العامة،  والنيابة  دبي، 

الإل��ك��ت��رون��ي��ة، ومكتب  دب���ي  وح��ك��وم��ة  ال��م��ح��ام��ي��ن،  وجمعية 

التميمي وم�ساركوه للمحاماة.. اإ�سافة اإلى فريق المعهد.

ا�ستمرت البطولة على مدى ع�سر لياٍل تاألق في ختامها 

النيابة  وكيل  واأح��رز  بالبطولة..  وف��از  العامة  النيابة  فريق 

وليد عبد اهلل من فريق النيابة العامة لقب هداف البطولة 

بر�سيد 8 اأهداف، وفاز فريق حكومة دبي الإلكترونية بلقب 

التميمي  م��رم��ى  ح��ار���ض  �سعود  ي��زن  وف���از  المثالي،  الفريق 

المدرب  وح�سل  ال��دورة،  في  حار�ض  اأف�سل  بلقب  للمحاماة 

المواطن يو�سف طاهر مدرب فريق محاكم دبي على جائزة 

خا�سة من اللجنة كاأف�سل مدرب مواطن.

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

اإنه حر�ساً  عام معهد دبي الق�سائي معلقاً على هذه الدورة: 

والتناف�ض  لاللتقاء  الدوائر  �سباب  تجميع  على  المعهد  من 

وال��ت��ع��ارف ف��ي اأج�����واء روح��ان��ي��ة، ت��م اإط����الق ه���ذه ال��م��ب��ادرة 

بهدف تعزيز قيم المجتمع الإماراتي في التوا�سل والتحاب 

ال�ستراتيجية  الغايات  ودع��م  ال�سريف،  الريا�سي  والتناف�ض 

للمعهد في تطوير �سورته الموؤ�س�سية، وزيادة ثقة المتعاملين 

وال�سركاء وتعزيز م�ساهماته المجتمعية.

اإن البطولة �سكلت منا�سبة للتد�سين  واأ�ساف ال�سميطي: 

الر�سمي لملعب »معهد دبي الق�سائي« الذي يعك�ض الحر�ض 

على غر�ض الثقافة الريا�سية بكل ما تحمله من معاٍن وقيم 

عالية الم�ستوى في الأو�ساط القانونية والق�سائية.. ونتطلع 

لتنظيم المزيد من البطولت والفعاليات الريا�سية الرائدة 

القطاعات  مختلف  من  ال�ستراتيجيين  ال�سركاء  بم�ساركة 

الحكومية والإعالمية والخا�سة.

املعهد اأطلق املبادرة تعزيزًا 
لقيم التوا�شل والتناف�س ال�شريف

بعد الردود الإيجابية الوا�سعة والم�سجعة على المجلة 

توزيع  وت��م  الق�سائي  دب��ي  معهد  اأ�سدرها  التي  المحكمة 

تحريرها  رئي�ض  وع��د  ال��م��ا���س��ي،  م��اي��و  ف��ي  الأول  ع��دده��ا 

ع��ام  م��دي��ر  ال�سميطي  ح�سين  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  ال��ق��ا���س��ي 

المعهد بالمزيد من التميز مع اإعطاء الأولوية في الن�سر 

المتعلقة  وال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال���درا����س���ات  ل��ل��ب��ح��وث 

بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، التي تتناول القوانين 

المحلية.  بالقوانين  المقارنة  ال��درا���س��ات  اأو  الإم��ارات��ي��ة 

واأع��ل��ن المعهد اأي�����س��اً ع��ن ف��ت��ح ب���اب ال��م�����س��ارك��ة وال��ت��ق��دم 

بن�سر  المهتمين  الباحثين  كافة  اأم��ام  الت�سجيل  بطلبات 

درا�ساتهم واأبحاثهم القانونية في المجلة »المحكمة«.

اأن تت�سم  ال��م��ق��دم��ة  ب��ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات  وي�����س��ت��رط 

باأ�سول  الل��ت��زام  مع  المعرفي  والغنى  والأ���س��ال��ة  بالعمق 

الدقيق..  العلمي  التوثيق  ومراعاة  الجاد  العلمي  البحث 

مطبوعة  بن�سخة  مرفقاً  اإلكتروني  ب�سكل  البحث  وتقديم 

ع��ل��ى األ ي��ك��ون م��ن�����س��وراً م��ن ق��ب��ل ع��ل��ى اأي ن��ح��و ك���ان، مع 

مع  والنحوية،  اللغوية  الأخ��ط��اء  من  خلوه  على  الحر�ض 

الأ���س��ل��وب  ف��ي  عليها  ال��م��ت��ع��ارف  الترقيم  ق��واع��د  مطابقة 

50 �سفحة،  البحث على  يزيد عدد �سفحات  واأل  العربي، 

تق�سيم  ح��ال  ف��ي  ال�سرط  ه��ذا  ع��ن  التغا�سي  اإمكانية  م��ع 

البحث اإلى ق�سمين اأو اأكثر دون الإخالل بوحدة ومحتوى 

الن�ض.

وي��م��ك��ن اإر����س���ال ال��ب��ح��وث اإل����ى ق�����س��م ت��ح��ري��ر المجلة 

العربية  الإم���ارات  دب��ي،   28552 رقم  البريد  �سندوق  عبر 

المتح�����دة، اأو البريد الإلك�����ترون����ي على العن����وان

Kibrahim@dji.gov.ae – mail@dji.gov.ae

 مع اإرفاقه بنبذة عن ال�سيرة العلمية للباحث، والعنوان 

بالتف�سيل ورقم الهاتف والفاك�ض، اإن وجد، بالإ�سافة اإلى 

كل  على  ويتوجب  ال�سخ�سي..  الإلكتروني  البريد  عنوان 

جهة  لأي��ة  الم�سارك  البحث  اإر���س��ال  بعدم  الل��ت��زام  باحث 

اأخرى للن�سر اإلى حين الح�سول على رد من المعهد حول 

�سالحيته للن�سر من عدمه.

بمنح  المعهد  �سيقوم  ال��ف��ائ��ز،  البحث  اخ��ت��ي��ار  وع��ق��ب 

العدد  م��ن  ن�سخ  خم�ض  ج��ان��ب  اإل���ى  مالية  ج��ائ��زة  الباحث 

اأو  البحث  ترجمة  للمعهد  وي��ح��ق  البحث،  فيه  المن�سور 

متى  الم�سمون  اأو  بالمحتوى  الم�سا�ض  دون  منه  اأج���زاء 

اق��ت�����س��ت ال���ظ���روف. وب��م��ج��رد ن�سر ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات 

ول  للمعهد،  ملكاً  جميعها  �ست�سبح  المجلة  ف��ي  ال��ف��ائ��زة 

اإع��ادة ن�سرها في اأي مطبوعة اأخرى دون الح�سول  يجوز 

على موافقة كتابية من الجهة المعنية في المعهد.

يف بط�لة رم�سانية خلما�سيات كرة القدم

تدشين ملعب معهـد دبي القضـائي
 بمشاركة 8 فرق من دوائر ،مؤسسات حكومة دبي
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ع���اٍل م��ن ال��ت��م��ي��ز وال��ك��ف��اءة في 

ك����اف����ة ال����م����ج����الت ال��ق��ان��ون��ي��ة 

والق�سائية.

وو���س��ف ال��ق��ا���س��ي ال��دك��ت��ور 

مع  التفاقية  ال�سميطي  جمال 

باأنها  للقانون  ديكن�سون  كلية 

وتبادل  التوا�سل  لتعزيز  بوابة 

المثلى  ال�سبل  واإيجاد  المعرفة 

ل��ل��ت��ق��ارب ال��ث��ن��ائ��ي ب��م��ا ي��خ��دم 

الطرفين وقال: ن�سعى جاهدين 

لتطوير ت�سريعاتنا في كافة المجالت وفي مجال الطاقة خا�سة، 

الوا�سعة من  اإ�سافة مهمة ل�سبكتنا  ومن هنا تمثل هذه التفاقية 

من  تمكنا  وال��ت��ي  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  ال�ستراتيجية  ال�سراكات 

ونحن  الالزمة،  والمعرفة  الكوادر  لبناء  خبراتهم  من  ال�ستفادة 

قوية  دفعة  �ستمثل  الجديدة  ال�سراكة  اتفاقية  ب��اأن  تامة  ثقة  على 

تجاه تج�سيد تطلعاتنا في »معهد دبي الق�سائي« في دعم توجهات 

القانوني  للتميز  كوجهة  والإم����ارات  دب��ي  ري���ادة  وتر�سيخ  ال��دول��ة 

والق�سائي.

»معهد  اإليها  و�سل  التي  الطليعية  بالمكانة  ماكونهي  واأ���س��اد 

في  والعدلي  القانوني  التميز  م�سيرة  ق��ي��ادة  ف��ي  الق�سائي«  دب��ي 

التعاون  اأطر  تفعيل  اأهمية  والمنطقة ككل، موؤكداً  الإم��ارات  دولة 

الم�سترك ل �سيما على م�ستوى برامج التبادل الأكاديمي والتدريب 

ال��ك��وادر  بم�ستوى  ل��الرت��ق��اء  المتين  الأ���س��ا���ض  باعتبارها  العملي 

الب�سرية.

المنظومة  تطوير  باأهمية  منه  اإيماناً  وذل��ك  الق�سائية 

الق�سائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحر�ض 

المعهد دائماً على تطوير برامجه التدريبية نوعياً تما�سياً 

مع دوره الريادي في مجال اإعداد برامج تدريبية مبتكرة 

اأعلى معايير الجودة  وفق منهجيات متطورة قائمة على 

واأف�سل الممار�سات المهنية لالرتقاء بم�ستوى الكفاءات 

الكفاءة  دور  وتفعيل  الب�سري  العن�سر  ف��ي  وال�ستثمار 

المواطنة في الم�سيرة التنموية التي ت�سهدها الدولة.

معهد  حر�ض  من  انطالقاً 

دبي الق�سائي على بناء عالقات 

ا�ستراتيجية مع اأبرز الموؤ�س�سات 

الأك���ادي���م���ي���ة وال���ق���ان���ون���ي���ة في 

المنطقة والعالم ودفع الجهود 

ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ه��ادف��ة اإل����ى ب��ن��اء 

القدرات الوطنية في المجالت 

ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة. وق��ع 

تفاهم  م��ذك��رة  م��وؤخ��راً  المعهد 

للقانون في  ديكن�سون  كلية  مع 

جامعة بن�سلفانيا بالوليات المتحدة الأمريكية ولتفعيل التعاون 

الم�سترك ف��ي م��ج��ال ال��ت��دري��ب وال��ت��ب��ادل الأك��ادي��م��ي وال��ب��ح��وث 

الم�ستجدات  بر�سد  المتخ�س�سة  والدرا�سات  القانونية  العلمية 

وال��دول��ي  الإق��ل��ي��م��ي  الم�ستويين  ع��ل��ى  المت�سارعة  وال��م��ت��غ��ي��رات 

وتحديد انعكا�ساتها على الممار�سات الق�سائية والعدلية.

وق����ع الت��ف��اق��ي��ة ك���ل م���ن ال��ق��ا���س��ي ال���دك���ت���ور ج���م���ال ح�سين 

ال�سميطي، مدير عام »معهد دبي الق�سائي« والبروفي�سور فيليب 

ماكونهي، عميد كلية ديكن�سون للقانون في جامعة بن�سلفانيا، في 

مقر المعهد بدبي بح�سور عدد من الم�سوؤولين من الجانبين.

توجهات  دع��م  على  المعهد  اإط���ار حر�ض  ف��ي  المذكرة  وت��اأت��ي 

وكيفية  الطاقة  قانون  اأحكام  وتطوير  تحديث  مجال  في  الدولة 

ال�سيا�سات والأن��ظ��م��ة  وب��ن��اء  ال��م��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 

الخيار  لت�سبح  تطبيقها  وا�ستدامة  المتجددة  للطاقة  الداعمة 

المف�سل على م�ستوى المنطقة.

واتفق الطرفان على تفعيل اأطر التعاون الم�سترك في مجال 

المنح  وت��وف��ي��ر  وال��ط��الب��ي والبحثي  الأك��ادي��م��ي  ال��ت��ب��ادل  ب��رام��ج 

الدرا�سية وفر�ض التعلم عن بعد والمبادرات التعليمية وكل ما من 

�ساأنه خدمة تطلعات الطرفين لبناء قدرات ب�سرية على م�ستوى 

ك�سف معهد دبي الق�سائي عن خطة برنامج تدريبي 

جديد خا�ض بالتاأهيل المهني للماأذونين ال�سرعيين في 

اإل��ى تطوير  الرامية  الجهود  ين�سجم مع  بما  الإم���ارات 

النظام القانوني والعدلي ودفع م�سيرة التميز والتنمية 

محمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  ل��روؤي��ة  وفقاً 

رئي�ض مجل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن 

الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.

رئي�ض  الحميدان،  ع�سام  الم�ست�سار  �سعادة  و�سرح 

ال��ب��رن��ام��ج  ب���اأن  ال��ق�����س��ائ��ي«  دب���ي  »م��ع��ه��د  اإدارة  مجل�ض 

الجديد هو الأول من نوعه في المنطقة، كونه يتمحور 

ب�سورة رئي�سة حول تزويد الماأذون ال�سرعي بالجوانب 

اأ�سا�سية  ركيزة  يمثل  ال��ذي  لعمله  والتطبيقية  العملية 

لتطبيق  ب�سلوكياته  الرتقاء  عن  ف�ساًل  الأ���س��رة،  لبناء 

�سلوكيات  م��ع  يتفق  بما  المهنية  الأخ��الق��ي��ات  اأف�����س��ل 

الماأذون الناجح.

ال�سميطي،  ح�سين  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  القا�سي  وق���ال 

ال��م��اأذون  بتاأهيل  اهتمامنا  ي��اأت��ي  المعهد:  ع��ام  م��دي��ر 

ال�����س��رع��ي اإي��م��ان��اً م��ن��ا ب����دوره ال��ق��ان��ون��ي والج��ت��م��اع��ي، 

الح�سا�سة  والم�سوؤوليات  الهامة  المكانة  من  وانطالقاً 

ل��ل��م��اأذون ال�����س��رع��ي، واأن ال��ب��رن��ام��ج ي�����س��ت��ه��دف ت��زوي��د 

ال��م��ت��درب��ي��ن ب��ال��م��ع��ارف وال��م��ه��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة والنهج 

للوقوع  تجنباً  النكاح  عقود  توثيق  في  اتباعه  الواجب 

ال�سرعية  بالأحكام  رفدهم  اإلى  بالإ�سافة  اأي خطاأ،  في 

وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��خ��ا���س��ة ب����اأداء مهمتهم ف��ي اإط����ار ق��ان��ون 

الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي حتى تتطابق مع القانون 

بما فيه خدمة المجتمع.

اهتمامه  ب��ج��ان��ب  ال��م��ع��ه��د  اإن  ال�����س��م��ي��ط��ي:  واأ����س���اف 

بتطوير الق�ساة واأع�ساء النيابة، فاإنه حري�ض اأي�ساً على 

تطوير الإدارات والأ�سخا�ض الم�ساندين للقيام بالأعمال 

تعاون م�شرتك لتطوير الت�شريعات
الداعمة ال�شتخدامات الطاقة املتجددة

الربنامج هو االأول من نوعه باملنطقة 
ويت�شمن جوانب عملية وتطبيقية

برنامج تدريبي جديد للتأهيل المهني للمأذونين الشرعيين  يف اتفاقية مع كلية ديكن�س�ن للقان�ن

تبادل أكاديمي ومنح دراسية ورصد للمستجدات المؤثرة 
على الممارسات القضائية والعدلية

اأن�شطة املعهد

المستشار/ عصام عيسى الحميدان
النائب العام لإمارة دبي رئي�ض مجل�ض الإدارة



رك��زت  فيما  ال��خ��ب��رة..  عملية  ج���ودة  ل�سمان  الم�سكالت  وح��ل 

المحا�سرات النظرية على توفير المعارف الحديثة ذات ال�سلة 

التقا�سي  عملية  وم�سكالت  دب��ي  محاكم  وروؤي���ة  عمل  بطبيعة 

واأدوار الخبراء تجاه الخ�سوم والإطار القانوني لمهمة الخبير 

والتجارية  المدنية  المعامالت  ف��ي  الإث��ب��ات  ق��ان��ون  خ��الل  م��ن 

وم�����س��ووؤل��ي��ات  ال�سخ�سية وح��ق��وق وواج���ب���ات  الأح�����وال  وق��ان��ون 

الخبير واآليات تحقيقها بال�سكل الأمثل.

عام  ال�سميطي، مدير  الدكتور جمال ح�سين  القا�سي  واأك��د 

»معهد دبي الق�سائي« باأن برنامج تاأهيل الخبراء يحظى باأهمية 

خ��ا���س��ة ك��ون��ه ت��ج��رب��ة ن��اج��ح��ة ع���ززت ال����دور ال���ري���ادي ل��� »معهد 

واإقليمياً،  محلياً  الق�سائي  التدريب  مجال  في  الق�سائي«  دبي 

مو�سحاً باأن الدورة الأخيرة من البرنامج تعك�ض متانة ال�سراكة 

لتحقيق  وال��م��ح��اك��م  المعهد  ب��ي��ن  تجمع  ال��ت��ي  ال�ستراتيجية 

التطلعات الم�ستركة التي ت�سب في خدمة المجتمع الإماراتي.

الخبراء«  »تاأهيل  برنامج  يندرج  ال�سميطي:  واأ�ساف 

الق�سائي«  دب��ي  »معهد  ل���  التدريبية  ال��ب��رام��ج  اإط���ار  ف��ي 

الممار�سات  واأف�سل  المعلومات  اأحدث   الموجهة لتزويد 

دقيقة  علمية  اأ�س�ض  وفق  القانونية  والمعارف  الق�سائية 

ل�سمان تطبيق القوانين بما ين�سجم مع الجهود الرامية 

اإلى تطوير النظام القانوني والعدلي ودفع م�سيرة التميز 

والتنمية.

دبي  معهد  اأن��ج��ز  المتخ�س�سة  التدريبية  برامجه  �سمن 

الق�سائي في �سبتمبر الما�سي دورة جديدة من برنامج »تاأهيل 

ع��دد من  ب��اإ���س��راف  وذل���ك  المحاكم  ف��ي  الم�سجلين  ال��خ��ب��راء« 

والخبراء  العامة  النيابة  ووك��الء  الق�ساة  من  المدربين  اأب��رز 

القانونيين والق�سائيين.

الجدد  �سيما  ل  ال��خ��ب��راء،  ت��زوي��د  ح��ول  البرنامج  وتمحور 

منهم، بالمعلومات الأ�سا�سية والخبرات الالزمة ل�سمان ممار�سة 

العمل القانوني والق�سائي وفق اأعلى معايير الحترافية وبما 

والإم�����ارات  دب���ي  م��ح��اك��م  ف��ي  المتبعة  الإج������راءات  م��ع  ين�سجم 

وتقديم عملية الخبرة �سمن اإطارها الوظيفي لتعزيز عمليات 

التعامل والتوا�سل الفعال واإعداد التقارير الفنية الالزمة بما 

يكفل جودة الأداء ويحقق اأعلى درجات العدل.

ت�ساركية  منهجية  اإل��ى  الخبراء«  »تاأهيل  برنامج  وي�ستند 

والتدريب  التطبيقي  والتعليم  النظرية  المحا�سرات  ت�سمل 

العملي لالرتقاء بم�ستوى قدرات الم�ساركين وتمكينهم من فهم 

والق�سائية  القانونية  الجوانب  ومختلف  الخبرة  عملية  واق��ع 

العملية  الجل�سات  من  �سل�سلة  ال���دورة  وتخلل  بها..  المتعلقة 

ال��م��ت��م��ح��ورة ف��ي مجملها ح���ول ت��زوي��د ال��م��ت��درب��ي��ن ب�����الأدوات 

الفنية  ال��ت��ق��اري��ر  واإع����داد  ال��م��ه��ام  طبيعة  تحديد  ف��ي  الفاعلة 

تقارير  �سمن  الفني  ال��راأي  وتوظيف  الخبرة  بعملية  الخا�سة 

وا�سحة ومنظمة، بالإ�سافة اإلى تعزيز مهارات الت�سال الفعال 

ف���ي م��ج��ال ت���ب���ادل ال��م��ع��ارف وال��م��ع��ل��وم��ات ب��م��ا ي��خ��دم 

ف�ساًل  ال��دول��ة،  في  ال�ساملة  والنه�سة  التقدم  م�سيرة 

اإلى  بها  والرت��ق��اء  الجودة  عالية  الخدمات  تقديم  عن 

العالقات والتن�سيق عن قرب  الم�ستويات وتفعيل  اأعلى 

والأن�سطة  الفعاليات  اأف�سل  على  بالطالع  يتعلق  فيما 

وال�������دورات وال��م��ق��ت��رح��ات م���ع اأول���وي���ة ال��م�����س��ارك��ة بها 

واإب��راز كل جهة في جميع و�سائل  ن�سر  والم�ساهمة في 

الت�سال.. وبموجب التفاقية الجديدة، �سيقوم “معهد 

في  تخ�س�سية  تدريب  دورات  بتنظيم  الق�سائي”  دب��ي 

مجال القانون لموظفي “اإقامة دبي”.

اإنجاز  ل�سرعة  ن�سعى  ال��م��ري:  محمد  ال��ل��واء  وق��ال 

الجوانب  م��راع��اة  مع  المتعاملين  لجموع  المعامالت 

بالعمل  متفائلون  ونحن  الأداء،  في  وال��ج��ودة  الأمنية 

دب��ي  “معهد  خ���ب���رات  م���ن  وب���ال����س���ت���ف���ادة  ال��م�����س��ت��رك 

الق�سائي” في مجال تدريب وتاأهيل الكوادر الب�سرية.

لالإقامة  العامة  والإدارة  الق�سائي  دبي  معهد  وقع 

اتفاقية  تت�سمن  تفاهم  بدبي مذكرة  الأجانب  و�سوؤون 

�سراكة، وذلك ان�سجاماً مع الخطة ال�ستراتيجية لإمارة 

دبي الرامية اإلى تحقيق التميز الحكومي وتر�سيخ مبداأ 

ال�سراكة الحقيقية بين الموؤ�س�سات والدوائر الحكومية، 

حيث تتمحور التفاقية حول تبادل الخبرات والمعارف 

والخدمات واإطالق المبادرات الم�ستركة بهدف تعزيز 

التميز في الأداء والخدمات.

ال��م��ري، مدير  اأح��م��د  ال��ل��واء محمد  التفاقية  وق��ع 

الإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب بدبي، والقا�سي 

الدكتور جمال ال�سميطي، مدير “معهد دبي الق�سائي” 

الم�ست�سار  ال���زع���اب���ي،  ع��ج��ي��ف  ع��ل��ي  ال��ع��ق��ي��د  ب��ح�����س��ور 

العام  المدير  م�ساعد  الغيث،  خلف  والمقدم  القانوني، 

لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في اإقامة دبي.

الم�سترك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  الت��ف��اق��ي��ة  وتن�ض 

إنجاز دورة جديدة في برنامج تأهيل أعوان القضاة

وقعها المري والسميطي..

اتفاقية شراكة بين المعهد وإقامة دبي

ودورات تدريبية تخصصية في المجال القانوني

اأن�شطة املعهد

1213

2
0

1
2

  -
رب  

م
ف

و
 ن

 -
  )

1
2

(
د 

د
عــ

ال



معر�ض  في  م�ساركته  الق�سائي  دبي  معهد  اختتم 

ل���زوار  ج��وائ��ز  ع���دة  بتقديم   2012 للتقنية  جيتك�ض 

من�سته ف��ي ال��م��ع��ر���ض، وذل���ك ف��ي اإط����ار ح��ف��ل ت��وزي��ع 

ال��ج��وائ��ز ع��ل��ى زوار اأج��ن��ح��ة وم��ن�����س��ات ح��ك��وم��ة دب��ي 

دائ��رة   12 اأق��ام��ت��ه  وال���ذي  المعر�ض،  ف��ي  الإلكترونية 

دبي  حكومة  من�سة  ف��ي  م�ساركة  دائ���رة   27 بين  م��ن 

الإلكترونية..

قامت به كل من مريم الرميثي رئي�ض �سعبة الوعي الإلكتروني، 

وال�سوؤون  الموؤ�س�سية  الفعالية  ق�سم  رئي�ض  ال�سام�سي  ورو���س��ة 

المالية والإدارية في المعهد؛ عن فوز كٍل فوزية علي العو�سي، 

الحواي،  محمد  و�سمر  الهيا�ض،  علي  ويو�سف  الر�سيدات،  وهيا 

و�ساوية �سعيد الخاطري.

ح�سين  جمال  الدكتور  القا�سي  قال  التكريم،  على  وتعقيباً 

ال�سميطي مدير عام معهد دبي الق�سائي: »اإننا في المعهد ورغبٌة 

منا في اختتام م�ساركتنا في جيتك�ض لهذا العام باأثر طيب؛ فاإننا 

دائ��رة   11 ج��وار  اإل��ى  تلك  التكريم  جوائز  في  الم�ساركة  قررنا 

ال��دورة  في  المعهد  لأن�سطة  ختام  خير  لتكون  اأخ��رى،  حكومية 

الحالية من جيتك�ض، وذلك عبر تكريم مجموعة من الأ�سخا�ض 

المعر�ض  في  الق�سائي  دبي  معهد  من�سة  بزيارة  تف�سلوا  ممن 

التكريم خم�ض جوائز هي  اإط��ار ه��ذا  وق��د ق��دم المعهد في 

ع�سوائية،  بطريقة  عليها  ال�سحب  تم  اآيباد3،  اأجهزة  عبارة عن 

بت�سجيل  المعر�ض  اأي���ام  ط��وال  الجناح  زوار  ق��ام  اأن  بعد  وذل��ك 

اأ�سمائهم وو�سعها في �سندوق ال�سحوبات، واأ�سفر ال�سحب الذي 

المعهد يختتم مشاركته 
في جيتكس بتكريم الزوار

بعد السحب على خمس جوائز ..

اأن�شطة املعهد
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اإتمام ر�سالته من خالل تحفيز جمهور الزوار على زيارة من�سة 

في  الأ�سيلة  ر�سالته  م��ع  ين�سجم  م��ا  ع���ام،  بعد  ع��ام��اً  المعهد 

الهيا�ض  اإذ عبر يو�سف علي  القانونية،  ن�سر المعرفة والثقافة 

)موظف في مركز دبي لالإح�ساء( عن �سروره بهذه الجائزة، 

موؤكداً باأن الحظ نادراً ما حالفه في مثل هذه ال�سحوبات، بينما 

�سكرت �سمر محمد الحواي )موظفة في �سركة اإعمار العقارية( 

المعهد على هذه اللفتة الكريمة موؤكدًة ا�ستفادتها من الجائزة 

ال���م���وزع���ة، وك���ذل���ك ث��ّم��ن م��ح��م��د ت��وف��ي��ق م��ح��م��د ال��ر���س��ي��دات 

ا�ستلم  والذي  الإلكترونية(  دبي  في حكومة  رئي�سي  )محا�سب 

الثالث،  ال�سنوات  ذات  الر�سيدات  هيا  ابنته  عن  نيابة  الجائزة 

مبادرة المعهد الكريمة، مو�سحاً باأنه �سارك با�سم ابنته تفاوؤًل 

وتيمناً، واأكد باأن الجائزة �ستدخل ال�سرور على قلب ابنته التي 

تهوى اللعب بال�سا�سات اللم�سية.

ال�ستار على م�ساركته  المعهد  اأ�سدل  الطيبة  اللفتة  وبهذه 

لهذا العام، ليبداأ الإعداد والتجهيز للم�ساركة في العام القادم.

وتفاعلوا بطريقة اإيجابية مع ما قدمناه فيه، واإننا بذلك نعبر عن 

�سكرنا لهم على ما تكبدوه في �سبيل ذلك، وقد لقت هذه اللفتة 

ا�ستح�سان الجميع.

المعر�ض  ف��ي  المعهد  من�سة  ن��ج��اح  ح��ول  ���س��وؤال��ن��ا  على  ورداً 

انعك�ض  ال��ذي  الأم��ر  المجتمع،  و�سرائح  فئات  مختلف  با�ستقطاب 

ال�سميطي:  الدكتور  ق��ال  الفائزين،  وانتماءات  م�سارب  تنوع  في 

كافة  ن�ستهدف  لأننا  الجميلة في �سالحنا،  الم�سادفة  »تاأتي هذه 

فئات و�سرائح المجتمع ولي�ض القانونيين والق�ساة وح�سب، وذلك 

بالإقبال  نطاق«، منوهاً  اأو�سع  على  القانونية  الثقافة  ن�سر  بهدف 

الوا�سع الذي حظيت به من�سة المعهد طوال اأيام المعر�ض.

وح����ول ال���ه���دف م���ن م�����س��ارك��ة ال��م��ع��ه��د ف���ي م��ع��ر���ض جيتك�ض 

للتقنية 2012 وما قدمه من تطبيقات؛ قال الدكتور ال�سميطي: 

“اإن الهدف من تلك التطبيقات اإنما يكمن في جعل كافة الأدوات 
المرتبطة بالتعليم والتدريب مبذولة للجميع، اإيماناً مّنا باأن اأي 

تكون  اأن  ينبغي  والموؤ�س�سات  الأف���راد  تطوير  على  ت�ساعد  و�سيلة 

تعزز  المعر�ض  ف��ي  الم�ساركة  اأن  اإل���ى  لف��ت��اً  بالمجان”،  متاحة 

القانوني  للتميز  كمركز  دب��ي،  حكومة  �سفوف  في  المعهد  وج��ود 

والعدلي في المنطقة، وكذلك تعزز ر�سالة المعهد وروؤيته، موؤكداً 

باأن المعهد يتطلع قدماً للم�ساركة في ال��دورات القادمة من هذا 

المعر�ض المتميز.

المعهد  م�ساركة  اأن  الرميثي  م��ري��م  اأو���س��ح��ت  جانبها؛  م��ن 

الذكية والأجهزة  للهواتف  الك�سف عن تطبيقات جديدة  ت�سمنت 

ال��ل��وح��ي��ة ل���س��ي��م��ا الآي���ب���اد والآي���ف���ون والأج���ه���زة ال��ع��ام��ل��ة بنظام 

اآندرويد، حيث اأتاحت تلك التطبيقات كافة الت�سريعات القانونية 

فيها،  البحث  اإمكانيات  توفير  مع  القانونيين،  للباحثين  مجاناً 

التي  التدريبية  بالبرامج  مرتبطة  تطبيقات  تلك  اأن  اإل��ى  لفتًة 

للمتعامل  يمكن  بحيث  فيها،  الت�سجيل  وت�سهل  المعهد  ينظمها 

اأن ي�سجل )اأونالين( لي�سله تاأكيد باأنه قد تم قبوله في الدورة، 

اإ�سافة اإلى ذلك؛ تم تحديث الموقع الإلكتروني للمعهد، واإطالق 

ال�سبكات  على  المعهد  ح�سابات  رواب��ط  ت�سم  منه  جديدة  ن�سخة 

المعهد على  اإلى قناة  بالإ�سافة  الجتماعية كالفي�سبوك وتويتر، 

اليوتيوب، والتي جرى الإطالق الر�سمي لها اأثناء المعر�ض، وهي 

تت�سمن كافة محا�سرات المعهد، حيث �سار باإمكان الزائر متابعة 

محتوى تلك المحا�سرات بالمجان.

بما  بالغ فرحهم  الموزعة عن  بالجوائز  الفائزون  اأع��رب  وقد 

الق�سائي على  دب��ي  تثبت حر�ض معهد  وال��ت��ي  ه��داي��ا،  م��ن  ن��ال��وه 



القيادة العامة ل�سرطة دبي بتنفيذه على م�ستوى القوة، 

واأ�سهم باإعادة تدوير الكوادر الب�سرية وا�ستثمارها ب�سكل 

التكلفة  بخف�ض  اأ�سهم  ما  الإنتاجية،  مواقع  في  اأف�سل 

�سد  في  اأ�سهم  كما  العاملين،  اأداء  م�ستوى  ورف��ع  المادية 

خالل  من  وذل��ك  الإدارات،  ببع�ض  العاملين  في  النق�ض 

تحديد اأعداد ونوعيات الموارد الب�سرية الالزمة لمختلف 

وتحديد  التنظيمية،  وهياكلها  لأهدافها  وفقاً  الإدارات 

الفائ�ض والعجز في الموارد الب�سرية في الإدارات العامة 

التي تعاني من النق�ض.

واأكد مدير اإدارة الموارد الب�سرية على ال�ستمرار في 

نقل المعارف والخبرات ومحاكاة التجارب الناجحة على 

م�ستوى الموؤ�س�سات والهيئات المحلية والتحادية، وذلك 

القائد  تميم،  خلفان  �ساحي  الفريق  معالي  بتوجيهات 

العام ل�سرطة دبي.

دبي  عمله مع معهد  خ��الل  الفريق عمد  اأن  واأو���س��ح 

الدقة  تراعي  م�ستحدثة  اآليات  ا�ستخدام  اإل��ى  الق�سائي 

والمو�سوعية في الم�سروع.

وق����د ����س���رح ال����رائ����د ال���دك���ت���ور ج��ا���س��م ال���م���ال م��دي��ر 

الم�سروع:تعتبر تجربتنا مع معهد دبي الق�سائي ناجحة 

بكونه  متمثل  جديداً  ُبعداً  اأ�سافت  حيث  المقايي�ض  بكل 

موؤ�س�سة تدريبية خارج القيادة العامة ل�سرطة دبي.

اأ�ساد القا�سي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي، مدير 

ال��م��وارد  هيكلة  اإع���ادة  بفريق  الق�سائي،  دب��ي  معهد  ع��ام 

الب�سرية بالقيادة العامة ل�سرطة دبي، الذي قاد م�سروع 

الق�سائي على مدار  دبي  الإداري��ة لمعهد  الهيكلة  اإع��ادة 

تعك�ض  عالية،  وحرفية  بمهنية  الما�سية،  اأ�سهر  ال�ستة 

لوجود  الفخر  وتثير  المحاكاة،  ت�ستحق  متراكمة  خبرة 

هذه الكوادر المواطنة الموؤهلة التي ُتنجز مهام �سركات 

كبرى تتقا�سى مبالغ طائلة لتقديم خدمات ا�ست�سارية.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ا���س��ت��ق��ب��ال ال����ل����واء ط����ار�����ض ع��ي��د 

المن�سوري، مدير الإدارة العامة للموارد الب�سرية، لوفد 

ال�سميطي،  الدكتور جمال  القا�سي  برئا�سة  المعهد  من 

بح�سور الرائد الدكتور جا�سم المال، رئي�ض فريق اإعادة 

هيكلة الموارد الب�سرية في �سرطة دبي، واأع�ساء الفريق 

الق�سائي،  دب���ي  معهد  هيكلة  اإع����ادة  ب��م�����س��روع  المكلف 

الذي �سم المالزم اأول منى �سلطان، والمالزم اأول حمد 

اإل��ه��ام  وال��رق��ي��ب  اأول محمد ح�سن،  وال��وك��ي��ل  اإب��راه��ي��م، 

محمد والمدني منى محمد.

م�شروع رائد
واأكد اللواء طار�ض عيد المن�سوري، اأن م�سروع اإعادة 

هيكلة الموارد الب�سرية من الم�ساريع الرائدة التي بادرت 

اأن�شطة املعهد

السميطي يشيد بدور فريق
شرطة دبي بإعادة الهيكلة اإلدارية للمعهد
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المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي ل� “معهد دبي الق�سائي” 

دبي  لإم���ارة  العالية  والمكانة  والعدلي  القانوني  للتميز  كمركز 

والثقافي  والتنموي  الق�سائي  للتميز  وعالمية  اإقليمية  كوجهة 

والقت�سادي وال�ستثماري.

الحدث  ه��ذا  تنظيم  على  حر�سنا  “ينبع  ال�سميطي:  واأ���س��اف 

الثاقبة  ال��روؤي��ة  ال��ت��ام بتج�سيد  ال��ت��زام��ن��ا  ال��دول��ي م��ن  ال��ق��ان��ون��ي 

اآل  ال�سيخ محمد بن را�سد  ال�سمو  ال�سديدة ل�ساحب  والتوجيهات 

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

لإط��الق  الحكومية  الجهود  تكثيف  اأهمية  على  ���س��ّدد  ال��ذي  اهلل، 

عالمية  كمدينة  دب��ي  مكانة  تر�سيخ  �ساأنها  م��ن  خالقة  م��ب��ادرات 

يحظى  هنا،  ومن  الرائدة.  والمهرجانات  والمعار�ض  للموؤتمرات 

باعتباره  خا�سة  باأهمية  والقانون”  للعدالة  الدولي  “الملتقى 
العربية  الإم��ارات  لدولة  الأمريكية  ال�سفارة  مع  م�ستركة  مبادرة 

لخدمة  الق�سائية  الممار�سات  اأف�سل  ن�سر  اإل��ى  تهدف  المتحدة 

مجتمع القانون والعدل في دولة الإم��ارات ف�ساًل عن دعم �سعينا 

في  عالمياً  الأول���ى  الوجهات  م�ساف  في  دب��ي  جعل  نحو  الحثيث 

ا�ست�سافة الفعاليات القانونية والعدلية”.

الثقافية  ال�����س��وؤون  م�ست�سار  اأرب��ك��ل،  روب���رت  ال�سيد  اأ���س��اد  وق��د 

الإمارات  لدولة  الأمريكية  المتحدة  الوليات  ب�سفارة  وال�سحفية 

العربية المتحدة؛ بمعهد دبي الق�سائي ل�ست�سافته هذا الموؤتمر 

تنمية  يتم فيه تحقيق  ال���ذي  ال��وق��ت  “في  ق��ائ��ال:  واأ���س��ار  ال��ه��ام، 

اقت�سادية بين الوليات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، 

وتبادل  الدولتين  من  لكل  القانونية  النظم  على  التعرف  اأ�سبح 

المناق�سات لأح�سن الممار�سات في المجالت التي �سيتم بحثها في 

الخ�سو�ض،  اأي وقت م�سى. وعلى وجه  اأهمية من  اأكثر  الموؤتمر 

في  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  و�سائل  على  التركيز  اأن  اأعتقد 

العالم العملي والتطورات التكنولوجية الم�ستقبلية �ستكون مفيدة 

لأق�سى درجة”.

ورئي�سة  الملتقى  مديرة  الحمادي،  العنود  قالت  جانبها؛  من 

على  �ستمتد  التي  الملتقى  اأع��م��ال  ب��اأن  بالمعهد؛  التدريب  �سعبة 

القانوني  النظام  على  �ساملة  نظرة  تقديم  �ستت�سمن  اأي��ام؛  اأربعة 

في الوليات المتحدة الأميركية عبر ا�ستعرا�ض اأف�سل الممار�سات 

والثاني،  الأول  اليومين  في  وذل��ك  البديلة  العقوبات  مجالي  في 

بينما �ستحظى �سبكات التوا�سل الجتماعي بالهتمام في اليومين 

مجالت  في  مخت�سين  ح�سور  اإل��ى  الحمادي  ولفتت  المتبقيين، 

لولية  الأ���س��ب��ق  ال��ع��ام  كالمدعي  القانوني،  المجال  ل�سيما  ع��دة 

وون�س�ستر،  ما�سا�سو�ست�ض  محكمتي  م��ن  واأ���س��خ��ا���ض  فرجينيا، 

بالإ�سافة  للمحاماة”،  نايت  اآند  هولند  “�سركة  من  ومخت�سون 

في موؤتمر �سحافي م�سترك؛ اأعلن معهد دبي الق�سائي، 

لدولة  الأمريكية  المتحدة  الوليات  �سفارة  مع  بالم�ساركة 

“الملتقى  ل�  ا�ست�سافتهما  عن  المتحدة،  العربية  الإم��ارات 

القانون  “اأ�سبوع  عنوان  تحت  والقانون”  للعدالة  الدولي 

 .2012 نوفمبر   14 اإل���ى   11 م��ن  ب���دءاً  وذل���ك  الأمريكي”، 

ال��ق�����س��اة وال��ق��ان��ون��ي��ي��ن  اأب����رز  ع����دٌد م��ن  وال����ذي �سيح�سره 

لمناق�سة  الأمريكية  المتحدة  الوليات  من  والم�ست�سارين 

اأبرز الق�سايا وال�سيا�سات والم�ستجدات الموؤثرة في البنية 

واأن  الإم������ارات،  دول���ة  ف��ي  والت�سريعية  ال��ع��دل��ي��ة  التحتية 

م�ساركة ال�سفارة الأمريكية في “اأ�سبوع القانون الأمريكي” 

�ستكون عبر الجهود المبذولة من قبل “�سركة هولند اآند 

نايت للمحاماة”.  

معهد  ع��ام  مدير  ال�سميطي،  جمال  الدكتور  القا�سي  واأو���س��ح 

دبي الق�سائي، باأّن تنظيم هذا الملتقى يتما�سى مع حر�ض القيادة 

اأف�سل  من  وال�ستفادة  الم�ستجدات  اأح��دث  مواكبة  على  الر�سيدة 

وال��ق��ان��ون��ي  الت�سريعي  ال��ت��م��ي��ز  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارب 

على  ل��الإم��ارات  الطليعية  المكانة  تر�سيخ  لموا�سلة  والق�سائي 

والرتقاء  العالمية،  والدبلوما�سية  وال�سيا�سية  القانونية  الخارطة 

والتاأكيد  تدريب،  باأف�سل  وتزويدهم  الق�سائية  الب�سرية  بالموارد 

الق�سايا  ف��ي  معلومات  كمركز  الق�سائي  دب��ي  معهد  م��وق��ع  على 

العربية  الإم��ارات  دول��ة  بين  العالقة  تعزيز  ف�ساَلً عن  القانونية، 

ال��م��ت��ح��دة وال���ولي���ات الأم��ري��ك��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، م��ع��رب��اً ع��ن �سعادته 

العربية  الإم��ارات  لدولة  الأمريكية  ال�سفارة  مع  مجدداً  بالتعاون 

الثقة  مجدداً  يعك�ض  ال��ذي  الم�ستوى  عالمي  الحدث  هذا  لتنظيم 

امللتقى ميثل من�سة تفاعلية من 11 اإىل 14 ن�فمرب وخط�ة على طريق تط�ير 

البنية التحتية العدلية والقان�نية والت�سريعية يف الإمارات

ثمرة عمل مشترك بين المعهد والسفارة األمريكية

»الملتقى الدولي للعدالة والقانون«

ملف العدد
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ال اإلى اأ�ساتذة قانون من جامعة وا�سنطن، متوقعًة ح�سور 100 اإلى 

150 �سيفاً مدعواً  من دول مختلفة من بينها دول مجل�ض التعاون 
النيابات  م��ج��ال  ف��ي  والعاملين  التركية  والقن�سلية  الخليجي 

وال�سرطة، حيث �سيتخلل الفعالية تقديم عدٍد من درا�سات الحالة 

والم�سروبات  الأح����داث  بجرائم  تتعلق  متخ�س�سة  لمو�سوعات 

على  التعرف  عبر  الحتيال  وج��رائ��م  ال�سير  وح���وادث  الكحولية 

مع  المجالت وتحديداً  الأميركي في هذه  الم�سرع  تعامل  كيفية 

العالم الفترا�سي و�سبكات التوا�سل الجتماعي.

اأ�شئلة واإجابات..
الق�سائيين  ال��ن��ظ��ام��ي��ن  ت��ب��اي��ن  م�����س��األ��ة  الأ���س��ئ��ل��ة  اأول  ت��ن��اول 

الإماراتي والأمريكي وكيفية التوفيق بينهما في اأعمال الملتقى؛ 

حيث رد ال�سميطي قائاًل: “اإن اأ�سهر نظامين ق�سائيين في العالم 

الق�سائية  ال�سوابق  على  المعتمد  الأنغلو�سك�سوني  النظام  هما 

ك��دول  وغيرها  الأمريكية  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  ب��ه  والمعمول 

ال��ك��وم��ن��وي��ل��ث، وال��ن��ظ��ام ال��الت��ي��ن��ي ال��م��ع��م��ول ب��ه ف��ي دول كثيرة 

اأي طرف من  منها الإم��ارات العربية المتحدة، لكن هذا ل يمنع 

الأنظمة  تلك  واأن  ل�سيما  الآخ��ر،  الطرف  خبرات  من  ال�ستفادة 

باتت قريبة من بع�سها البع�ض اأكثر من اأي وقت م�سى خ�سو�ساً 

مكتوبة”  ن�سو�ض  اإل��ى  وتحولها  الق�سائية  ال�سوابق  تدوين  بعد 

لفتاً اإلى اأن النظام الأنغلو�سك�سوني مطبق في دبي في مركز دبي 

كثيٍر من  الق�سائي ينحو في  النظام  باأن  العالمي، موؤكداً  المالي 

دول العالم اإلى اأن يكون نظاماً هجيناً، ما يجعل التوقعات مرتفعة 

فيما يخ�ض الفائدة المتوخاة من هذا الملتقى.

ورداً على �سوؤالنا حول اإمكانية عقد الملتقى ب�سفة دورية في 

للملتقى  الأول��ى  الفكرة  قامت  “لقد  ال�سميطي:  قال  الم�ستقبل؛ 

على اأ�سا�ض جعله �سنوياً، حيث نطمح اإلى اأن يبلغ عدد الح�سور في 

يكون من�سة مهمة  واأن  �سخ�ض،   5000 نحو  الدولي  الملتقى  هذا 

تجمع الدول لتحقيق الفائدة المرجوة منه، بما يعزز من دور دبي 

اإلى جانب تاألقها في الجوانب الأخ��رى من  في المجال القانوني 

اأن يتمكن معهد دبي  اقت�ساد و�سياحة وغير ذلك، ويحدونا الأمل 

الق�سائي من قيادة ذلك التوجه”.

جدول اأعمال امللتقى..
ل��ل��ع��دال��ة  ال���دول���ي  “الملتقى  اأع���م���ال  ج����دول  ت��ف��ا���س��ي��ل  وف����ي 

بتقديم  تبداأ  التي  المهمة  العناوين  من  الكثير  نجد  والقانون” 

البديلة،  والعقوبات  الأمريكي  القانوني  النظام  على  �ساملة  نظرة 

مناق�سة  ع��ن  ف�ساًل  والق�سائية،  القانونية  الممار�سات  واأف�����س��ل 

تفهم  تاريخية:  “مقدمة  ع��ن��وان  تحت  المو�سوعات  م��ن  �سل�سلة 

وعنف  الأح���داث  جرائم  التقليدي،  الإ�سالحي  والنظام  الم�سكلة 

الع�سابات” و”محكمة ال�سحة العقلية وتاأثيرها على المجرمين، 

محكمة جرائم العنف المنزلي وحلولها، محكمة جرائم المخدرات 

ال�����س��ي��ارات  ح����وادت  ج��رائ��م  و”اأحكام  ومعالجتها”  وال��ك��ح��ول��ي��ات 

اأدوار  و”تفهم  البي�ساء”  وال��ي��اق��ات  الح��ت��ي��ال  ج��رائ��م  وال��ت��ه��ور، 

ماذا  درا���س��ة:  و”حالت  الأطراف”  جميع  وال��ت��زام��ات  واحتياجات 

النجاح” و”الإعالم  يحدث عند عدم المتثال للقوانين ومقيا�ض 

– اأح�سن الممار�سات في النظام القانوني الأمريكي”  الجتماعي 

المختلفة  ال�����س��ي��ا���س��ات  و”ق�سايا  ل��ه��ا  ال��م��ن��ظ��م��ة  وال��ت�����س��ري��ع��ات 

المراقب”  الحكومي  لال�ستخدام  التقنية  الم�ستقبلية  والتطورات 

وغيرها الكثير.
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والقانونية  والتنفيذية  املهنية  ال�سلطات  كل  �سعي  ورغم 

الكثري  تفرز  اليومية  املمار�سات  ف��اإن  الطبية  الأخ��ط��اء  ملنع 

الأخطاء  على  الق�ساء  باأن  القانونية  ال�سلطات  وترى  منها 

على  معقود  الأم��ل  اإن  وتقول  م�ستحياًل،  اأم��راً  ُيعد  الطبية 

تخفي�ض عددها واحتمالت وقوعها اإىل احلد الأدنى.

حول حقوق املري�ض كان لنا هذا التحقيق:

وثيقة حقوق املري�س وواجباته:
ت��ن�����ض لئ��ح��ة احل���ق���وق وال���واج���ب���ات امل��ع��ت��م��دة يف وزارة 

ال�سحة بالإمارات على 18 حقاً للمري�ض الذي يتلقى العالج 

ثمانية  تقابلها  ال��دول��ة،  يف  الطبية  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  يف 

واجبات عليه جتاه الطبيب املعالج كما يلي:

• اأف�����راد طاقم 	 وت��ق��دي��ر م��ن جميع  ب���اح���رام  ي��ع��ام��ل  اأن 

اآمنة خالية من  امل�ست�سفى من دون اأي متييز، ويف بيئة 

العوائق التي ل مربر لها.

• تلقي الرعاية الالزمة من اأجل احل�سول على ت�سخي�ض 	

�سليم وعالج ملر�سه اأو اإ�سابته.

• ال�سرورة 	 عند  العاجلة  الطبية  العناية  على  احل�سول 

جماناً ومن دون تاأخري ل مربر له.

ل�شحايا اخلطاأ واالإهمال حقوق
ن�س عليها القانون بينها التعوي�س 

عن االأ�شرار اجل�شدية والنف�شية

والإب��الغ  ب�سحته،  املتعلقة  الأخ���رى  الأم���ور  وجميع  طبية، 

عن اأي تغيري يطراأ على �سحته اأو اأي �سعور بعدم التح�سن، 

واتباع اخلطة العالجية التي ي�سفها له الطبيب، وال�سوؤال 

عن اأي �سيء يراه غري وا�سح، وحتمل امل�سوؤولية عن رف�سه 

اأو  اأو عدم اتباعه خلطة العالج، واللتزام باملواعيد  للعالج 

املر�سى قد  بع�ض  اأن حالت  باإلغائها م�سبقاً، وتفهم  القيام 

ت�ستدعي اهتماماً اأكرب من حالته، ولهذا ال�سبب �ستكون لهم 

الأولوية، واأن ميتثل لقواعد ال�سالمة ونظم املراكز الطبية 

وتعليماتها ويخدم كادرها وحقوق املر�سى الآخرين.

الدكتور رم�سان اإبراهيم

 هيئة ال�سحة بدبي

�شوء التوا�شل:
اإدارة التنظيم  اإبراهيم مدير  ويحدثنا الدكتور رم�سان 

التي  ال�سكاوى  اأن���واع  ع��ن  ب��دب��ي،  ال�سحة  هيئة  يف  ال�سحي 

ب�سكواه  يتقدم  اأن  للمري�ض  فيقول: يحق  املر�سى،  يقدمها 

طاملا �سعر بوجود تق�سري من جانب املن�ساأة الطبية اأو اأحد 

العاملني فيها، فاإذا كانت تلك املن�ساأة متار�ض دورها يف اإمارة 

ال�سحة  اإىل هيئة  بال�سكوى  يتقدم  اأن  للمري�ض  دبي، يحق 

الإدارة  ف��اإىل  الطبية  دب��ي  مدينة  املن�ساأة  اتبعت  واإذا  بدبي، 

اخلا�سة باملدينة، ويف حال كان اخلطاأ واقعاً من قبل اأ�سخا�ض 

تقابلها حقوق للطبيب وواجبات عليه

حقوق المريض وواجباته
ت�سخي�ض خطاأ تتبعه و�سفة مت�سرعة.. ثوان اأو حركة 

ب�سيطة اأو اإهمال.. اأمور تحدث الفرق بين العالج والخطاأ 

اإه��م��اًل، كالهما مرفو�ض  اأم  ك��ان خطاأ  و���س��واًء  الطبي.. 

عرفاً و�سرفاً مهنياً وقانوناً في ميدان الخدمات الطبية.

• معرفة ا�سم ووظيفة الطبيب امل�سوؤول عن رعايته.	

• معرفة تفا�سيل و�سعه ال�سحي ب�سورة كاملة، على اأن 	

املعلومات  بهذه  بالت�سريح  املعتمدون  العاملون  يقوم 

�سخ�سياً اأو ملن ينوب عنه.

• من حق املري�ض امل�ساركة يف القرارات املتعلقة بالرعاية 	

ال�سحية املقدمة له.

• ملعرفتها، 	 يحتاج  التي  املعلومات  جميع  على  احل�سول 

يتم  ع���الج  اأو  اإج�����راء  اأي  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  م���ن  ليتمكن 

اقراحه عليه.

• امل�ست�سفى، 	 يف  اإقامته  اأث��ن��اء  خ�سو�سيته  على  احلفاظ 

املتعلقة  الأم�����ور  ���س��ري��ة جميع  ع��ل��ى  وك��ذل��ك احل��ف��اظ 

بالرعاية ال�سحية املقدمة له.

• ي�سكل عائقاً 	 اللغة  اإذا كان حاجز  اأن يكون له مرجم، 

التي  وال��رع��اي��ة  للعالجات  فهمه  دون  يحول  م�ستمراً 

م له. تقدَّ

• اإخباره يف حال كان العالج املقّدم له جتريبياً وله احلق 	

يف قبول اأو رف�ض امل�ساركة يف البحث التجريبي.

• اأو طفاًل« 	 املري�ض معتاًل عقلياً  كان  »اإذا  العالج  رف�ض 

واإخ���ب���اره ب��ال��ع��وائ��ق ال��ط��ب��ي��ة ل��ه��ذا ال��رف�����ض، ويف ه��ذه 

احل��ال��ة ���س��ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى من����وذج اإق����رار 

برف�ض العالج.

• رف�ض القيام بفح�سه اأو معاينته من قبل �سخ�ض غري 	

له،  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  ع��ن  مبا�سرة  م�سوؤولية  م�����س��وؤول 

واحلق يف اأن يطلب راأياً ثانياً من طبيب اآخر.

ومن حقوق املري�س االأخرى:
مرافقة اأحد اأفراد اأ�سرته اإذا كان م�سناً اأو ويل اأمره اإذا كان 

التكاليف،  بجميع  ومو�سحة  فاتورة مف�سلة  وت�سلم  طفاًل، 

على  واحل�����س��ول  جم��ان��اً  الطبية  ال�سجالت  على  والط���الع 

تقاريره الطبية عند الطلب، مقابل ر�سم منا�سب، واإخطاره 

عليه،  اأث��ر  لها  يكون  ق��د  التي  امل�ست�سفى  وق��وان��ني  بقواعد 

و�سمان حقه يف التقدم بال�سكوى يف حال الإخالل بحقوقه 

وذلك من دون خوف من التعر�ض لالنتقام.

ويف املقابل، على املري�ض اأن يلتزم باأداء الواجبات الآتية:

احلالية،  �سكواه  عن  و�سحيحة  كاملة  معلومات  تقدمي 

وتاريخه الطبي، واأي ح�سا�سية يعاين منها جتاه اأي عقاقري 
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حيث  الطبيب،  تعليمات  تنفيذ  يف  الإخال�ض  املثال  �سبيل  على 

اأ�سار القانون اإىل اأن عدم تقيد املري�ض بتعليمات الطبيب يعترب 

�سبباً ينفي ادعاءه بحدوث خطاأ طبي ما ارتكبه الطبيب.

التاأمني  الأخ��رية  التعديالت  وف��ق  القانون  يفر�ض  كما 

اأو  خا�سة  موؤ�س�سات  يف  عمل  ���س��واء  طبيب  ك��ل  على  الطبي 

حكومية، وجند اأن القانون الحتادي ن�ض على اأن املوؤ�س�سة 

تتحمل 80% من ر�سوم التاأمني، مقابل حتمل الطبيب %20.

دور جمعية االإمارات الطبية..
اأف���اد م�سطفوي  امل�����س��األ��ة؛  ه��ذه  دور اجلمعية يف  وح���ول 

اأن اجلمعية هي جمعية احتادية ذات نفع عام، يغلب عليها 

والأطباء  املجتمع  تثقيف  منها  والهدف  الإر���س��ادي،  الطابع 

وارتقاء املمار�سة الطبية، مبا يف ذلك تنظيم الفعاليات من 

اأي�ساً احلفاظ  اأهدافها  موؤمترات وندوات وغري ذلك، ومن 

على مهنة الطب، و�سمان ممار�سة الطبيب عمله باإخال�ض 

كافة  تقدمي  مقدمتها  ويف  املهنة،  اأخالقيات  من  اإط��ار  ويف 

جهود الطبيب وباإخال�ض لتحقيق م�سلحة املري�ض.

ولفت م�سطفوي اإىل اأن اجلمعية ت�سعى ملكافحة الأخطاء 

الطبية والتقليل منها ما اأمكن، اإذ حتاول ح�سر امل�ساعفات 

م�ستمرة،  ب�����س��ورة  الطبية  امل��م��ار���س��ات  ع��ن  تنجم  ق��د  ال��ت��ي 

واأنها ت�سعى ملحا�سرة مو�سوع الأخطاء الطبية ب�سورة غري 

مبا�سرة عن طريق اإقامة الندوات لتثقيف الأطباء وتطوير 

هذا  على  التي جرت  املعيارية  املقارنات  ب��اأن  موؤكداً  اأدائ��ه��م، 

ال�سعيد اأثبتت اأن الإمارات يف و�سع ممتاز عاملياً واإقليمياً.

ولدى �سوؤاله عن اإمكانية قبول اجلمعية ل�سكاوى الأفراد 

املر�سى ب�سكل مبا�سر، رد بالإيجاب، مو�سحاً: »اإذا ما ا�ستكى 

ملخاطبة  امل��و���س��وع،  يف  حتقق  فاإنها   ، للجمعية،  م��ا  مري�ض 

تنظيمياً، وكثرياً  الطبيب  اإليها  يعود  والتي  املعنية  اجلهات 

لو�سع  ن�سعى  ما، حيث  ق�سر طبيب  ما  اإذا  تاأخذ جانبه  ما 

اليد على اخللل احلا�سل ومن ثم نقوم مبخاطبة اجلهات 

املعنية، ذلك اأن اجلمعية لي�ست بجهة تنفيذية، ول �سلطات 

تنفيذية لديها، كما اأننا كثرياً ما ن�ستجيب لطلب املوؤ�س�سات 

الق�سائية يف حال طلبهم للجان خربة اأو ما �سابه ذلك.

للم�سوؤولية  العليا  اللجنة  اأن  اإىل  التنويه  م��ن  ولب���د 

وبالتايل  اجلمعية،  من  ع�سواً  ع�سويتها  يف  ت�سم  الطبية 

اأن  ينبغي  ال��ق��ان��ون  ف���اإن  م��ع طبيب  اأي م�سكلة حت��دث  ف���اإن 

اأو موؤ�س�سات طبية تابعة لإمارة اأخرى ت�ستلمها هيئة ال�سحة 

املعنية فيها، حيث ت�ستقبل وزارة ال�سحة �سكاوى  اأو اجلهة 

املر�سى من جميع اإمارات الدولة.

هيئة  اإىل  ترد  التي  ال�سكاوى  جميع  اإىل  ينظر  وي�سري: 

ال�سحة بدبي ويتم اتخاذ الالزم ورفع الظلم اإذا ثبت ذلك، 

واأكرث ال�سكاوى تتعلق ب�سوء التوا�سل بني الطبيب واملري�ض 

امتناع  ب�ساأن  املري�ض  تظلم  مثل   %90 اإىل  ن�سبتها  وت�سل 

الطبيب عن �سرح تداعيات املر�ض وامل�ساعفات التي ت�سحب 

العملية اأو اإفراط الطبيب بال�ستعانة بامل�سطلحات الطبية 

حلالته  فهمه  على  ي��وؤث��ر  م��ا  وه��و  للمري�ض،  املعلومة  غ��ري 

وخلو  الطبيب  ح��دة  ي�ستكي  م��ن  ي��اأت��ي  واأح��ي��ان��اً  ال�سحية، 

كما  املري�ض،  يحتاجها  التي  والليونة  امل��رون��ة  م��ن  حديثه 

ترد اإلينا �سكاوى تتعلق ب�سوء التوا�سل بني الطاقم الطبي 

والطاقم  املعالج  الطبيب  بني  التعليمات  وت�سارب  نف�سه، 

الطبي وغريها.

واأ�����س����اف: ل��دي��ن��ا اأك����رث م���ن 2000 م��وظ��ف ب���ني ط��اق��م 

الأخطاء  لك�سف  م�سدراً  املري�ض  ونعترب  ومتري�سي،  طبي 

اإن وق��ع��ت ويف ك��ل الأح�����وال والأوق������ات ننظر  وال���ت���ج���اوزات 

ونراقب ونعاقب كل من يق�سر يف عمله.

الدكتور عبد الرحيم م�سطفوي 

رئي�ض جمعية الإمارات الطبية

توعية ملحا�شرة االأخطاء
الرحيم  عبد  الدكتور  التقينا  التحقيق  ه��ذا  �سياق  ويف 

ا�ست�ساري  ال��ط��ب��ي��ة،  الإم������ارات  جمعية  رئ��ي�����ض  م�سطفوي 

جراحة الأطفال، املدير الطبي مل�ست�سفى لطيفة، وقد بداأنا 

حديثنا معه بالتطرق اإىل حقوق املري�ض ب�سفة عامة، حيث 

اأ�سار اإىل اأن مفهوم حقوق املري�ض لي�ض مفهوماً حديثاً، فقد 

اإىل  اأزمنة بعيدة، تعود  اإىل تلك احلقوق منذ  الإ�سارة  متت 

املمار�سة  تلك  الطب، حيث جنم عن  بدايات ممار�سة مهنة 

حقوق للمري�ض واأخرى للطبيب، وقد طراأ على هذا املفهوم 

الأخ��رية  الع�سر  ال�سنوات  يف  ل�سيما  التحديث  من  الكثري 

عاملياً وحملياً، ومنذ نحو �ست �سنوات �سدرت التوجيهات عن 

ال�سيخ حممد بن را�سد نائب رئي�ض الدولة  ال�سمو  �ساحب 

ك��ل م�ست�سفى  ب���اإل���زام  دب���ي،  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����ض جمل�ض 

تابعه لهيئة ال�سحة بدبي باحل�سول على اعتماد »اجلمعية 

 )JCI Accreditation( »الأمريكية لعتماد امل�ست�سفيات

ما  ال���دويل  العتماد  ذل��ك  يقت�سيها  التي  اجل��وان��ب  وم��ن   ،

يت�سل بحقوق وواجبات املري�ض، حتى �سارت تلك احلقوق 

امل�ست�سفيات،  يف  والأروق����ة  املر�سى  غ��رف  اأب���واب  على  تعلق 

اإ�سدار كتيب  كما نّوه م�سطفوي اإىل عزم هيئة �سحة دبي 

يتناول حقوق املري�ض وواجباته، ليتم توزيعه على املر�سى 

حال دخولهم امل�ست�سفيات.

ال����ذي يحكم  ال��ق��ان��وين  اأن الإط�����ار  واأف�����اد م�����س��ط��ف��وي 

رقم  الحت��ادي  القانون  هو  والطبيب  املري�ض  بني  العالقة 

10 ل�سنة 2008 )قانون امل�سوؤولية الطبية( وما طراأ عليه من 

2012، والتي �ساركت فيها وزارة ال�سحة  اإبريل  تعديالت يف 

الإمارات  اأبوظبي وهيئة �سحة دبي، وجمعية  وهيئة �سحة 

وقد  العاملية،  التطورات  �سوء  على  وذل��ك  وغريها،  الطبية 

تركزت التعديالت يف جمملها على اللجنة العليا للم�سوؤولية 

الطبية. وا�ستاأنف م�سطفوي قائاًل: »من الأمور التي جرى 

خيارات  ع��دة  املري�ض  منح  ���س��رورة  م��وؤخ��راً  عليها  الركيز 

تاركاً  ع��الج،  كل  على  املرتبة  امل�ساعفات  له  مبيناً  للعالج 

له حرية الختيار دون اإلزامه بعالج حمدد دون غريه، مع 

احتفاظه بحقه يف احل�سول على تقرير طبي مف�سل يو�سح 

ذلك«.

على  وما  كافة،  املري�ض  املذكور حقوق  القانون  ويو�سح 

الطبيب من م�سوؤوليات، وكذلك م�سوؤوليات املري�ض اأي�ساً، 

اخلطاأ الطبي.. وا�شتثناءاته
ويف تعريف اخلطاأ الطبي اأحالنا الدكتور م�سطفوي اإىل 

القانون الحت��ادي رقم )10(  14 من  امل��ادة  البند الأول من 

ل�سنة 2008 يف �ساأن امل�سوؤولية الطبية، والتي تن�ض على اأن: 

باأمور  اإىل اجلهل  ال��ذي يرجع  اخل��ط��اأ  ه��و  الطبي  »اخل��ط��اأ 

اأو الذي  الإمل��ام بها،  املهنة  فنية يفر�ض يف كل من ميار�ض 

يرجع اإىل الإهمال اأو عدم بذل العناية الالزمة«.

وقد اأ�سار الدكتور م�سطفوي اإىل اأن القانون ا�ستثنى 

قبيل  من  فيها،  الطبية  امل�سوؤولية  قيام  من  ح��الت  عدة 

امل��ع��روف��ة يف جمال  ح���دوث الآث����ار وامل�����س��اع��ف��ات الطبية 

املمار�سة الطبية، وغري الناجمة عن اخلطاأ الطبي وفقاً 

عليه  ن�ست  كما  الطبي  اخل��ط��اأ  تعريف  يف  مبني  ه��و  مل��ا 

اإليه على  ُينظر  الكثري مما  اأن  اإليها، موؤكداً  امل�سار  امل��ادة 

ال�ستثناء،  اإمنا يقع حتت ذلك  الطبية  الأخطاء  اأنه من 

حيث اأ�سار م�سطفوي اإىل اأن القانون فرق بني الأخطاء 

يف  النظر  مع  حت�سل  قد  التي  امل�ساعفات  وب��ني  الطبية 

م�ساعفات  ثمة  اإذ  اإح�سائياً،  ح�سولها  احتمالية  م��دى 

معروفة قد حت�سل، ول يتحمل الطبيب م�سوؤوليتها اإل 

يف حال تكررها مع الطبيب نف�سه، وثمة م�ساعفات اأخرى 

اأ�سا�ساً، وهذه ت�ستدعي حما�سبة  ل ينبغي لها اأن حت�سل 

اأو الإه��م��ال وه��ذه قد  الطبيب، لأن��ه��ا ت��دل على اخل��ط��اأ 

ت�ستوجب ف�سل الطبيب من اجلمعية اأي�ساً.

ومنها  املري�ض،  على  واجبات  وج��ود  اإىل  القانون  لفت  كما 

ملعلوماتك
على املري�س م�شارحة طبيبه واإبالغه بكل 

تفا�شيل �شكواه واأن ميتثل خلطة العالج
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النظرة القانونية
عبد  مدحت  ال��دك��ت��ور  يقول  قانونية  نظر  وجهة  وم��ن 

واجبات  تبداأ  دب��ي:  �سرطة  باأكادميية  القانون  اأ�ستاذ  العال 

ل  حيث  اإل��ي��ه،  ال��و���س��ول  حلظة  يف  مري�سه  جت��اه  الطبيب 

ي�ستطيع الطبيب معاجلة املري�ض دون ر�ساه اأو ر�ساء من 

يتطلب  ط��ارئ  ح��ادث  وق��وع  حالة  يف  اإل  قانوناً  عنه  ينوب 

التدخل ال�سريع لإنقاذ املري�ض ويتعذر فيها احل�سول على 

م��ه��دداً  اأو  معدياً  مر�سه  ي��ك��ون  اأن  اأو  �سبب  لأي  موافقته 

لل�سالمة العامة وفقاً حلكم املادة )5( من قانون امل�سوؤولية 

الطبية رقم )10( ل�سنة 2008، اأما يف غري هذه الأمور فيحق 

للطبيب اأن يتخذ اأي قرار يراه يف �سالح مري�سه، ول يجوز 

للطبيب اأن ميتنع عن عالج املري�ض يف احلالت الطارئة.

اأن يلتزم باتباع الإجراءات  اأي�ساً  ومن حقوق املري�ض 

على  يجري  واأل  بال�سفاء،  تعجل  التي  ال�سليمة  الطبية 

قبل  م��ن  عليها  امل��واف��ق��ة  يتم  مل  علمية  جت��رب��ة  املري�ض 

كاأن ي�ستخدم دواًء جديداً مل  بالدولة،  اجلهات املخت�سة 

يتم الت�سريح بتناوله ويف تلك احلالة يكون الطبيب قد 

ارتكب خطاأ قانونياً طبياً ويتم حما�سبته عليه.

ال�سحية،  بحالته  املري�ض  يتعلق مب�سارحة  فيما  اأما 

في�سيف: من حق املري�ض اأن يتم م�سارحته بحالته وما 

�ستوؤول اإليه النتائج، واأل يبداأ الطبيب املعالج �سرف الدواء 

مر�سه  بطبيعة  املتعلقة  التفا�سيل  بكل  اإخ��ب��اره  بعد  اإل 

ودرجة خطورته اإل اإذا اقت�ست م�سلحته غري ذلك اأو مل 

تكن حالته النف�سية ت�سمح باإبالغه، واأحياناً قد ت�ستدعي 

املعالج  يحتم على  اأي�ساً  وهنا  التدخل اجلراحي،  احلالة 

املكان  للمري�ض  يوفر  واأن  اإج��رائ��ه��ا،  على  املوافقة  اأخ��ذ 

املرخ�ض قانونياً واملجهز طبياً، مع اأخذ احليطة واحلذر 

بكل ما يتعلق ب�سالمة احلجرة والأدوات امل�ستخدمة، واأن 

والتاأكد  له،  املعاون  الطبي  الطاقم  على  بنف�سه  يطمئن 

اأو  م�ساعدين  اأط��ب��اء  ك��ان��وا  ���س��واء  العملية  خرباتهم  م��ن 

طاقم متري�ض، لأنه يف حال وقوع اأي خطاأ طبي من اأي 

من هوؤلء، يكون الطبيب املعالج هو امل�سوؤول من الناحية 

القانونية، فاجلميع يعمل حتت اإ�سرافه وتنفيذاً لأوامره، 

اأن يخرج من حجرة العمليات  ول يجوز للطبيب املعالج 

من دون اأن يطمئن على املري�ض، ثم تبداأ مرحلة متابعته 

للحالة والإ�سراف على عمل املمر�سني ومتابعة تنفيذهم 

الطبية، فيقول: ياأخذ املركز على عاتقه توعية العاملني 

التي  وال���واج���ب���ات  احل��ق��وق  وذوي���ه���م بجميع  ب��ال�����س��رط��ة 

كفلها لهم القانون من خالل طباعة الكتيبات الدورية، 

اإىل التوا�سل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��وع��وي��ة،  واإط���الق احل��م��الت 

مع م�ستحقي العالج عن طريق ال�سفحات الإلكرونية، 

بجانب الالفتات املكتوب عليها حقوق املري�ض وواجباته 

كاملة، والتي يتم و�سعها على مداخل وخمارج املركز.

وهناك، كما يتابع الدكتور �سعراوي، �سندوق ال�سكاوى 

خلدمة العمالء الذي يو�سع اأمام اأعني املراجعني للتاأكد 

امل��ق��دم��ة، ول يجب جت��اه��ل م�سروع  م��ن ج���ودة اخل��دم��ة 

يحمي  ال���ذي  الطبية،  الأخ��ط��اء  �سد  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني 

للتقييم  داخ��ل��ي��ة  وه��ن��اك جل��ن��ة  امل��ري�����ض،  ق��ب��ل  الطبيب 

العالجي والنظر يف ال�سكاوى املقدمة والتاأكد من �سحة 

الإدعاءات واتخاذ الالزم ب�ساأنها.

ياأخذ جمراه، فاإذا ثبت التق�سري اأو اخلطاأ اأو الإهمال على 

الطبيب فال بد اأن ينال جزاءه كائناً من كان، اأما لو ارتاأت 

تنتدب حمامياً  قد  فاإنها  الطبيب غري مذنب  اأن  اجلمعية 

القانونيني،  امل�ست�سارين  ا�ست�سارة  بعد  وذل��ك  عنه،  للدفاع 

الطبيب  الطبية؛ قد تعاقب اجلمعية  الأخطاء  وبعيداً عن 

بالف�سل من ع�سويتها اإذا ما ارتكب عماًل �سائناً«. 

يوؤكد  – كما  اجلمعية  تعتزم  التوعوي؛  عملها  �سياق  ويف 

م�سطفوي- تنظيم موؤمتٍر يف �سهر دي�سمرب القادم يف دبي عن 

اخت�سا�سيني  اأط��ب��اء  امل��وؤمت��ر  ي�سم  و�سوف  الطبية،  الأخ��ط��اء 

وقانونيني، و�سي�سهد نقا�سات مهمة على هذا ال�سعيد.

حتّفظ على التغطية االإعالمية..
الإع��الم��ي��ة  التغطية  على  حتفظه  م�سطفوي  واأب����دى 

تلك  اأن  اإىل  م�����س��رياً  الأم����ر،  ب��ه��ذا  تت�سل  ال��ت��ي  للموا�سيع 

التغطية كثرياً ما يفوتها متييز اخلط الدقيق الفا�سل بني 

يعترب  والتي  احل���دوث،  ممكنة  وامل�ساعفات  الطبي  اخلطاأ 

العاملية  امل��ع��دلت  �سمن  ك��ان  م��ا  اإذا  مقبوًل  اأم���راً  حدوثها 

الت�سرع يف و�سف تلك  ما يتم  حلالة طبية ما، حيث كثرياً 

امل�ساعفات ب� »اخلطاأ الطبي«، وقد �سدف اأن اأن�سف الق�ساء 

طبيباً بعد اأن جعله الإعالم مذنباً.

اخلطاأ الطبي
واإىل ذلك ي�سيف العقيد طبيب ا�ست�ساري الدكتور  علي 

دبي  ل�سرطة  التابع  ال�سحي  امل��رك��ز  مدير  �سنجل،  ح�سني 

يحق للطبيب التوقف عن عالج املري�س

اإن مل ميتثل للتعليمات اأو تناول دواًء 

متعار�شًا و�شفه له طبيب اآخر

الدكتور م�سطفى �سيد �سعراوي 

�سرطة دبي

العقيد الدكتور علي �سنجل

�سرطة دبي

اخلدمة  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  خل��ط��ورة  اإن��ه  العامة:  بالقيادة 

الب�سرية، كان لبد من وجود  بالنف�ض  تتعلق  الطبية كونها 

اأطر وقوانني حتمي كل الأطراف وتتما�سى مع قيم واأنظمة 

وقوانني الدولة، ومن �سمنها قوانني حتمي حقوق املري�ض 

واأخرى تتعلق بحماية الأطباء اأنف�سهم، وبالطبع تلك الفئة 

اأكرث وعياً لهذه الأم��ور وعلى دراي��ة كاملة بها، عك�ض  تكون 

ي�سيع  وبالتايل  الكثري منهم حقوقه  يجهل  الذين  املر�سى 

حقوقه التي ن�ض عليها القانون يف حال تعر�سه خلطاأ طبي 

اأو اإهمال، اأو ما �سابه.

اتباع مبداأ  ويتابع دكتور �سنجل: لعالج اخللل لبد من 

الوقاية والرتقاء مبفهوم الوعي ال�سحي قبل التطرق مل�ساألة 

احل��ق��وق وال��واج��ب��ات، وه��و م��ا اجت��ه��ت اإل��ي��ه ال���دول الغربية 

واأخذته منهاج حياة، فما تنفقه على الوقاية من الأمرا�ض 

اأخطاء  من  عليه  يرتب  وم��ا  العالج  على  ينفق  ما  اأ�سعاف 

اإن وجدت.. فكم منا يجهل مفهوم ال�سحة الأولية والثانوية 

والواجبات  احلقوق  م�ساألة   اأن  يعتقد  منا  وك��م  واحل��رج��ة؟ 

جمرد اآلية للعراك وال�سد واجلذب ول يدرك معناها الذي 

فيه طرف  يوجد  وه��و احل�سول حلل ل  اأج��ل��ه،  و�سعت من 

ال�سحي،  ب��ال��ت��اأم��ني  يتعلق  مب��ث��ال  ا�ست�سهدنا  واإذا  خ��ا���س��ر، 

اأ�سبح هناك عبث  املري�ض حلقوقه،  فنتيجة لفتقار وجهل 

وا�ستغالل من قبل بع�ض اجلهات ال�سحية اخلا�سة للمر�سى 

على ح�ساب �سركات التاأمني التي يعاين بع�سها.

اأما الدكتور م�سطفى �سيد �سعراوي نائب مدير املركز 

ال�سحي ل�سرطة دبي لل�سوؤون الطبية ونائب رئي�ض اللجنة 
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يتم  ال����دواء وغ��ريه��ا، حتى  املتعلقة مب��واع��ي��د  ل��الأوام��ر 

ال�سفاء متاماً ويخرج املري�ض من امل�ست�سفى �ساملاً.

من حقوق املري�ض اأي�ساً، كما يوؤكد الدكتور عبد العال، 

�سبب مقنع، ففي  دون  الطبيب عن مداواته من  األ ميتنع 

هذه احلالة يحق للمري�ض عند امتناع امل�سوؤول عن عالجه 

اأن ي��ت��ق��دم ب�����س��ك��وى ���س��ده وي��ت��م ف��ي��ه��ا م�����س��اءل��ت��ه ق��ان��ون��ي��اً، 

يحق  ول  القانون،  عليها  يحا�سب  جرمية  يعترب  فامتناعه 

التوقف ع��ن ع��الج املري�ض ف��ج��اأة ط��امل��ا ب���داأ معه  اأي�����س��اً  ل��ه 

ا�ستثنائية  ح��الت  توجد  اأن��ه  اإل  م��داوت��ه،  يف  �سوطاً  وقطع 

يحق فيها للطبيب اأن ميتنع عن عالج املري�ض، كاأن يذهب 

مثاًل اإىل طبيب اآخر اأثناء مرحلة العالج ويعطيه دواًء قد 

اأن  اأو  الأول،  الطبيب  له  ال��ذي و�سفه  ال��دواء  يتعار�ض مع 

يكون املري�ض غري م�ستجيب للتعليمات ول ينفذ ما يراه يف 

م�سلحته بدقه، فمن حق املعالج اأن ميتنع عن تكملة العالج 

اإذا ما  القانونية  طاملا ل يلتزم وحتى ل يتعر�ض للم�ساءلة 

تدهورت احلالة ال�سحية لهذا ال�سخ�ض.

اإىل بع�ض العقوبات التي  العال  وي�سري الدكتور عبد 

اأ�سرار مر�ساه  الطبيب  اإف�ساء  القانون، ففي حال  اأقرها 

التي اطلع عليها اأثناء مزاولة املهنة اأو ب�سببها �سواء كان  

كان  اأو  عليه  واإئتمنه  ال�سر  بهذا  اإليه  عهد  قد  املري�ض 

وعقوبته  م�ساءلته  يتم  بنف�سه،  عليه  اطلع  قد  الطبيب 

تقل  ل  ال��ت��ي  وال��غ��رام��ة  �سنة  ع��ن  تقل  م��دة ل  باحلب�ض 

العقوبات  379 من قانون  األف درهم )امل��ادة  عن ع�سرين 

الحتادي( واأحياناً يرتكب الطبيب خطاأ يندرج حتت بند 

العقوبات اجلنائية، وت�سل العقوبة فيها اإىل ال�سجن ملدة 

ل تقل عن 10 �سنوات، فوفق املادة 30 من قانون امل�سوؤولية 

رغبة  اإىل  ا�ستجابته  حالة  يف  الطبيب  يحا�سب  الطبية، 

املري�ض يف م�ساعدته لإنهاء حياته، اأو ما يعرف ب� »موت 

ال��رح��م��ة« ف��ه��ذه احل��ال��ة تعترب ج��رمي��ة قتل عمد 

لإنهاء اعتداء على حق املري�ض يف احلياة.

واأ���س��اف: هناك احلب�ض ال��ذي ل يقل 

ع���ن ���س��ن��ت��ني ول ي��زي��د ع��ل��ى 5 ���س��ن��وات، 

والغرامة التي ل تقل عن 200 

األ������ف دره������م ول ت���زي���د ع��ن 

يحا�سب  ففيها  األ����ف،   500

ال��ط��ب��ي��ب ك���ون���ه خ����رج عن 

ق���واع���د امل��ه��ن��ة امل��ن�����س��و���ض 

اإن�����س��ان م��ن دون  اأب��ح��اث��اً طبية ع��ل��ى  ي��ج��ري  ك���اأن  عليها، 

بعملية  يقوم  اأو  بالدولة،  املخت�سة  اجلهة  من  ترخي�ض 

وهكذا،  م�سبق  اإذن  اأخ��ذ  دون  من  ب�سري  كائن  ا�ستن�ساخ 

والقرار هنا يكون لقا�سي املحكمة الذي ينظر ما يراه يف 

�سالح العدالة ووفق ما اأقره القانون.

 3 على  احلب�ض  م��دة  تزيد  ل  عقوبات  هناك  ويكمل: 

دره��م، مثل  األ��ف   100 اإىل  األفاً   50 اأ�سهر وغرامة ما بني 

امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف ت��رك��ي��ب الأع�����س��اء ال���س��ط��ن��اع��ي��ة جل�سم 

مري�ض دون اأن يتاأكد الطبيب من مالءمتها للحالة، اأو 

قام مثاًل بعملية اإجها�ض ملري�سة من دون دواعي �سحية 

ووفق احلالت املن�سو�ض عليها بالقانون.

اأما فيما يتعلق بامل�سوؤولية املدنية فيقول الدكتور عبد 

العال: يوجد دائماً بجانب العقوبات اجلنائية اأخرى مدنية، 

الطبية  الأخ��ط��اء  على  امل��دين  التعوي�ض  اأحكام  تطبق  كما 

التي ل ت�سل اإىل درجة امل�سوؤولية اجلنائية، وفيها يتحمل 

الطبيب عبء التعوي�ض عن الأ�سرار التي تلحق مبري�سه 

�سواء كانت اأ�سراراً ج�سدية اأو نف�سية، كاأن يخطئ يف العالج 

يكون  احلالة  ه��ذه  ففي  ال�سفاء،  تاأخر  ذل��ك  على  ويرتب 

الطبيب قد �ساعد يف اإحداث اأمل بدين ونف�سي، وهنا يلزمه 

ال�سحي،  و�سعه  اإل��ي��ه  اآل  عما  املري�ض  بتعوي�ض  القانون 

كاأن  م�ستدمية  عاهة  ب��اإح��داث  يتعلق  فيما  احل��ال  وكذلك 

يتم بر ع�سو باخلطاأ، اأو ا�ستئ�سال جزء �سليم من اجل�سم، 

تزيد  ل  مدة  بحب�سه  القانون  ويق�سي  م�ساءلته  تتم  وهنا 

على �سنتني وبالغرامة بالإ�سافة اإىل التعوي�ض املدين.

ب��وزارة  الإداري��ة اخلا�سة  العقوبات  ول تغيب عنا هنا 

اخلطاأ  ح��ال��ة  يف  الطبيب  �سد  تتخذها  وال��ت��ي  ال�سحة، 

اإىل التحقيق  ال��ع��م��ل والإح���ال���ة  ك��الإي��ق��اف ع��ن  ال��ط��ب��ي، 

و�سحب ترخي�ض مزاولة املهنة.

التعوي�ض  على  احل�����س��ول  يف  امل��ري�����ض  ومل�ساعدة 

الطبية  املن�ساأة  القانون  األ���زم  ال��ع��ادل 

ب��ال��ت��اأم��ني ���س��د امل�����س��وؤول��ي��ة عن 

يتمكن  حتى  الطبية  الأخطاء 

املري�ض من الرجوع مبا�سرة 

على �سركة التاأمني للح�سول 

ع��ل��ى ال��ت��ع��وي�����ض ول ي��ت��اأث��ر ب��ع��دم 

على  امل�ست�سفى  اأو  للطبيب  املالية  القدرة 

دفع مبلغ التعوي�ض.
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 . وال�سكون  الخ�سوع  :ه��و  اللغة  في  الخ�سوع 

ْحَمِن َفاَل َت�ْسَمُع اإِلَّ  َواُت ِللرَّ �سْ
َ

قال : {َوَخ�َسَعت اْلأ

َهْم�ساً} ) �سورة طه الآية 108 (  فقوله خ�سعت اأي 

�سكنت وخ�سعت.

يدي  بين  القلب  قيام  ال�سطالح:هو  ف��ي  والخ�سوع 

الحنبلي رحمه  رج��ب  اب��ن  ق��ال  وال���ذل.  بالخ�سوع  ال���رب 

اهلل: »اأ�سل الخ�سوع لين القلب ورقته و�سكونه وخ�سوعه 

جميع  خ�سوع  تبعه  القلب  خ�سع  وح��رق��ت��ه،ف��اإذا  وانك�ساره 

الجوارح والأع�ساء،لأنها تابعة له »

القلب، وطماأنينته و�سكونه هلل  فالخ�سوع:�سراعة 

)تعالى(، وانك�ساره بين يديه، ذّل، وافتقاراً، واإيماناً به 

وبلقائه.

ومحل الخ�سوع: القلب، وثمرته: تظهر على الجوارح، 

وذل��ك لأن  ال��ج��وارح،  القلب، خ�سعت  اإذا �سرع  ول��ذا قيل: 

ب�سالحه،  ت�سلح  الأع�����س��اء،  واأم��ي��ر  ال��ب��دن،  َم��ِل��ك  القلب 

وتف�سد بف�ساده، فيمثل الخ�سوع اإذن: النقياد التام لأوامر 

اهلل ونواهيه، والعكوف على العمل من غير تواٍن ول فتور.

واإن��م��ا  القلب،  ف��ي  ال���ذي ه��و  الإي��م��ان؛  فالخ�سوع م��ن 

يزيد الإيمان بحياة القلب، وذلك بال�ستغال بالعلم النافع 

ويذهب  القلب،  بمر�ض  ينق�ض  اأن��ه  كما  ال�سالح،  والعمل 

فعلى  وال�سهوات،  ال�سبهات  اإلى  بالن�سراف  وذلك  بموته، 

عنه  ليدفع  اأح��وال��ه  جميع  ف��ي  قلبه  يتعاهد  اأن  الم�سلم 

الق�سوة؛ فاإنها اإذا ا�ستبدت به منعته الخ�سوع.

اأن  اآم��ن��وا  ي���اأن للذين  )األ���م   : وت��ع��ال��ى  ي��ق��ول �سبحانه 

�سورة   (   ) الحق  م��ن  ن��زل  وم��ا  اهلل  لذكر  قلوبهم  تخ�سع 

الحديد من الآية 16 (

ف��ي �سحيح  كما   � ر���س��ي اهلل عنه   � اب��ن م�سعود  ي��ق��ول 

م�سلم وغيره � : لم يكن بين اإ�سالمنا وبين نزول هذه الآية 

لقلة خ�سوعنا  فبكينا  تعالى،  اهلل  فعاتبنا  �سنوات  اأرب��ع  اإل 

لمعاتبة اهلل لنا ... فكنا نخرج ونعاتب بع�سنا بع�سا نقول: 

األم ت�سمع قول اهلل تعالى : 

األم ياأن للذين اآمنوا اأن تخ�سع قلوبهم لذكر اهلل .... 

في�سقط الرجل منا يبكي على عتاب اهلل لنا .

الموؤمنين  قلوب  ا�ستبطاأ  اهلل  اإن  عبا�ض«  اب��ن  ويقول 

فعاتبهم على راأ�ض ثالث ع�سرة �سنة من نزول القراآن »

وكانت هذه الآية �سبباً في توبة الكثير من ال�سالحين 

ع�سق  اأن��ه  توبته  �سبب  فكان  عيا�ض،  بن  الف�سيل  ومنهم 

جارة فواعدته لياًل فبينما هو يرتقي الجدار اإليها اإذ �سمع 

قارئا ًيقراأ، } األم ياأن للذين اآمنوا اأن تخ�سع قلوبهم لذكر 

اهلل { فرجع القهقرى وهو يقول : بلى واهلل قد اآن ! فاآواه 

الليل اإلى خربة وفيها جماعة من ال�سابلة وبع�سهم يقول 

لبع�ض : اأف�سياًل يقطع الطريق؟ فقال الف�سيل : اأواه ! 

الم�سلمين  من  قوم  اهلل،  معا�سي  في  اأ�سعى  بالليل  اأران��ي 

يخافونني ! اللهم اإني قد تبت اإليك وجعلت توبتي اإليك 

جوار بيتك الحرام.

ومن الأ�سياء التي ت�سع الموؤمن على طريق الخ�سوع 

هلل، اأن يتلقى اأوامر اهلل )تعالى( بالقبول والمتثال، فال 

يعار�سها ب�سهوة اأو راأي،  ومنها الحر�ض على الإخال�ض، 

ومطالعة  الم�ستطاع،  ق��در  الخلق  ع��ن  الأع��م��ال  واإخ��ف��اء 

الكبر  م��ن  ومف�سداتها  الأع��م��ال  ونقائ�ض  النف�ض  عيوب 

اإكمال  في  والتق�سير  ال�سدق،  و�سعف  وال��ري��اء  والعجب 

الأعمال  رد  بعد ذلك فهو يخاف من  واإتمامه. ثم  العمل 

يا�سر  بن  عمار  عن  الم�سند  في  روي  فقد  قبولها.  وع��دم 

� قال: » اإن العبد لي�سلي  اأن النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم 

ال�سالة، ولم يكتب له اإل ن�سفها، اأو ثلثها، اأو ربعها � حتى 

بلغ ع�سرها«

ف���الح الم�سلين  » وق���د ع��ل��ق اهلل  ال��ق��ي��م  اب���ن  وي��ق��ول 

بالخ�سوع في �سالتهم، فدل على اأن من لم يخ�سع فلي�ض 

من اأهل الفالح »

  ومنها كذلك الحياء من اهلل تعالى وم�ساهدة ف�سله 

واإح�سانه،  ؛ لطالعه على تفا�سيل ما في القلوب، وتذكر 

الموقف والمقام بين يديه، والخوف منه، واإظهار ال�سعف 

والحاجة اإليه.  

وكذلك الإكثار من ذكر الموت، والجنة والنار، والإكثار 

وُخ��ف��ي��ة، ف���اإن ذل��ك اأعظم  م��ن ذك��ر اهلل ، ودع��ائ��ه ت�سرعاً 

والخ�سوع،  والت�سرع،  والتعظيم،  الأدب،  في  واأبلغ  اإيماناً 

والإخال�ض.

ع��ل��ى اأن م��ن ع��الم��ات ال��خ�����س��وع ح�����س��ور ال��ق��ل��ب عند 

ال��ق��راآن، وت��دب��ر معانيه، وال��ذك��ر وال��دع��اء، و�سماع  ت��الوة 

وال�ستياق  ال�سالة  اأي�ساً حب  والخطب، ومنها  المواعظ 

اإليها، في�سرع اإليها، ين�سرح بها  �سدره ، خفيفة على نف�سه، 

وق��وع  عند  ال�سبر  دوام  كذلك  ومنها  قلبه.  بها  يطمئن 

البالء  والر�سا بالق�ساء. والنقياد بالم�سكنة والذل لأمر 

اهلل وق�سائه ، ثم دوام ال�سكر عند ح�سول النعم واندفاع 

كون  وخ��وف من  وج��ل  على  معلقاً  القلب  بقاء  النقم، مع 

ذلك ا�ستدراجاً وابتالء من اهلل. 

ال��ل��ه��م اج��ع��ل��ن��ا م���ن ال��خ��ا���س��ع��ي��ن ل����ك، وام�����الأ قلوبنا 

بخ�سيتك والذل والخ�سوع لك اإنك على كل �سيء قدير. 
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مع  تن�سيقها  ث��م  واأب��وظ��ب��ي  دب���ي  يف  ال�سحية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�سحة 

اللجنة  اجتماع  يف  لعر�سها  لها  ملخ�ض  واإع���داد  اللجنة  موظفي 

اإحالة  ب�ساأن  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  ث��م  الأع�����س��اء  ال���دوري ومناق�ستها م��ن 

ال�سكوى  تخ�س�ض  نف�ض  يف  متخ�س�سة  فرعية  جلنة  اإىل  الق�سية 

)ن�ساء وتوليد، جراحة، عظام..( وتكون اللجنة الفرعية مكونة من 

اثنني من الأطباء ال�ست�ساريني من خارج اللجنة، وي�سرك معهم 

لدرا�ستها  الطبية  امللفات  طلب  ذلك  بعد  ويتم  اللجنة،  من  ع�سو 

اإن  عليه  الطبي  الك�سف  وتوقيع  اإليه،  وال�ستماع  ال�ساكي  ومقابلة 

و�سوؤالهم فيما هو من�سوب  امل�سكو بحقهم،  الأطباء  دع��وة  ل��زم، ثم 

اإليهم وطلب اإفادة مكتوبة منهم ل�سمها لأوراق الق�سية.

تقريرها  باإعداد  الفرعية  اللجنة  تقوم  اإجراءاتها  اإمت��ام  وبعد 

الفني وت�سليمه اإىل ع�سو ومقرر اللجنة كي يقوم ب�سياغته وكتابة 

ال�سكل النهائي له، وعر�سه يف الجتماع التايل على اللجنة العليا 

للم�سوؤولية الطبية ملناق�سته فنياً، ثم الت�سويت عليه طبقاً للقانون 

�سواء باملوافقة فيتم ت�سديره للجهة املعنية )املحكمة اأو النيابة اأو 

الهيئة ال�سحية( اأو عدم املوافقة فيتم ت�سكيل جلنة فرعية اأخرى 

لإعادة درا�سة الق�سية من جديد«.

املحاكم  م��ن  ف��ق��ط  الق�سايا حت���ال  اأن  ع��ل��ى  ي��و���س��ف  د.  و���س��دد 

باأبوظبي وهيئة  ال�سحة  ال�سحة ومن هيئة  والنيابات ومن وزارة 

ال�سحة بدبي، واأن اللجنة تقوم -طبقاً لنظام عمل اللجان التابعة 

ملجل�ض الوزراء املقرر- باإعداد اإح�سائيات �سنوية مف�سلة ترفع اإىل 

الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء.

امل��ج��ال  ال��ع��ام��ل��ني يف  ج��ه��ود جميع  ت�سافر  ي��و���س��ف  د.  ومت��ن��ى 

اأجل اإجناح عمل اللجنة نظراً لأهميتها الق�سوى يف  ال�سحي من 

واأخالقيات  املر�سى،  حقوق  على  واحل��ف��اظ  الطبي  امل�سار  تقومي 

واآداب املهن الطبية بكل �سموها ورقي دورها يف املجتمع الن�ساين، 

ك��ذل��ك دوره���ا احل��ي��وي يف ب��ي��ان حقيقة م��ا ي��ق��وم ب��ه الأط��ب��اء من 

جمهودات حممودة، والتفرقة بني معنى اخلطاأ اأو الإهمال الطبي، 

مر�سهم،  لطبيعة  املر�سى  لها  يتعر�ض  قد  التي  امل�ساعفات  وبني 

وبيان �سرورة حما�سبة وتقومي كل خمطئ.

وبناء على ما �سبق قامت وزارة ال�سحة )اجلهة الراعية 

باأع�سائها  اللجنة  بدعوة  العمل  اإج���راءات  بتنظيم  للجنة( 

والقيام  الحتادية،  ال�ستئناف  دوائر  اإىل  للتوجه  املحددين 

بحلف اليمني القانونية اأمامها قبل بدء العمل حتى يكون 

ب��وزارة  املقر  وك��ذل��ك مت حتديد  الأع�����س��اء حملفني،  جميع 

ال�سحة باأبوظبي، وقد با�سرت اللجنة عملها بعقد اجتماعها 

الأول يوم الأحد امل�سادف الرابع من �سهر اأكتوبر ل�سنة 2009 

مبقرها اجلديد بوزارة ال�سحة باأبوظبي«. 

خ��ربات  ه��ي  للجنة  الطبية  املرجعية  اأن  اإىل  د.ي��و���س��ف  ولفت 

ف�ساًل  املجالت،  خمتلف  يف  اللجنة  اأع�ساء  ال�ست�ساريني  الأطباء 

ال�ست�ساريني يف  الأط��ب��اء  م��ن  كبري  ع��دد  ب��خ��ربات  ال�ستعانة  ع��ن 

العديد من التخ�س�سات خا�سة تلك غري املتوافرة باأع�ساء اللجنة 

من خارج اللجنة طبقاً ملا اأتاحه القانون لها. 

الق�سائية  ب��ال��ه��ي��ئ��ات  ال��ل��ج��ن��ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  وح����ول 

جلنة  القانون  مبوجب  اللجنة  »تعد  ق��ال:  ال��دول��ة  يف  والقانونية 

خربة، وطبقاً لقانون اخلرباء تقوم الهيئات الق�سائية )يف جميع 

�سواء  امل��ج��الت  اخل��ربة يف خمتلف  باأهل  بال�ستعانة  ال��ع��امل(  دول 

كانت طبية اأو هند�سية اأو �سناعية..اإلخ( وعليه يتم مبوجب قرار 

هيئة املحكمة التي تنظر الدعوى اأو النيابة العامة اأن تنتدب اللجنة 

العليا للم�سوؤولية الطبية، وحتدد لها املطلوب منها فنياً من حيث 

اإهمال طبي وطبيعته، ومن  اأو  بيان وج��ود خطاأ طبي من عدمه، 

امل�سوؤول عن هذا الإهمال وما اإىل ذلك«. 

وعن الناحية التنظيمية قال د.يو�سف: »تبا�سر اللجنة عملها 

لالنعقاد  اللجنة  ب��دع��وة  ي��ق��وم  ال���ذي  اللجنة،  رئي�ض  خ��الل  م��ن 

الق�سايا  با�ستالم  الأ�سا�ض  يف  املكلف  اللجنة  مقرر  مع  بالرتيب 

وزارة  وم��ن  املختلفة  وال��ن��ي��اب��ات  امل��ح��اك��م  م��ن  الطبية  وال�����س��ك��اوى 

وحول اللجنة العليا للم�سوؤولية الطبية، لفت د.يو�سف اإىل اأن 

تبلورت ومتت �سياغتها ب�سدور  ل�سنواٍت خلت، حيث  فكرتها تعود 

القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 2008 الذي ن�ض يف الف�سل الثاين 

للم�سوؤولية  العليا  اللجنة  اإن�ساء  على  ع�سرة  اخلام�سة  باملادة  منه 

الأط��ب��اء  م��ن  اللجنة  ع�سوية  يف  امل�ساركة  اجل��ه��ات  وح��دد  الطبية 

ب���وزارة  ال�����س��رع��ي  ال��ط��ب  – دائ����رة  ال�سحة  )وزارة  ال���س��ت�����س��اري��ني 

– كلية  بدبي  ال�سحة  – هيئة  باأبوظبي  ال�سحة  – هيئة  العدل 

اأ�ستاذ  الطب والعلوم ال�سحية بجامعة الإم��ارات ممن يحمل لقب 

اخلدمات  – اإدارة  امل�سلحة  بالقوات  الطبية  اخلدمات  – مديرية 
– القطاع  الطبية  الإم����ارات  – جمعية  الداخلية  ب���وزارة  الطبية 

الطبي اخلا�ض(.

وا���س��ت��ط��رد د.ي��و���س��ف ب��ال��ق��ول: »وق����د ح���دد ال��ق��ان��ون واج��ب��ات 

املري�ض  حقوق  وك��ذل��ك  فعله،  الطبيب  على  يحظر  وم��ا  الطبيب 

اللجنة  عمل  نظام  القانون  ح��دد  واأي�ساً  الطبي،  اخلطاأ  وتعريف 

 2009 31 ل�سنة  واخت�سا�ساتها، ثم �سدر قرار جمل�ض الوزراء رقم 

ب�ساأن ت�سكيل اللجنة العليا للم�سوؤولية الطبية، والالئحة التنفيذية 

الأع�ساء وحتديد  واأ�سماء   ،2008 ل�سنة   10 للقانون الحت��ادي رقم 

الرئي�ض ونائب الرئي�ض واملقرر والأع�ساء مبا فيهم املقرر، وحتديد 

الوزراء وترعاها  تتبع مبا�سرة جمل�ض  واملهام )اللجنة  امل�سوؤوليات 

وزارة ال�سحة لتي�سري اأمورها(.

الطبية؛  للم�سوؤولية  العليا  اللجنة  واخت�سا�سات  دور  ح��ول 

قال اأ.د. يو�سف حممد عبدالرزاق الب�ستكي رئي�ض اللجنة: »تقوم 

الهيئات احلكومية املخت�سة التي تقدم اخلدمات الطبية مبراجعة 

اأداء الأطباء ومقدمي اخلدمة واإجراء التحقيقات مل�ساءلتهم على 

اأية اأخطاء يف هذا ال�ساأن، ولكل هيئة �سحية نظام داخلي للتحقق 

من ال�سكاوى املقدمة من املر�سى اأو ذويهم يف �ساأن حدوث خطاأ اأو 

بنتيجة  ال�ساأن  اإىل �ساحب  والرجوع  فيها  والتحقيق  اإهمال طبي 

ال��ت��ح��ق��ي��ق، ويف ك��ث��ري م��ن احل����الت ي��ت��م الع�����راف ب��اخل��ط��اأ بعد 

املتخذة �سد  بالعقوبة  اأو ذوي��ه  املري�ض  واإب��الغ  ذل��ك،  التحقق من 

الطبيب بدرجاتها املختلفة، من لفت النظر اإىل اخل�سم والإيقاف 

حتى اإنهاء التعاقد.

وينطلق الإطار الت�سريعي املنظم لهذه املحا�سبة من القوانني 

املحلية مثل القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 2008 يف �ساأن امل�سوؤولية 

الطبية وقرار جمل�ض الوزراء رقم 31 ل�سنة 2009 والقرار رقم 33 

ل�سنة 2009، والقرار الوزاري رقم 188 ل�سنة 2009«.

اأن اجل��ه��ات امل��خ��ول��ة ب��احل��ف��اظ على حقوق  وي��وؤك��د د.ي��و���س��ف 

املري�ض و�سيانتها هي نف�ض اجلهات القائمة على تقدمي اخلدمات 

ال�سحية مو�سحاً» اأن هذا من �سميم عملها؛ وعلى �سبيل املثال من 

الواجب على العاملني يف املن�ساأة ال�سحية تقدمي اخلدمة ال�سحية 

�سحيح،  ب�سكل  وامل��ع��د  واملعقم،  النظيف  امل��ك��ان  حيث  م��ن  الالئقة 

وممر�سني  اأطباء  من  اخلدمة،  لتقدمي  علمياً  املوؤهلني  والأف���راد 

ومعاونني وفنيني، ومن يراقب ويحا�سب كل هذه اجلهات ال�سحية 

هي الدولة باأجهزتها املختلفة وبينها ال�سلطة الق�سائية«. 

تشكـيلـها.. 
اختصاصاتها.. 
طـرق عمـلها

اللجــنة العلـيا للمسـؤولية الطـبية
للجنة اال�شتعانة بخربات من خارجها 
وتوقيع الك�شف على ال�شاكي و�شوؤال 

االأطباء فيما هو من�شوب اإليهم

اأ.د. يو�سف محمد الب�ستكي 

رئي�ض اللج��نة العل�يا للم�س�وؤولية الط�بية
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حتقيق



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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإ�سم: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنوان بالتف�سيل / للت�سليم المبا�سر .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �ض. ب .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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+

mail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :بريد اإلكتروني

واإر�سال القيمة المالية وفقاً للتالي 

1-الدفع نقداً .. في مقر المعهد

 )H.H THE RULER’S COURT - DUBAI(               /2-اإ�سدار �سيك با�سم

3-حوالة بنكية اإلى الح�ساب التالي .. 
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أضواء على تجربة محاكم دبي وآليات

 التسوية في تنفيذ أحكام األحوال الشخصية

بقلم القا�سي/ خالد يحيى احل��سني

مفهـوم القــــانون الدولـي اإلنســاني

وعالقته بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

د.خليل اإبراهيم حممد اإبراهيم 

حق التقاضي وإجـــراءاته
القا�سي عبد اللطيف العلماء

التطبيقات القضائية للطالق للضرر 
بقلم / د. حممد عبد الرحمن ال�س�يني

االمتناع بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية
بقلم/ امل�ست�سار  ماهر �سالمة

علم الحشـرات الجـنائي ودوره
في الكـشف عن الجــريمة

اإعداد/ ح�راء م��سى



ال فائدة من حكم ال نفاذ فيه

العدالة نوعان.. ن�شبية ومطلقة

ال�شلح جائز �شرعًا بني املتخا�شمني

ي�شتمر القا�شــي مببا�شرة اإجــراءات التنفيذ مهما 

كانت االأ�شباب التي بنــي عليها احلكم، اإذ اأن مهمة 

قا�شي التنفيذ االأ�شيلة هي تنفيذ االأحكام، ولي�س 

املراقبة عليها وت�شحيحها

أضواء على تجربة

محاكم دبي وآليات التسوية
في تنفيذ أحكام األحوال الشخصية

يبداأ  ففيها  التقا�سي،  عملية  مراحل  اآخ��ر  التنفيذ  مرحلة  ُتعد 

نفاذ  فائدة من حكم ل  اإذ ل  بالحكم،  ذك��رت  التي  الحقوق  ا�ستيفاء 

فيه، فهو والعدم �سواء، بمعنى اأن الحكم لن يكون اإل حبراً على ورق 

اإذا لم يتم تنفيذ ما ورد فيه من التزامات وحقوق.

قا�ٍض  هناك  يكن  مل  فاإنه  الإم����ارات،  يف  الق�ساء  تطور  وبتتبع   

واإح�سانهم  لب�ساطتهم  النا�ض  ك��ان  حيث  قدمياً،  بالتنفيذ  خمت�ض 

���س��دور احلكم،  امل��وج��ودة على عاتقهم مبجرد  الل��ت��زام��ات  ي���وؤدون 

وجود  اأ�سبح  ال��ذمم  وتخلخل  الدولة  يف  املدنية  احلياة  تطور  ومع 

التقا�سي،  ���س��روري��ات  م��ن  ���س��رورة  احل��ك��م  لتنفيذ  خمت�ض  ق��ا���ض 

بقلم القاضي/ خالد يحيى الحوسني
القا�سي بال�ستئناف/ حماكم دبي
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املجلة القانونية

 اأما الثانية: فهي العدالة املطلقة الكا�سفة للحق، والتي 

ل تتاأتى اإل هلل تعاىل، فهو عالم الغيوب الذي ل تخفى عنه 

خافية، وهو العدل الذي ل يظلم اأمامه اأحد، وهي قدرات ل 

تتوافر لأحد من الب�سر.

اأن ي�ستمر القا�سي مببا�سرة   ومن اأجل ذلك كان لزاماً 

اإجراءات التنفيذ مهما كانت الأ�سباب التي بني عليها احلكم، 

اإذ اأن مهمة قا�سي التنفيذ الأ�سيلة هي تنفيذ الأحكام، ولي�ض 

املراقبة عليها وت�سحيحها، ومن هنا اأي�ساً جاءت ال�سعوبات 

العملية التي تواجه قا�سي التنفيذ ال�سرعي، ففي كثري من 

فت�سليم  احلكم،  تنفيذ  يف  اجلربية  القوة  تنفع  ل  الأح��ي��ان 

ا�ستمرار  �سمان  ولكن  �سهل،  اأم��ر  بالقوة  لوالده  كبري  ول��د 

اإذا كان كارهاً  امل�ستحيل بعينه، ل�سيما  الولد بيد والده هو 

له جمرباً عليه ، فالقا�سي ي�ستطيع �سمان ا�ستعمال القوة، 

ولكنه ل ي�ستطيع زراعة احلب يف قلب ولد جتاه والده بحيث 

ل يهرب ويرجع لوالدته، كما اأن القا�سي ميلك حب�ض الأب 

غري القادر على الإنفاق اأو املماطل الذي اأخفى اأمواله، ولكنه 

احلق  له  ملن  بها  املحكوم  النفقة  و�سول  تاأمني  ي�ستطيع  ل 

املنفذ �سده  التي ي�سعر فيها  اإىل ذلك احلالت  اأ�سف  فيها، 

بالظلم لعدم توفر الدليل لديه على دع��واه، فكم من رجل 

فتقوم  ول��ده،  الإنفاق على  اأج��ل  للحا�سنة من  مبالغ  يدفع 

في�سطر  اأخ���رى،  اأم���ور  على  املبالغ  ه��ذه  بتبديد  احلا�سنة 

ابنه، وق�ض على  اأخ��رى ل�سراء حاجيات  بنف�سه لدفع مبالغ 

اأن هذه  ذلك من هذه احلالت الكثري، مع الأخذ بالعتبار 

احلالت م�ستمرة ب�سفة �سهرية ول�سنوات طويلة، مع تكبد 

وذلك  وج��ه،  اأكمل  على  حقه  ا�ستيفاء  له  للمحكوم  لتكفل 

بتتبع ممتلكات املنفذ �سده واحلجز عليها، متهيداً لبيعها 

ل�ستيفاء الديون التي عليه.

 ونظراً حل�سا�سية دعاوى الأحوال ال�سخ�سية، حيث اإنها 

دبي  حم��اك��م  خ�س�ست  فقد  واملجتمع،  الأ���س��رة  ك��ي��ان  مت�ض 

دوائر للتنفيذ خمت�سة بالأحكام ال�سادرة يف دعاوى الأحوال 

ال�سخ�سية، و�سعت على راأ�سها ق�ساة متخ�س�سني يف قانون 

الأحوال ال�سخ�سية، من ذوي اخلربة يف املجال.  

التقا�سي هي  م��ن  املرحلة  ه��ذه  �سمات  اأه��م  م��ن    ولعل 

اإىل  امل��ظ��امل  ورد  احل��ق��وق  ا�ستيفاء  يف  وال��ق��ه��ر  ال��ق��وة  �سمة 

اأهلها، ل�سيما اإذا كان املنفذ �سده مماطاًل يف التنفيذ، لذلك 

التنفيذ  اإج��راءات  يبا�سر  اأن  التنفيذ  قا�سي  على  لزاماً  كان 

اجلربي عليه، والتي قد ت�سل اإىل احلب�ض يف بع�ض الأحيان، 

ول يقبل من املنفذ �سده اأي دفاع اأو طعن متعلق باحلكم، اإذ 

اأن من �ساأن ذلك امل�سا�ض بحجيته، وهو ما ل يجوز لقا�سي 

التنفيذ التعر�ض له.

ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��واق��ع��ي��ة  العملية  لل�سعوبات  ونتيجة 

على  تعر�ض  التي  ال��دع��اوى  وخل�سو�سية  التنفيذ،  قا�سي 

ي�سطدم  الأحيان  من  كثري  يف  اإذ  ال�سرعي،  التنفيذ  قا�سي 

الذي  املح�سون  حتى  اأو  �سخ�سياً،  الأط���راف  مع  باملواجهة 

يرف�ض ت�سليمه ملن له احلق يف ح�سانته اأياً كانت الأ�سباب يف 

ذلك، كما قد ي�سطدم اأي�سا بالو�سع املادي املردي للمنفذ 

�سده يف مقابل �سدور حكم مببالغ كبرية، وهنا قد يت�ساءل 

�سم  يتم  وكيف  املبالغ؟  بهذه  احلكم  ي�سدر  كيف  البع�ض، 

يتوافق  وكيف  للح�سانة؟  �ساحلني  غري  اأم  اأو  لأب  �سغري 

ذلك مع معايري العدالة؟

 واجلواب هنا باأن العدالة نوعان:

للقا�سي  تثبت  ال��ت��ي  الن�سبية  ال��ع��دال��ة  وه���ي  الأوىل:   

مبوجب الأدلة والرباهني وال�سهود والقرائن، وعلى اأ�سا�سها 

يحكم كل قا�ض، اإذ اأن القا�سي يف نهاية الأمر ب�سر ل يعلم 

الغيب، وهو ما ياأخذ به الق�ساة اأجمعون يف كل زمان ومكان، 

مع  يتعار�ض  ما  وه��و  بالهوى،  حمكوماً  الأم��ر  لأ�سبح  واإل 

املنطق ال�سليم لالأمور، ولهذا اأ�سل يف ال�سريعة الإ�سالمية 

يعطى  )ل��و  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الر�سول  ق��ول  يف  الغراء 

النا�ض ب��دع��واه��م، لدع��ى رج��ال اأم���وال ق��وم ودم��اءه��م لكن 

البينة على املدعي واليمني على من اأنكر(.



ملعلوماتك

اأوجه االختالف بني ق�شم ت�شويات

التنفيذ وق�شم التوجيه االأ�شري

ال�شلح جائز بني املتخا�شمني �شواء كان 

ذلك قبل �شدور احلكم اأو بعده

محبة الرسول
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الم�سلمين  ق��ل��وب  ف��ي  غر�ست  محمد  �سيدنا  محبة 

�سلى  لمحبته  لي�ض  اأن��ه  اإل  وتغذوها  �سغارهم  ور�سعها 

اهلل عليه و�سلم فطام، فاإن محبة الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم اأ�سل عظيم من اأ�سول الدين، ول يكمل الإيمان اإل 

ولزم  وج��ل  عز  اهلل  لحب  تابع  فهو  ور�سوله،  اهلل  بمحبة 

وَن  ُتِحبُّ ُكْنُتْم  اإِْن  )ُق��ْل  �سبحانه  قائل  له، فقد قال عز من 

 َغُفوٌر 
ُ َّ
 َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهلل

ُ َّ
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلل  َفاتَّ

َ َّ
اهلل

اإِْن َكاَن  َرِحيٌم( �سورة اآل عمران/31، وقال اهلل تعالى )ُقْل 

َواأَْم��َواٌل  َوَع�ِسيَرُتُكْم  َواأَْزَواُجُكْم  ْخَواُنُكْم  َواإِ َواأَْبَناوؤُُكْم  اآَباوؤُُكْم 

َتْر�َسْوَنَها  َوَم�َساِكُن  َك�َساَدَها  َتْخ�َسْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها 

وا  َفَتَربَّ�سُ �َسِبيِلِه  ِفي  َوِجَهاٍد  َوَر�ُسوِلِه   ِ
َّ

اهلل ِمَن  َلْيُكْم  اإِ اأََح��بَّ 

اْلَفا�ِسِقيَن(  اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل   
ُ َّ
َواهلل ِباأَْمِرِه   

ُ َّ
اهلل َياأِْتَي  َحتَّىٰ 

الآي��ة:  �سرح  في  عيا�ض  القا�سي  ق��ال   ، ال��ت��وب��ة/24  �سورة 

)ف��ك��ف��ى ب��ه��ذا ح�����س��اً وت��ن��ب��ي��ه��اً ودلل����ة وح��ج��ة ع��ل��ى اإل���زام 

محبته، ووجوب فر�سها، وعظم خطرها، وا�ستحقاقه لها 

-�سلى اهلل عليه و�سلم -، اإذ قّرع اهلل من كان ماله واأهله 

وولده اأح�ب اإليه من اهلل ور�س�وله وتوعدهم بقوله تعالى: 

بتمام  ف�سقهم  ث��م  ب��اأم��ره((،  اهلل  ي��اأت��ي  حتى  ))فترب�سوا 

الآية، واأعلمهم اأنهم ممن �سل ولم يهده اهلل (

وعن اأن�ض بن مالك )ر�سي اهلل عنه( قال : قال ر�سول 

اأكون  اأحدكم حتى  يوؤمن  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ل 

اأحب اإليه من ولده ووالده والنا�ض اأجمعين( رواه م�سلم 

ال��ذي  ال��ح��دي��ث  ف��ي  و���س��ل��م  وق���ال �سلى اهلل عليه 

يرويه �سيدنا اأن�ض ر�سي اهلل عنه: )ثالث من كن فيه 

اأحب  كان اهلل ور�سوله  الإيمان من  وجد بهن ح��الوة 

اإليه مما �سواهما ومن اأحب عبداً ل يحبه اإل هلل ومن 

يكره اأن يعود في الكفر بعد اأن اأنقذه اهلل منه كما يكره 

اأن يقذف في النار ( متفق عليه.

بتعظيمه  ي��ك��ون   - و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى   - وح��ب��ه 

وتوقيره واتباع �سنته والدفاع عنها ون�سرة دينه الذي جاء 

به وال�سالة وال�سالم عليه.

وم���ا اأج��م��ل م��ا ق��ال��ه ح�����س��ان ب��ن ث��اب��ت ر���س��ي اهلل عنه 

ي�سفه:

َواأَح�َسُن ِمنَك َلم َتَر َقُطّ َعيني  

َواأَجَمُل ِمنَك َلم َتِلِد الِن�ساُء

ًء ِمن ُكِلّ َعيٍب ُخِلقَت ُمَبَرّ

 َكاأََنَّك َقد ُخِلقَت َكما َت�ساُء«

القاضي عبد اللطيف العلماء
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املجلة القانونية

املنفذ �سده العناء ال�سهري ملراجعة املحكمة لإيداع النفقة، 

املحكمة  ملراجعة  �سهرياً  العناء  ذات  اأي�سا  احلا�سنة  وتكبد 

ل�سرف هذه املبالغ التي مت اإيداعها، وهي جميعها �سعوبات 

ال�سرعي  التنفيذ  وقا�سي  الأط��راف  تواجه  وواقعية  عملية 

على حد �سواء.

الواقعية مل ين�ض عليه قانون  ال�سعوبات  اإن حل هذه   

اأو فقيه يف القانون، ومن ثم كان لزاماً على املحكمة اإيجاد 

حلول جذرية لها، متمثلة يف ال�سلح حتى بعد �سدور الأحكام 

النهائية، وهو لي�ض حاًل وليد اللحظة بل اإن اأ�سل م�سروعيته 

وال�سنة والإجماع واملعقول، فالأدلة على  القراآن  موجود يف 

ْلُح  {َوال�سُّ تعاىل  اهلل  كقول  بع�سها،  ونورد  ذلك م�ستفي�سة 

ِمَن  َطاِئَفَتاِن  ْن  {َواإِ تعاىل:  وقوله   ،)128 )الن�ساء:   { َخ��رْيٌ

9(، وقوله  َبْيَنُهَما} )احلجرات:  ِلُحوا  �سْ
َ
َفاأ اْقَتَتُلوا  امْلُوؤِْمِننَي 

ْو 
َ
َمَر ِب�َسَدَقٍة اأ

َ
َواُهْم اإِلَّ َمْن اأ تعاىل: {َل َخرْيَ يِف َكِثرٍي ِمْن جَنْ

اَلٍح َبنْيَ النَّا�ِض َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْر�َساِة  ْو اإِ�سْ
َ
َمْعُروٍف اأ

ْجًرا َعِظيًما} )الن�ساء: 114( ، ومن ال�سنة 
َ
ِ َف�َسْوَف ُنوؤِْتيِه اأ

َّ
اهلل

 َعلَْيِه َو�َسلََّم: »ال�سلح جائٌز بني امل�سلمني اإل 
ُ َّ
لَّى اهلل قوله �سَ

 
ُ َّ
اهلل لَّى  �سَ النبي  وكان  م ح��الًل«.  اأو حرَّ اأحل حراماً،  �سلحاً 

الأمة  اأجمعت  كما  النا�ض،  بني  بالإ�سالح  يقوم  َو�َسلََّم  َعلَْيِه 

على م�سروعية ال�سلح بني النا�ض بق�سد ر�سا اهلل، ثم ر�سا 

اخلطاب  ب��ن  عمر  اخلليفة  ع��ن  روي  ول��ق��د  املتخا�سمني.  

-ر�سي اهلل عنه - اأنه قال: )ردوا اخل�سوم حتى ي�سطلحوا، 

فاإن ف�سل الق�ساء يورث بينهم ال�سغائن(.

 ووجه الدللة من جميع ما تقدم اأن ال�سلح جائز بني 

املتخا�سمني �سواء كان ذلك قبل �سدور احلكم اأو بعده، بل 

مبوجب  احلقوق  اأخ��ذ  مغبة  من  يرهب  احلنيف  ال�سرع  اإن 

اأو �سهادة زور، فقد قال الر�سول  اأدلة مزيفة  حكم بني على 

عليه ال�سالة وال�سالم: »اإنكم تخت�سمون اإيل، ولعل بع�سكم 

نحو  على  ل��ه  فاأق�سي  بع�ض،  م��ن  بحجته  اأحل���ن  ي��ك��ون  اأن 

فاإمنا  �سيئاً،  اأخيه  له من حق  منه، فمن قطعت  اأ�سمع  مما 

اأقطع له قطعة من النار« ومن ثم فاإن احلق اأوىل اأن يتبع 

اأن يعود الظامل عن ظلمه  ال�سلح  �ساأن هذا  وقد يكون من 

والباغي عن بغيه.

بعد  للت�سويات  اإن�ساء ق�سم خمت�ض  ب��داأت فكرة  من هنا 

فر�سها  التي  ال�سروريات  كاأحد  ال�سرعية،  الأح��ك��ام  تنفيذ 

الواقع، حيث اإن جميع القوانني نظمت م�ساألة ال�سلح قبل 

�سرورة  اإىل  ت�سري  اأن  دون  التقا�سي  واأث��ن��اء  ال��دع��وى  رف��ع 

مرحلة  اأثناء  اأو  النهائي  احلكم  �سدور  بعد  ال�سلح  عر�ض 

وقد  النزاع،  قد ف�سل يف  اأن احلكم  باعتبار  الأحكام،  تنفيذ 

ق�سي الأمر، يف حني اأن مرحلة التنفيذ خا�سة يف الأحوال 

ال�سخ�سية هي مرحلة يغلب عليها طابع اللدد يف اخل�سومة 

التطاحن  اإن  بل  الأط���راف،  بني  ال�سخ�سية  ال��ع��داوة  ب�سبب 

با�ستخدامهم  الأولد، وذلك  يزيد مع وجود  الأط��راف  بني 

كو�سيلة لل�سغط والنتقام من الطرف الآخر، وكل ذلك من 

�ساأنه اأن يوؤثر على بنيان املجتمع ككل.

التوجيه  ق�سم  ع��ن  التنفيذ  ت�����س��وي��ات  ق�سم  وي��خ��ت��ل��ف   

لل�سلح  ي�سعى  التنفيذ  ت�سويات  ق�سم  اإن  حيث  من  الأ�سري 

بني الأطراف بعد �سدور احلكم النهائي ويف حدود احلقوق 

ما  اأم���ا  ف��ق��ط،  التنفيذي  ال�سند  يف  امل���ذك���ورة  والل��ت��زام��ات 

عداها فهي منازعات جديدة يجب على الأط��راف مراجعة 

ق�سم التوجيه الأ�سري ب�ساأنها طبقاً للمادة )16( من قانون 

الأحوال ال�سخ�سية، وقد متت مرحلة تطبيق فكرة الت�سوية 

يف التنفيذ ال�سرعي عن طريق عر�ض بع�ض ملفات التنفيذ 

اأ�سحاب  ال�سرعي  التنفيذ  ق�سم  يف  امل��وظ��ف��ني  بع�ض  على 

املحكمة،  اإ���س��راف  حتت  وذل��ك  والعملية،  ال�سرعية  اخل��ربة 

ملفات  م��ن  العديد  ت�سوية  ومت  التجربة  جنحت  وبالفعل 

التنفيذ واإنهاء نزاعات كانت متفجرة بني الأطراف وبالتايل 

باإدارة  امل�سوؤولني  الق�ساة ومن  التو�سيات من  جاءت جميع 

بت�سوية  �سعبة خمت�سة  اإن�ساء  ال�سخ�سية ب�سرورة  الأحوال 

ملفات التنفيذ ال�سرعي، وهو ما مت بالفعل يف عام 2010.

  وق��د ك��ان من اإجن���ازات ه��ذه ال�سعبة بف�سل اهلل تعاىل 

وجهود املوجهني القائمني عليها اأن مت اإبرام )56( اتفاقية يف 

عام 2009 )فرة التجربة(، ويف عام 2010م بعد اإن�ساء �سعبة 

ت�سوية التنفيذ مت ت�سوية 48% من ملفات التنفيذ املحولة، 

68% من ملفات التنفيذ  2011م  فقد مت ت�سوية  اأما يف عام 

باأن  اإذا ما علمنا  املحولة، وهي ن�سبة مرتفعة بحق، خا�سة 

ملفات التنفيذ هي ملفات ذات طبيعة نزاعية.

  واأخرياً اأقول باأن هذه هي جتربة حماكم دبي يف ال�سلح 

التي  امللفات  معظم  يف  تلم�سنا  ولقد  التنفيذ،  مرحلة  اأثناء 

مت الت�سوية فيها اأن قلت الطلبات واملراجعات فيها من قبل 

اأن تعمم  النزاع بينهم، واأمتنى  انتهاء  الأط��راف، مما يعني 

هذه التجربة على جميع حماكم الدولة، فكل املجتمع ج�سد 

ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر  اإذ  واحد 

واحلمى، ون�سيحة اأخرية اأوجهها لكل الأزواج املقبلني على 

ِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم(  �سْ
َ
 َواأ

َ َّ
الطالق قال اهلل تعاىل: )َفاتَُّقوا اهلل

وتنبذ  امل���ودة،  تتحقق  ففيه  خ��ري  فال�سلح   ،)1  : الأن��ف��ال   (

القطيعة، وتتحقق امل�سالح، ول تن�سوا الف�سل بينكم.

جميع القوانني نظمت م�شاألة ال�شلح قبل رفع 

الدعوى واأثناء التقا�شي دون اأن ت�شري اإىل 

�شرورة عر�س ال�شلح بعد �شدور احلكم النهائي



 وحق التقا�سي يختلف عن حق اإقامة الدعوى، فالدعوى هي و�سيلة 

التقا�سي  فحق  الق�سائية،  الحماية  طلب  �سلطة  اأو  الحق  لحماية 

القانوني  مركزه  ت�سرر  من  لكل  حق  والدعوى  الد�ستور  كفله  حق 

ويريد اللجوء للق�ساء، والفرق بينهما كالفرق بين حق التملك وحق 

الملكية، فحق التملك مكفول للكل بينما حقوق الملكية تكون لمن 

الإجارة  اأو  بالبيع  الت�سرف فيه  ي�ستطيع  ال�سيء، فهو عندئذ  تملك 

و�سائر حقوق الملكية.

 اإذاً لكي ي�ستطيع اأي اإن�سان اأن يمار�ض حقه في التقا�سي واإقامة دعواه 

عليه اأن يكون ذا �سفة – مو�سوعية واإجرائية - ولديه م�سلحة، اأي اأن 

مركزه القانوني قد ت�سرر كاأن يبيع �سخ�ض لآخر �سيارة ثم ل ي�سلمه 

الثمن في�ستطيع عندئذ البائع اإقامة الدعوى قبل الم�ستري لإلزامه 

باأداء الثمن لأن مركزه القانوني كبائع قد ت�سرر بعدم ا�ستيفاء ثمن 

على  تعود  التي  العملية  الفائدة  اأي  بالم�سلحة  فالمق�سود  المبيع، 

رافع الدعوى وي�سترط فيها اأن تكون قانونية، بمعنى اأن ت�ستند اإلى 

وي�ستثنى  لي�ست محتملة  اأي  قائمة،  تكون  واأن  قانوني  اأو مركز  حق 

منها الدعاوى الوقائية والوقتية فقد اأجاز الم�سرع ل�ساحب ال�سفة 

اأن يلجاأ للق�ساء حتى لو كانت له م�سلحة محتملة.

وقد اأكدت محكمة التمييز بدبي على وجوب توافر ال�سفة فقالت اإن 

في  المطلوب  الحق  كان  اإذا  اإل  عليه  المدعى  في  تتوافر  ل  ال�سفة 

الدعوى موجوداً في مواجهته باعتباره �ساحب �ساأن فيه والم�سوؤول 

بالن�سبة  ال�سفة  في  يجب  اإذاً  فيه،  المدعي  اأحقية  ثبوت  حال  عنه 

للمدعية اأن تكون له اأحقية في الحق ويجب في �سفة المدعى عليه 

التقا�سي  هو  نق�سده  الذي  فاإن  التقا�سي  حق  عن  نتكلم  وعندما 

المدني ب�ستى فروعه، اأما الجنائي فله اإجراءاته الخا�سة فالدعوى 

الجنائية تقوم بمجرد تحقق جريمة وترفع ِقبل الجاني، �سواء كانت 

من الدعاوى التي تحتاج اإلى �سكوى اأو التي تت�سدى لها النيابة من 

تلقاء نف�سها، وفي كال الحالتين فاإن النيابة العامة تكون هي الخ�سم 

في الدعوى، ويمكن للمجني عليه المثول كمدع بالحق المدني.

التقا�سي  اأن  العليا في مبداأ قانوني  المحكمة التحادية  اأكدت  وقد 

ولية  اإن  وقالت  حقوقهم،  عن  للذود  للكافة  مكفول  د�ستوري  حق 

�سريح  بن�ض  الم�ستثناة  اإل  المنازعات  لجميع  عامة  ولية  الق�ساء 

اأو التي اتفق الخ�سوم فيها على التحكيم ب�سورة �سريحة في �سورة 

�سرط اأو عقد م�ستقل.

حق التقاضي 
وإجـــراءاته

حق اللتجاء للق�ساء اأو كما ي�سميه معظم الفقهاء 

وال�سراح )حق التقا�سي(  يعتبر من الحقوق الد�ستورية 

العامة التي ل يجوز التنازل عنها ف�ساًل اأن هذا الحق 

بالتقادم  النق�ساء ل  اأ�سباب  �سبب من  باأي  ينق�سي  ل 

ول بغيره، ول يجوز اتفاق الخ�سوم على تنازل اأحدهم 

تنازل  على  اتفقوا  واإذا  ما،  عقد  في  التقا�سي  حق  عن 

اإي منهم عن حقه في اللجوء للق�ساء فاإن هذا التفاق 

يكون باطاًل ويمكن لأي منهم اإقامة دعوى قبل الآخر 

اإذا ما توافرت �سروطها.

 القاضي عبد اللطيف العلماء
حماكم دبي

رئيس شعبة التدريب بالمعهد
تحاضر في جمعية دار البر
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اأن يكون هو م�سوؤوًل عن اأداء حق المدعي.

لقبول  ك�سرط  ال�سفة  توافر  وجوب  على  اأحكامها  تواترت  واأي�ساً 

الدعوى فقالت: اإنه ي�سترط لقبول الخ�سومة في الدعوى اأن يكون 

تعود  حتى  عليه  المتنازع  الحق  على  اأطرافها  بين  قائم  نزاع  هناك 

للحكم  عليه  للمدعى  اخت�سامه  من  منفعة  اأو  فائدة  المدعي  على 

عليه بما يطلب، بما موؤداه اأنه حيث ل تكون للمدعى اأية طلبات قبل 

اأو  فائدة  عليه  للمدعى  تتوافر  ل  وبالتالي  عليهم  المدعى  من  اأي 

م�سلحة في اخت�سامه.

الدعاوى  تقيد  اأن  فيجب  الدعوى  اإقامة  اإجراءات  حيث  من  واأما 

المدنية باإيداع لئحة – مذكرة - ت�سمى �سحيفة الدعوى يرفق بها 

يوؤيد  ما  تحتوي  م�ستندات  حافظة  بها  وترفق  الخ�سوم  بعدد  ن�سخ 

ثم  القانون،  تطلبها  التي  البيانات  على  ت�ستمل  اأن  ويجب  الإدعاء، 

ي�سدد الر�سم عنها، ومتى تم اإعالن الخ�سم بها وبالجل�سة المحددة 

لنظرها فاإن الخ�سومة تكون قد انعقدت �سحيحة.

وفي ذلك تقول محكمة التمييز الموقرة: من المقرر اأن الخ�سومة 

كما تنعقد بين طرفيها باإيداع �سحيفة الدعوى بقلم الكتاب واإعالنها 

اإلى المدعى عليه وفقاً لالإجراءات ال�سحيحة المقررة قانوناً، فاإنها 

نف�سهما  تلقاء  من  المحكمة  اأمام  الطرفين  بمثول  اأي�ساً  تنعقد 

وعر�ض النزاع عليهما، وتتم اإجراءات التقا�سي في هذه الحالة في 

مح�سر الجل�سة مبا�سرة دون حاجة اإلى اإيداع �سحيفة الدعوى بقلم 

الكتاب اأو اإعالنها اإلى المدعى عليه اإذ يغني عن ذلك مجرد ح�سور 

النزاع  وعر�ض  القيد  اإجراءات  وا�ستيفاء  المحكمة  اأمام  الطرفين 

عليه وفقاً لما تق�سي به المادة 47 من قانون الإجراءات المدنية.

ف����ي اإط��������ار ال����ت����ع����اون م����ع ال���م���وؤ����س�������س���ات 

رئي�سة  قدمت  بالدولة  العاملة  والجمعيات 

الحمادي  ال��ع��ن��ود  بالمعهد  ال��ت��دري��ب  �سعبة 

»التميز في خدمة  بعنوان  تدريبياً  برنامجاً 

لمدة  ال��ب��ر«  دار  جمعية  لموظفات  العمالء 

و�سارك  الما�سي  �سبتمبر   27-26 يومين في 

باأهم المهارات  13 متدربة تم تزويدهن  فيه 

الالزمة للتميز في مجال خدمة العمالء.

اأف�سل  على  البرنامج  م�سمون  وا�ستند 

اأن��واع  على  التعرف  في  منهجياً  الممار�سات 

العمالء و�سبل الهتمام بهم وكيفية تحليل 

الطرق  واأف�سل  للعمالء  ال�سلوكية  الأنماط 

تطوير  على  التركيز  م��ع  م�سكالتهم  لحل 

الحلول التي ترفع م�ستوى ر�سا العمالء من 

الأفراد والموؤ�س�سات.



الفرع الرابع: عـمــل الـحكميــن:
الإماراتي ما يجب على  ال�سخ�سية  الأح��وال  بيَّن قانون 

في  الأ�سا�سية  الحكمين  مهمة  تكمن  حيث  عمله،  الحكمين 

ال��ط��رف��ي��ن، فيجب  ب��ي��ن  ال�����س��ق��اق وال���ن���زاع  بحثهما لأ���س��ب��اب 

جهودهما  وب���ذل  ال�����س��ق��اق،  اأ���س��ب��اب  وت��ق�����س��ي  تفهم  عليهما 

لإ�سالح ذات بين الزوجين بمعالجة الأ�سباب التي نجم عنها 

ال�سقاق بين الزوجين حتى يكون عالجاً �سافياً، قا�سياً على 

اأ�سباب النزاع حتى تعود الأ�سرة لو�سعها الطبيعي، وعليهما 

اأن يتمهال وي�سبرا فال يت�سرعان بف�سم عرى الزوجية.

ومع  الزوجين  مع  الحكمان  يجتمع  اأن  ذل��ك  �سبيل  في  ولهما 

ذويهما وجيرانهما، وذوي العالقة بهما، مع تو�سيع دائرة التحقيق 

وتمحي�ض الآراء بالوقوف على اأ�سانيدها واأدلتها، مع محافظتهما 

على اأ�سرار المهمة الموكولة اإليهما، مع التقيد بالأعراف والآداب 

العامة، ومراعاة تحديد الأوقات المنا�سبة لجل�سات التحكيم.

فتن�ض المادة )119( على اأنه :- » على الحكمين تق�سي اأ�سباب 

�سير  يوؤثر في  الزوجين، ول  بين  الجهد لالإ�سالح  وب��ذل  ال�سقاق 

على احلكمني تق�شي اأ�شباب ال�شقاق
وبذل جهودهما الإ�شالح ذات البني

والق�شاء على اأ�شباب النزاع

التحكيم  جل�سة  ح�سور  عن  الزوجين  اأحد  امتناع  الحكمين  عمل 

متى تم اإعالنه بالجل�سة المحددة اأو الجل�سات الالحقة، اإن ح�سل 

انقطاع بينهما«.

 ووفقاً لن�ض المادة ال�سابقة، فاإن الأ�سل في بعث الحكمين اأن 

يقوما ببذل جهدهما لإ�سالح ما بين الزوجين بعد اأن يعرف كل 

اإزالتها،  على  فيعمالن  �ساحبه  وال�سقاق من  النزاع  اأ�سباب  منهما 

ول يت�سرعان في ف�سم عرى الزوجية، وبعد اأن يتحرى الحكمان 

ن�سبة  بتحديد  وذل��ك  قرارهما  ويتخذان  يجتمعان  النزاع  اأ�سباب 

اإ�ساءة كل واحد من الزوجين، من خالل معرفة الأ�سباب والأفعال 

التي �سدرت منه واأدت اإلى وجود هذا ال�سقاق وا�ستحكامه، ومن ثم 

ا�ستعرا�ض ما ي�سلح من الو�سائل لعالجه.

اأن الظروف مهياأة لل�سلح فعليهما الأخذ  فاإذا وجد الحكمان 

بيد الم�سيء من الزوجين واإفهامه ما يجب عليه لإ�سالح اإ�ساءته 

للطرف الآخر.

الحياة  ا�ستمرار  اأن  الحكمين وا�ستقر على  راأي  اإذا اجتمع  اأما 

فقد  طلبه  على  التطليق  طالب  لإ���س��رار  متعذرة،  الزوجين  بين 

ن�ست المادة )120( على ما يجب عليهما عمله.

وتاريخ  مكان  يعينا  اأن  الحكمين  على  يجب  ذل��ك  قبل  ولكن 

واأن يعلنا  الإدارة،  التن�سيق مع  الأول��ى بعد  التحكيم  انعقاد جل�سة 

الزوجين بذلك بالطريق الذي ر�سمه القانون لذلك.

فاإن  للتحكيم  الأول��ى  بالجل�سة  الزوجين  اإع��الن  يتم  لم  ف��اإذا 

15 م��ن نظام  ل��ل��م��ادة  ب��اط��اًل وذل���ك وف��ق��اً  ي��ك��ون  الحكمين  تقرير 

المحكمين الأ�سريين بدبي)1(.

وف���ي ك��ل الأح�����وال ف��اإن��ه ي��ج��ب ع��ل��ى الحكمين ت��دوي��ن اأق���وال 

الزوجين وذوي ال�ساأن في مح�سر يوقعه الحكمان والزوجان وذوو 

ال�ساأن، وذلك وفقاً للمادة 16 من النظام رقم 8 ل�سنة 2006 ب�ساأن 

المحكمين في دعاوى الأحوال ال�سخ�سية بدبي)2(.

وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه ل يوؤثر في �سير عمل الحكمين اأن 

يمتنع اأحد الزوجين عن ح�سور الجل�سة المحددة للتحكيم، 

بالجل�سات  اأو  ال��م��ح��ددة،  بالجل�سة  اإع��الن��ه  ت��م  ق��د  ك��ان  متى 

وبالتالي  الجل�سات،  ه��ذه  بين  انقطاع  ح�سل  متى  الالحقة 

واأ���س��ب��اب  ب��م��ا ح���دث  ت��ق��ري��ره��م��ا  ي��رف��ع��ا  اأن  الحكمين  ف��ع��ل��ى 

ح�سور  عن  الزوجين  من  اأي  تغيب  اأن  ذل��ك  اإليه،  انتهيا  ما 

رف�ساً  يعتبر  ال�سحيح  التبليغ  تبليغه  بعد  التحكيم  جل�سات 

تاأثير لذلك  الآخ��ر، فال  لالإ�سرار بالطرف  لل�سلح، وق�سداً 

التغيب على �سير عمل الحكمين.

تـطليــق الـحكميــن:
اإذا بذل الحكمان ما في و�سعهما نحو الإ�سالح بعد معرفة �سبب 

النزاع ، وعجز الحكمان عن الإ�سالح لإ�سرار طالب التطليق على 

طلبه، فاإن المادة )120( من قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي 

قد بينت ما يجب على الحكمين عمله، حيث تن�ض على اأنه:- 

 »اإذا عجز الحكمان عن الإ�سالح:

1-ف���اإن كانت الإ���س��اءة كلها م��ن جانب ال���زوج، وال��زوج��ة 

هي طالبة التفريق، اأو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان 

التفريق بطلقة بائنة، دون م�سا�ض ب�سيء من حقوق الزوجية 

المترتبة على الزواج والطالق.

2-اإذا كانت الإ�ساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير 

بدل منا�سب يقدرانه تدفعه الزوجة.

اأو ببدل  3-اإذا كانت الإ�ساءة م�ستركة قررا التفريق دون بدل، 

يتنا�سب مع ن�سبة الإ�ساءة.

الزوج  كان  ف��اإن  الم�سيء منهما،  يعرف  فلم  الحال  4-اإن جهل 

هي  الزوجة  كانت  واإن  دع��واه،  رف�ض  الحكمان  اقترح  الطالب  هو 

التفريق  الحكمان  التفريق، قرر  اأو كان كل منهما طالباً  الطالبة 

بينهما دون بدل«

ون�����ض ه��ذه ال��م��ادة وا���س��ح، وه��و م�ستمد م��ن مذهب 

الإمام مالك – رحمه اهلل -

و يفهم م��ن ن�����ض ال���م���ادة ���س��ال��ف��ة ال��ذك��ر اأن ق��ان��ون الأح����وال 

ال�سخ�سية الإماراتي قد ح�سم الخالف في اأمر الحكمين، فاعتبر 

اأنهما حكمان يحكمان ل مجرد وكيلين، وبذلك يكون القانون قد 

اأخذ بما ذهب اإليه المالكية في الم�سهور عندهم  والرواية الثانية 

عند الحنابلة، والقول الثاني عند ال�سافعية.

اأخ���ذا  ب��ائ��ن��ة،  واح����دة  طلقة  ي��ق��ع  بالتطليق  الحكمين  وح��ك��م 

بم�سهور مذهب مالك.

الحكمين  اأن عجز  ا�ستقر ق�ساء محكمة تمييز دبي على  وقد 

عن الإ�سالح بين الزوجين يعطيهما الحق في اأن يقررا التطليق 

بطلقة بائنة اإذا كانت الإ�ساءة من الزوج دون الم�سا�ض بحق الزوجة 

في حقوقها الزوجية، واإذا كانت الإ�ساءة من الزوجة قرر الحكمان 

التطبيقات القضائية
 للطالق للضرر 

 ومجاالت التحكيم األسري
 في ضوء أحكام قانون  األحوال
 الشخصية اإلماراتي  )3/ 3(

ن�ستكمل في هذا المقال اأحكام الطالق لل�سقاق والنزاع 

ال�حكمي��ن، ومدى  ع�م��ل  الزوجين، فنتحدث فيه عن  بين 

التزام القا�سي بقرار الحكمين، ثم نتكلم عن و�سائل اإثبات 

ال�سرر في المطلب الأخير، فنقول وباهلل التوفيق: 

بقلم / د. محمد عبد الرحمن الضويني
اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�سارك

مبعهد دبي الق�سائي 
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 وفقاً للن�ض ال�سابق فاإن الحكمين اإما اأن يتفقا واإما اأن يختلفا:

ي�سدق  للقا�سي  اأ�سدراه ملزم  الذي  القرار  فاإن  اتفقا  ف��اإذا 

وم��ن  ال��ق��ان��ون،  بتطبيق �سحيح  ال��ح��ك��م��ان  ال��ت��زم  م��ت��ى  ع��ل��ي��ه، 

يخالفه  ل  الحكمين  حكم  بمقت�سى  يحكم  القا�سي  ف���اإن  ث��م 

المقرر  الأ�سل  اأن  اإذ  الحالة،  تعديله في هذه  �سلطة  له  ولي�ض 

ملزم  المحكم  حكم  اأن  عندهم)8(  الم�سهور  في  المالكية  عند 

ال�سرعية.  ل��الأ���س��ول  م��واف��ق��اً  ك��ان  اإذا  عليه  وي�سدق  للقا�سي، 

لأن  اتفقا  اإن  الحكمين  حكم  بمقت�سى  يحكم  القا�سي  اأن  ذلك 

انتهى  لما  وفقاً  وذلك  الوكالة،  اأو  ال�سهادة  الحكم ل  طريقهما 

اإليه الراأي الراجح من اأن المحكم حاكم ولي�ض وكيال. 

فقد ق�ست محكمة التمييز بدبي باأنه » على القا�سي اأن يحكم 

بمقت�سى حكم الحكمين اإن اتفقا لأن طريقهما الحكم ل ال�سهادة اأو 

الوكالة ومن المقرر اأي�ساً اأن لمحكمة المو�سوع اأن تقيم ق�ساءها 

على قرار الحكمين متى ا�ستندت اإلى اأ�سباب �سائغة لها اأ�سل ثابت 

من الأوراق ول مخالفة فيها لأحكام القانون«)9(.

كما ق�ست المحكمة التحادية العليا باأنه: » ... على القا�سي 

في  يحكم  اأن  القانون  ذات  من   2 فقرة   121 المادة  لن�ض  طواعية 

الدعوى بموجب حكم الحكمين اإن اتفقا باعتبار اأن الحكمين وفقاً 

لمذهب الإم��ام مالك المعمول به في الدولة طريقهما الحكم ل 

ال�سهادة ول الوكالة ، ويجب على القا�سي تنفيذ حكمهما من غير 

تعقيب ولو خالف مذهبه »)10(

الحكمين  ق��رار  ينفذ  اأن  القا�سي  على   .....  « باأنه  ق�ست  كما 

اأم ل، عماًل  بذلك  الطرفان  و���س��واء ر�سي  اأم ل،  راأي��ه  واف��ق  �سواء 

بن�ض المادة 1/121 من القانون »)11(

الأح���وال  ق��ان��ون  لأح��ك��ام  مخالفاً  الحكمين  حكم  ك��ان  اإذا  اأم���ا 

اأن يتدخل بتعديل حكم الحكمين  ال�سخ�سية، فاإنه يحق للقا�سي 

الإماراتي،  ال�سخ�سية  الأح��وال  قانون  اأحكام  فيه من  فيما خالف 

وذلك وفقاً لن�ض المادة )121( فقرة )3(.

في  القا�سي  بتدخل  المق�سود  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  وتجدر 

تعديل قرار الحكمين يتحدد نطاقه في تدخله فيما قرره 

الإ���س��اءة  م��ع  تنا�سبه  ب��ال��ب��دل وم���دى  الإل����زام  ف��ي  الحكمان 

ولي�ض تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما عليه، بعد 

عجزهما عن الإ�سالح بين الزوجين.

فقد ق�ست محكمة التمييز بدبي باأنه : » على القا�سي 

تعديل حكم الحكمين فيما خالف اأحكام القانون والمق�سود 

القا�سي في تعديل قرار الحكمين هو تدخله فيما  بتدخل 

التطليق بمقابل تدفعه الزوجة، واإن كانت الإ�ساءة من كليهما، قرر 

اأو دون بدل،  الإ�ساءة  يتنا�سب مع  بينهما ببدل  التطليق  الحكمان 

واإذا لم يعرف الم�سيء من الزوجين، وكانت الدعوى مرفوعة من 

التي  الزوجة هي  واإن كانت  دع��واه،  الحكمان رف�ض  اقترح  ال��زوج، 

رفعت الدعوى قرر الحكمان التفريق دون بدل.)3(

واأنه من الم�ستقر عليه اأي�ساً اأنه اإذا عجز الحكمان عن الإ�سالح 

بينهما فاإنه ل منا�ض من اإنفاذ راأيهما بالتفريق بين الزوجين متى 

تبين للمحكمة ذلك، فقد ق�ست المحكمة التحادية العليا باأنه: 

»من المقرر بن�ض المادة 120 من قانون الأحوال ال�سخ�سية على 

اأنه »اإذا عجز الحكمان عن الإ�سالح – 1- فاإن كانت الإ�ساءة كلها 

ك��ان كل منهما  اأو  التفريق  ال��زوج وال��زوج��ة هي طالبة  من جانب 

طالباً قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون م�سا�ض ب�سيء من 

 - المقرر  ومن  والطالق«.  ال��زواج  على  المترتبة  الزوجية  حقوق 

المذهب  ن�سو�ض  اأن   - المحكمة  ه��ذه  ق�ساء  ب��ه  ج��رى  م��ا  وعلى 

اأن  القا�سي  على  اأن  على  متفقة  الدولة  في  به  المعمول  المالكي 

ينفذ قرار الحكمين �سواء وافق راأيه اأم ل، و�سواء ر�سي الطرفان 

اأن  اإل��ى  اأم ل، لما ك��ان ذل��ك، وك��ان حكم ال��زوج��ة قد خل�ض  بذلك 

واأن��ه رف�ض  ال��زوج لإ�ساءة معا�سرة زوجته  اإلى  ال�سقاق يعود  �سبب 

التعاون، كما رف�ض الح�سور اإلى منزل والد الزوجة لإزالة اأ�سباب 

الخالف، وخل�ض اإلى الراأي باأنه ي�ستحيل الإ�سالح بين الزوجين 

، كما ح�سر محكم الزوج اأمام المحكمة بالجل�سة الختامية وقرر 

بين  التفريق  وراأى  الطرفين  بين  م�ستحياًل  اأ�سبح  الإ�سالح  باأن 

الزوجين، ولما كان ذلك وقد تبين للمحكمة من مجريات عر�ض 

في  ممعن  واأن��ه  ال�سلح  يبغي  ل  ال��زوج  اأن  الطرفين  على  ال�سلح 

ال�سقاق، ومن ثم فال تجد المحكمة من �سبيل اإلى ذلك �سوى اإنفاذ 

راأي الحكمين بالتفريق بين الزوجين«)4(. 

الثابت  كان  »لما  باأنه:  العليا  التحادية  المحكمة  ق�ست  كما 

الموؤيد  فيه  المطعون  الحكم  م��دون��ات  وم��ن  الطعن  اأوراق  م��ن 

لحكم محكمة الدرجة الأولى - والذي ق�سى بما خل�ض اإليه حكم 

الزوجين  بين  التفريق  اإل��ى  انتهى  وال��ذي  الدعوى  في  الحكمين 

الزوجة  تتنازل  اأن  بائنة على  )الطاعنة والمطعون �سده( بطلقة 

عن موؤخر �سداقها على �سند من اأن الإ�ساءة كلها من جانب الزوج، 

من  ارت��ي��اح  وع��دم  وتجاهاًل  جفوة  هناك  اأن  للحكمين  تاأكد  حيث 

بالزوجة  واأل��ح��ق   عالقتهما  على  اأث��ر  مما  لزوجته  ال���زوج  جانب 

ق�ساء  واأن  بينهما،  متعذرة  الزوجية  الحياة  يجعل  نف�سياً  �سرراً 

الحكم المطعون فيه قد �ساير حكم محكمة الدرجة الأولى، والذي 

من   )1  /  120( ال��م��ادة  ن�ض  ل�سريح  لمخالفته  �سديد  غير  ج��اء 

والذي  ال�سخ�سية  الأح��وال  �ساأن  في   2005 ل�سنة   28 رقم  القانون 

جاء فيه )فاإن كانت الإ�ساءة كلها من جانب الزوج ، والزوجة هي 

بائنة، دون  بينهما بطلقة  التفريق  الحكمان  التفريق، قرر  طالبة 

م�سا�ض ب�سيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج اأو الطالق( 

وذلك باأن اأيده في ق�سائه بما انتهى اإليه من اأخذ بحكم الحكمين 

�سداقها  موؤخر  عن   - ال��زوج��ة   - الطاعنة  تنازل  ا�سترط  وال��ذي 

النكاح بين الطاعنة والمطعون �سده  والمن�سو�ض عليه في عقد 

للتفريق بينهما بطلقة بائنة، فاإنه يكون قد خالف �سحيح ال�سرع 

والقانون، باعتبار اأن ا�ستحقاق الزوجة لموؤخر �سداقها بحل عقد 

ذلك  على  المترتبة  الآث��ار  اأث��ر من  هو  الوفاة  اأو  بالطالق  النكاح 

العقد، ويكون حقاً من حقوقها الزوجية والتي ل يجوز الم�سا�ض 

بها اأو اإنقا�سها دون ن�ض في عقد النكاح اأو تنازل �سريح من جانبها، 

لذلك فاإنه يكون مو�سوفاً بالخطاأ الم�ستوجب نق�سه »)5(

وجوب ت�شبيب قرار احلكمني:
اإلى  الحكمان  »يقدم  اأن��ه:  على   )1( فقرة   )121( المادة  تن�ض 

القا�سي قرارهما م�سبباً مت�سمناً مدى اإ�ساءة كل من الزوجين اأو 

اأحدهما اإلى الآخر«.

 وفقاً لن�ض المادة )121( فقرة واحد فاإنه يجب على الحكمين 

اأن يقدما قرارهما اإلى القا�سي م�سبباً مت�سمناً مدى اإ�ساءة كل من 

التحقق  القا�سي  ي�ستطيع  الآخ��ر، حتى  اإلى  اأحدهما  اأو  الزوجين 

من �سحة قيام الحكمين بتطبيق القانون.

وفي �سوء المواد 119 و 120 و 121 ق�ست المحكمة التحادية 

الحكمين  تقرير  الثابت من  وك��ان  ذل��ك  ك��ان  لما   « باأنه  العليا 

اللذين انتدبتهما محكمة اأول درجة قد خال تقرير كل منهما 

ال��زوج��ة، وانتهيا  اأو  ال���زوج  ���س��واء كانت م��ن  م��ن بيان الإ���س��اءة 

رافعة  اأن  الدعوى، في حين  واح��دة موؤداها رف�ض  نتيجة  اإل��ى 

الدعوى هي الزوجة، وكان يتعين عليهما وفقاً للمبادىء �سالفة 

البيان اأن يثبتا ال�سرر فاإن لم يعرفا الم�سيء منهما وكانت هذه 

على  ك��ان  �سدها(  )المطعون  ال��زوج��ة  م��ن  مرفوعة  ال��دع��وى 

الحكمين قد خالفا هذا  واأن  اأما  التفريق،  اأن يقررا  الحكمين 

النظر ولم ي�سببا قرارهما ت�سبيباً مت�سمناً مدى اإ�ساءة كل من 

الإ�ساءة وخل�ست  تلك  ون�سبة  الآخ��ر  اإلى  اأحدهما  اأو  الزوجين 

محكمة ال�ستئناف اإلى تعيين غيرهما لمبا�سرة المهمة، فاإنها 

بذلك تكون قد طبقت �سحيح القانون »)6(

  اإل اأنه تجدر الإ�سارة اإلى اأن اإلزام الحكمين بت�سبيب قرارهما 

لي�ض كاإلزام القا�سي بت�سبيب حكمه، فالقا�سي يلتزم عند ت�سبيبه 

لحكمه بتح�سيل الوقائع وطلبات الخ�سوم وموجز دفاعهم بينما 

عر�ض  فيه  يثبتا  اأن  لقرارهما  ت�سبيبهما  عند  الحكمان  يكتفي 

ال�سلح على الزوجين، واأن يحددا م�سدر ال�سقاق ومن هو الم�سيء 

من الزوجين لالآخر ون�سبة تلك الإ�ساءة وتعيين اأي من الزوجين 

التي  الفقرة  اإل��ى ن�ض  ا�ستحقاقه والإ���س��ارة  بالبدل في حال  ملزم 

انتهيا اإلى تطبيقها من المادة 120 من قانون الأحوال ال�سخ�سية 

اإل��ى اختالف طبيعة عمل كل من  الإم��ارات��ي. ولعل ذل��ك مرجعه 

بين  الإ�سالح  هو  الحكمين  بعث  من  الهدف  اإذ  والقا�سي  الحكم 

الزوجين متى اأمكنه ذلك. 

في   - المقرر   « ب��اأن��ه:  بدبي  التمييز  محكمة  ق�ست  وق��د 

قرارهما  بت�سبيب  الحكمين  اإل��زام  اأن   - المحكمة  هذه  ق�ساء 

الوقائع  تح�سيل  م��ن  حكمه  بت�سبيب  القا�سي  ك��اإل��زام  لي�ض 

وطلبات الخ�سوم وموجز دفاعهم الجوهري وذلك لختالف 

طبيعة عمل كل من المحكم والقا�سي، ولأن الهدف من بعث 

الحكمين ه��و اأ���س��اًل الإ���س��الح م��ا اأم��ك��ن بين ال��زوج��ي��ن، ول��ذا 

يكفي الحكمين لت�سبيب قرارهما اإثباتهما فيه عر�ض ال�سلح 

في  بالبدل  الملزم  الزوجين  م��ن  اأي  وتعيين  الزوجين  على 

حالة ا�ستحقاقه والإ�سارة ما اأمكن اإلى ن�ض الفقرة التي ارتاأيا 

تطبيقها من المادة 120 �سالفة الذكر( .)7(

الفرع اخلام�س: مدى التزام القا�شي  بقرار احلكمني:
القا�سي  ....2- يحكم   « اأن��ه  3 على  ف��ق��رة2،  ال��م��ادة121  تن�ض 

بمقت�سى حكم الحكمين اإن اتفقا، فاإن اختلفا عين القا�سي غيرهما 

المحكمة  وتحلف  الراأيين  اأح��د  يرجح  ثالثاً  حكماً  اإليهما  �سم  اأو 

الحكم الجديد اأو المرجح اليمين باأن يقوم بمهمته بعدل واأمانة.

خالف  فيما  الحكمين  حكم  تعديل  القا�سي  على   -  3

اأحكام هذا القانون«

ملعلوماتك
ال يوؤثر يف �شري عمل احلكمني امتناع اأحد الزوجني 

عن ح�شور اجلل�شة متى مت اإعالنه بها 

بالطريق الذي ر�شمه القانون 
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الأ�سريين ، والتي نوجزها فيما يلي:

م��ن قبل . 1 ل��ه  المر�سل  التكليف  اإل��ى خطاب  ب��الإ���س��ارة  ي��ب��داأ  اأن 

المحكمة.

اأن يبين المحكم اليوم والوقت المعينين لعقد جل�سة التحكيم.. 2

ذكر ا�سم المدعي والمدعى عليه، وذوي ال�ساأن ممن ح�سروا . 3

جل�سات التحكيم.

مكاناً . 4 التحكيم   بجل�سة  الطرفين  اإعالنهما  اإل��ى  ي�سيرا  اأن 

وزماناً واأن يبينا ح�سورهما اأو اأيهما من عدمه.

بتدوين . 5 وقيامهما  الجل�سات  اأو  الجل�سة  عقد  اإل��ى  ي�سيرا  اأن 

اأقوال الزوجين وذوي ال�ساأن بمح�سر – موقع من الحكمين 

الزوجين  ومن ذوي  اإليهم، ومن  ا�ستمع  الذي  الحكم  اأو من 

ال�ساأن - على اأن يرفق هذا المح�سر بالتقرير.

واأنهما . 6 ال��زوج��ي��ن،  على  ال�سلح  عر�ض  التقرير  ف��ي  يثبتا  اأن 

بذل ما في و�سعهما لالإ�سالح واأنهما عجزا عن الإ�سالح بين 

الزوجين.

ف��ي ح���ال الن��ت��ه��اء اإل���ى ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن ال��زوج��ي��ن ف��اإن��ه يجب . 7

من  الم�سيء  هو  وم��ن  ال�سقاق  م�سدر  يبينا  ب��اأن  ي�سبباه،  اأن 

الزوجين، ون�سبة تلك الإ�ساءة.

حالة . 8 ف��ي  بالبدل  م��ل��زم  ال��زوج��ي��ن  م��ن  اأي  بتعيين  يقوما  اأن 

ا�ستحقاقه، اأو الن�سبة الم�ستحقة على كل منهما في حالة ما 

اإذا كانت الإ�ساءة م�ستركة بين الزوجين، واأن يحددا مقداره.

الإ�سارة اإلى ن�ض الفقرة التي ارتاأيا تطبيقها من المادة 120.. 9

اأن يكون قرار الحكمين وا�سحاً اإما بال�ستجابة اإلى ال�سلح من . 10

اأن يو�سيا  اأن يقررا التفريق بينهما، فال يجوز  اأو  الطرفين، 

اأن يقول مثاًل نرجح التفريق بن�سبة �ستين في  اأو  بالتفريق، 

المائة.

ذكر تاريخ كتابة التقرير والتوقيع على جميع اأوراقه من قبل . 11

الحكمين، ثم اإر�ساله مع مرفقاته اإلى المحكمة المخت�سة.

اأنه ل يحق للمحكم الموقع على جميع �سفحات التقرير عند . 12

اأي��اً كان مبرره، وفقاً لما  تقديمه للمحكمة الرجوع عن راأي��ه 

انتهت اإليه اأحكام الق�ساء.

املطلب الرابع
و�شـائل اإثبـات ال�شـرر

يثبت ال�سرر بطرق الإثبات المقررة �سرعاً، والتي منها:-

اأ- الإقرار: وهو اعتراف �سخ�ض بحق عليه لآخر، فهو اإخبار 

قرره الحكمان من الإلزام بالبدل وتنا�سبه مع الإ�ساءة ولي�ض 

تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما بعد عجزهما عن 

الإ�سالح بين الزوجين«)12( .

اختــالف الـحكميــن:-
بين  التفريق  الحكمين من حيث  بين  الختالف  اإذا وقع  اأم��ا 

لأحدهما  المتوجب  المال  مقدار  اأو  الإ�ساءة  تحديد  اأو  الزوجين 

على الآخر، فاإنه يجب على القا�سي اأن يعين غيرهما، اأو اأن ي�سم 

المحكمين  المحكمة  وتحلف  الراأيين،  اأح��د  يرجح  ثالثاً  اإليهما 

وعدل،  باأمانة  بمهمته  يقوم  ب��اأن  اليمين  المرجح  اأو  الجديدين، 

وذلك وفقاً لن�ض المادة )121( فقرة )2(.

ينفذ  ف��اإن��ه  ال��راأي��ي��ن  م��ن  اأي  اإل��ى  الثالث  المحكم  انتهى  ف���اإذا 

وي�سبح ملزماً للقا�سي وللزوجين، فقد ق�ست المحكمة التحادية 

العليا باأنه: »لما كان الثابت من الأوراق اأن الحكم المطعون فيه 

اعتمد في ق�سائه بتطليق المطعون �سدها على اأدلة منها ما قرره 

اثنان من المحكمين وهم حكم المطعون �سدها والمحكم الثالث 

الحكمين  راأي  اأن  وال��م��ع��روف  ال��ط��الق  على  راأيهما  اتفق  ال��ل��ذان 

ملزم للزوجين والقا�سي طبقاً للمذهب المالكي المعمول به في 

الدولة...« )13(

ع��ل��ى تعيين حكمين  واف���ق  الإ���س��الم��ي  ال��ف��ق��ه  ك���ان  واإن  ه���ذا   

جديدين، فاإنه ل مانع �سرعاً من اإ�سافة مرجح، على اأن ل يبدي 

والنزاع، حتى  ال�سقاق  اأ�سباب  في  والتمحي�ض  النظر  بعد  اإل  راأي��اً 

يكون راأيه مبنياً على قناعة تامة.

وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه ل يجوز للمحكم الذي وقع على جميع 

�سفحات التقرير عند تقديمه للمحكمة اأن يرجع عن راأيه فيه اأياً 

كان مبرره، وذلك لأن التقرير يكت�سب �سرعاً حجيته بمجرد توقيع 

الحكمين عليه وتقديمه للمحكمة، وي�سبح من ذلك الوقت ملزماً 

للزوجين والمحكمة على حد �سواء)14(.

الفرع ال�شاد�س: ال�شوابط القانونية لتقرير احلكمني
بعمل  المتعلقة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  للن�سو�ض  ق��راءت��ن��ا  خ���الل  م��ن 

ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  م��ن  ك��ل  ف��ي  الأ���س��ري��ي��ن،  المحكمين 

ب�ساأن   2006 ل�سنة   8 رقم  الأ�سريين  المحكمين  ونظام  الإم��ارات��ي، 

باإمارة دبي،  المحكمين الأ�سريين في دعاوى الأحوال ال�سخ�سية 

فاإنه  ال�ساأن،  التمييز في هذا  اأحكام محكمة  ا�ستقراء  ومن خالل 

يمكننا ا�ستخال�ض ال�سوابط القانونية لإعداد تقارير المحكمين 

يتعني اإفهام امل�شيء من الزوجني

مبا يجب عليه الإ�شالح االأمر

يف قانون االأحوال ال�شخ�شية االإماراتي..

احلكمان يحكمان جمرد وكيلني

4445

2
0

1
2

  -
رب  

م
ف

و
 ن

 -
  )

1
2

(
د 

د
عــ

ال

املجلة القانونية

اإن القرائن يوؤخذ بها كدليل  حيث  ج( قرائن الأح�ال: 

لإثبات ال�سرر الموجب للتطليق، يقول ال�سيخ النفراوي في كتابه 

بقرائن  ولو  الثابت  بال�سرر  التطليق  »للمراأة  الدواني:-  الفواكه 

الأحوال«.

 ولعل من قرائن الأحوال الأحكام الجزائية والتقارير الطبية.

 

موقف قانون االأحوال ال�شخ�شية االإماراتي:-
اأن  على  الإم���ارات���ي  ال�سخ�سية  الأح����وال  ق��ان��ون  ن�ض  لقد 

ال�����س��رر ي��ث��ب��ت ف��ي دع����وى ال��ت��ط��ل��ي��ق ل��ل�����س��رر ب��ط��رق الإث��ب��ات 

المقررة �سرعاً، اإذ ن�ض في المادة )122( على اأنه:- »في دعوى 

ال�سرعية،  الإث��ب��ات  ب��ط��رق  ال�����س��رر  يثبت  ل��الإ���س��رار  التطليق 

وتقبل  ال��زوج��ي��ن،  اأح���د  على  ال�����س��ادرة  الق�سائية  وب��الأح��ك��ام 

ال�سهادة بالت�سامع اإذا ف�سر ال�ساهد اأو فهم من كالمه ا�ستهار 

ال�سرر في محيط حياة الزوجين ح�سبما تقرره المحكمة.

 ول تقبل ال�سهادة بالت�سامع على نفي ال�سرر.

اأو  للفرع  الأ�سل  اأنثى عدا  اأو  كان  ذك��راً  ال�ساهد  �سهادة  وتقبل 

الفرع لالأ�سل متى توافرت في ال�ساهد �سروط ال�سهادة �سرعاً«.

طرق  بجميع  ال�سرر  يثبت  ال�سابقة  ال��م��ادة  لن�ض  فوفقاً 

ال��زوج  ك��اأن يقر  الإق���رار،  والتي منها  �سرعاً،  المقررة  الإث��ب��ات 

ب�سربه لزوجته اأو �سبها اأو غير ذلك. 

بواقعة  »الإق���رار  ب��اأن  بدبي  التمييز    فقد ق�ست محكمة 

الإ����س���رار م��ن ق��ب��ل ال��م��ط��ع��ون ���س��ده ل��زوج��ت��ه ال�����واردة ببالغ 

ال�سرطة والذي لم ينازع فيه، يعد من اأحد طرق اإثبات ال�سرر 

في مذهب المالكية مما يتعين معه اأخذه باإقراره«)16(.

ومن طرق الإثبات اأي�ساً ال�سهادة، �سواء كان ال�ساهد رجاًل 

اأو امراأة، ووفقاً للقواعد ال�سرعية في ذلك فاإن ن�ساب ال�سهادة 

هو رجالن عدلن اأو رجل وامراأتان، ب�سرط اأن تتوافر في كل 

�ساهد �سروط ال�سهادة �سرعاً.

وهذا ما اأخذت به محكمة التمييز بدبي فقد ق�ست باأنه : »من 

ال�سرر  اإث��ب��ات  �ساأن  في  اأن��ه   - المحكمة  ه��ذه  - في ق�ساء  المقرر 

الموجب للتطليق يجوز قبول �سهادة ال�ساهد ذكراً كان اأو اأنثى عدا 

�سروط  ال�ساهد  توافرت في  والفرع لالأ�سل متى   - للفرع  الأ�سل 

ال�سهادة �سرعاً ومنها انتفاء التهمه باأل يكون بينه وبين الم�سهود 

اأو  اأو خ�سام واأل يكون في �سهادته دفع مغرم  عليه ع��داوة دنيويه 

جلب مغنم. كما ل يجوز قبول ال�سهادة بال�سماع، واأن ن�ساب ال�سهادة 

في اإثبات ال�سرر هو رجالن عدلن اأو رجل وامراأتان«)17(.

بحق للغير على النف�ض.

الواقعة  يجعل  الطبيعة  وبهذه  المعنى  بهذا  والإق���رار 

اإثبات، فهو و�سيلة  اإل��ى  المقر ثابتة ل تحتاج  بها  اأق��ر  التي 

اإقامة الدليل على ما يدعيه، ومن ثم  لإعفاء المدعي من 

فاإذا ادعت الزوجة وقوع ال�سرر عليها من زوجها، واأقر هو 

بذلك، فاإن ال�سرر بذلك يكون ثابتاً.

ب - �سهادة عدلين اأو اأكثر: وال�سهادة تعني اأن يخبر 

اإ����س���رار م��ن ال����زوج لزوجته  ال�����س��اه��د ب��م��ا ع��اي��ن وراأى م��ن 

اأخبار  م��ن  ال�ساهد  �سمع  بما  ال�سهادة  تكون  اأو  العك�ض،  اأو 

واأ�سحاب  وذويهم  الزوجين  معارف  األ�سنة  على  ا�ستفا�ست 

الخلطة معهم من الأ�سدقاء والجيران.

وعليه فاإذا ا�ستفا�ض بين النا�ض و�ساع اأن فالناً ي�سرب زوجته 

اأوجه الم�ساراة فاإنه  اأو غير ذلك من  اأو ي�سبها  اأو يمنعها الطعام 

بو�سع من ي�سمع ذلك اأن ي�سهد، وب�سهادته يثبت ال�سرر.

جاء في البهجة �سرح التحفة: »اأن �سرر اأحد الزوجين لالآخر 

اإياها  بمعاينتهم  فاأكثر  عدلين  �سهادة  اإم��ا  اأم��ري��ن:  ب��اأح��د  يثبت 

لمجاورتهم للزوجين اأو لقرابتهم منها ونحو ذلك.

من  الجيران  األ�سنة  على  الم�ستفي�ض  الفا�سي  بال�سماع  واإم��ا 

الن�ساء والخدم وغيرهما باأن فالناً ي�سر بزوجته ب�سرب اأو �ستم اأو 

تجويع اأو عدم كالم اأو تحويل وجهه عنها في فرا�سه«)15( .



في ال�سهادة اأن تكون مبا�سرة على ما �ساهده ال�ساهد بنف�سه اأو �سمعه 

باأذنه، واأما ال�سهادة ال�سماعية فهي التي ي�سهد فيها ال�ساهد على ما 

اأو �سمعها بنف�سه، واأما �سهادة  �سمعه رواية عن اآخر يكون قد راآها 

وما  واقعة معينة  النا�ض عن  تت�سامعه  بما  ال�سهادة  فهي  الت�سامع 

�ساع عنها بينهم، وقد اأخذ ال�سارع بهذه ال�سهادة متى كان ال�سماع 

هذه  ق�ساء  ف��ي  المقرر  م��ن  كذلك  ال��زوج��ي��ن،  محيط  ف��ي  فا�سياً 

اأقوال ال�سهود وتقدير �سهاداتهم والأخذ  اأن ا�ستخال�ض  المحكمة 

محكمة  ب��ه  ت�ستقل  مما  ه��و  الآخ���ر  البع�ض  دون  بع�سهم  ب��اأق��وال 

وله  �سائغاً  ل�سهادتهم  وتقديرها  ا�ستخال�سها  كان  متى  المو�سوع 

اأ�سل ثابت مما قرروه في التحقيق الذي اأجرته المحكمة«)22(.

ال�سهود  �سهادة  اأن  اإل��ى  العليا  التحادية  المحكمة  انتهت  كما 

المنقولة عن الغير ل تقبل وخا�سة اإذا كان النقل عن الم�سهود له اأو 

اأمه اأو عائلته، كما انتهت اإلى اأنه ي�سترط لقبول ال�سهادة بالت�سامع 

الثابت في  باأنه: »لما كان  اأن ي�سهد اثنان على الأق��ل، فقد ق�ست 

�سقي  باإلغاء  ق�سائه   في  اعتمد  فيه  المطعون  الحكم  اأن  الأوراق 

�سهود  �سهادة  على  والنفقة  بالطالق  المتعلقين  البتدائي  الحكم 

�سهدوا على اأن الطاعنة طردت المطعون �سده من بيت اأهلها الذي 

كان يعي�ض معها فيه واأنه بالرجوع اإلى �سهادة هوؤلء ال�سهود تبين 

اأنها ل ت�سلح لثبوت ذلك الطرد المزعوم وذلك لأن الذين �سهدوا 

به من �سهود المطعون �سده ثالثة وهم - ........... -  الذي قال 

اأنه �سمع اأمر الطرد من المطعون �سده واأمه، و -.............. - 

الذي قال اأنه �سمع ذلك من المطعون �سده وعائلته وهذان ل تقبل 

�سهادتهما �سرعاً، لأنهما مجرد ناقلين لكالم المطعون �سده واأمه 

وعائلته، ويبقى ال�ساهد الثالث وهو - ................ - الذي قال 

المطعون  الطاعنة ط��ردت  اأن  الجيرة  من  فا�سياً  �سماعاً  �سمع  اأن��ه 

اأهلها، وهذا ل تكفي �سهادته في ثبوت ما �سهد به  �سده من بيت 

لأن اأقل ما يقبل في ثبوت ما �سوى الدعاوى المالية اثنان عمال 

بقول خليل بن اإ�سحاق في مخت�سره )ولما لي�ض بمال ول اآيل اإليه 

عدلن( وقول ابن عا�سم في التحفة )وما �سوى الزنا ففي اثنين 

�سعة( وعليه يكون طرد الطاعنة للمطعون �سده من البيت - الذي 

الثابت  اأ�سله  له  �سائغاً  ذلك  كان  متى  المو�سوع  محكمة  لتقدير 

بالأوراق«)20(.

الفرق بني ال�شهادة بال�شماع وال�شهادة بالت�شامع:
بالت�سامع،  ال�����س��ه��ادة  ع��ن  بال�سماع  ال�����س��ه��ادة  حقيقة  تختلف 

ي�سهد  التي  فهي  ال�سهادة،  على  ال�سهادة  ه��ي  بال�سماع  فال�سهادة 

فيها ال�ساهد على ما �سمعه رواية عن اآخر يكون قد راآها اأو �سمعها 

الأ�سلي  ال�ساهد  غياب  لقبولها  ي�سترط  ال�سهادة  وه��ذه  بنف�سه. 

نقاًل  ال�سهادة  تكون هذه  اأن ل  ب�سرط  لعذر.  الق�ساء  عن مجل�ض 

عن الم�سهود له،  وذلك لأن ال�ساهد في هذه الحالة يعتبر وكاأنه 

الم�سهود له، ول يجوز اأن ي�سهد الم�سهود له لنف�سه.

متواتر  باأمر  ال�ساهد  ي�سهد  اأن  فهي  بالت�سامع  ال�سهادة  اأم��ا 

م�ستهر �سمعه من جماعة ل يت�سور تواطوؤهم على الكذب، فيقع 

بهذه  اأخ���ذ  الم�سرع  اأن  بينا  اأن  �سدقها.و�سبق  ال�ساهد  قلب  ف��ي 

ال�سهادة متى كان ال�سماع فا�سياً.

به،  ال�سهادة  تقبل  ل  فاإنه  فا�ٍض  غير  ال�سماع  ك��ان  ف��اإذا  وعليه 

اأثناء اعتداء زوجها عليها  فلو �سهد �ساهد باأنه �سمع �سراخ زوجة 

بال�سرب وال�سب، فاإن ذلك ل يعد �سهادة ل مبا�سرة، ول بال�سماع، 

ول بالت�سامع، ذلك لأنه لم ي�سهد باأنه راأى واقعة العتداء، كما اأنه 

لم ي�سهد ب�سماعه لها �سماعاً فا�سياً. 

»من  ب��اأن��ه:  بدبي  التمييز  محكمة  ق�ست  �سبق  م��ا  اإط���ار  وف��ي 

اإْذ  بال�سماع،  ال�سهادة  ع��ن  تختلف  بالت�سامع  ال�سهادة  اأن  المقرر 

م�ستهر  متواتراً  اأم���راً  ال�ساهد  به  ي�سهد  ما  يكون  اأن  هي  الأول���ى 

�سمعه من جماعة ل يت�سور تواطوؤهم على الكذب ويقع في قلبه 

�سدقها. اأما ال�سهادة بال�سماع فهي ال�سهادة على ال�سهادة، وي�سترط 

لقبولها غياب ال�ساهد الأ�سلي عن مجل�ض الق�ساء بعذر، ول يعتبر 

من قبيل ال�سهادات ال�سابقة ما يقول به ال�ساهد نقاًل عن الم�سهود 

له، اإذ يعتبر ال�ساهد في هذه الحالة وكاأنه الم�سهود له ومن غير 

ال�سهادة  �سحة  وت��ق��دي��ر  لنف�سه.  ل��ه  الم�سهود  ي�سهد  اأن  ال��ج��ائ��ز 

وقوتها في الإثبات هو مما ت�ستقل بتقديره محكمة المو�سوع متى 

وكان  ذل��ك  ك��ان  لما  �سائغة.  اأ�سباب  على  ذل��ك  في  اأقامت ق�ساءها 

ما �سهدت به ال�ساهدتان من اأنهما �سمعتا �سراخ الطاعنة اآتياً من 

منزل الزوجية اأثناء قيام زوجها بالعتداء عليها بال�سرب وال�سب، 

بالمعنى  بالت�سامع  ول  بال�سماع  ول  مبا�سرة  ل  �سهادة  يعتبر  ل 

الم�سار اإليه، اإذ لم ت�سهدا باأنهما راأتا واقعة العتداء«)21(.

كما ق�ست باأنه: »من المقرر في ق�ساء هذه المحكمة اأن الأ�سل 

الذي اأجرته المحكمة«)18(.

ومن طرق الإثبات الكتابة، فالعبارة المكتوبة حجة في اإثبات 

ال�سرر متى كانت تحتوي على ما يوؤذي اأياً من الزوجين متى كانت 

عرفية،  اأو  ر�سمية  الكتابة  كانت  �سواء  الآخ��ر،  الطرف  من  �سادرة 

غير اأنه اإذا كانت الكتابة في محرر عرفي فاإنه ي�سترط لكي تكون 

حجة اأن تكون موقعة ممن ن�سبت اإليه.

المقرر  »من  اأن  اإل��ى  بدبي  التمييز  محكمة  ق�ساء  انتهى  فقد 

اأن من طرق الإثبات ال�سرعية لإثبات ال�سرر الذي يجيز للزوجة 

ط��ل��ب التطليق م��ن زوج���ه���ا، ال�����س��ه��ادة ول���و ب��ال��ت�����س��ام��ع، وال��ع��ب��ارة 

المكتوبة ال�سادرة عن الزوج. واإذا كانت العبارة مكتوبة في محرر 

عرفي، فال تكون حجة على الزوج اإل اإذا كان المحرر موقعاً منه اإما 

التوقيع -على  اأ�سبعه، لأن  بب�سمة  اأو  بب�سمة خاتمه  اأو  باإم�سائه 

على  الحجية  لإ�سفاء  الوحيد  القانوني  الم�سدر  هو  النحو-  هذا 

هذا المحرر«)19(.

ال�شهادة بالت�شامع:
وا���س��ح م��ن ن�����ض ال��م��ادة اأن ال��ق��ان��ون ج��ن��ح اإل���ى تي�سير اإث��ب��ات 

ال�سرر حينما اأجاز اإثباته بالت�سامع، حيث راعى الم�سرع اأن ال�سرر 

وغير  خا�سة،  ح��الت  في  وقوعه  يكثر  لل�سرر  للتطليق  الموجب 

م�ساهد ممن تقبل �سهادتهم، في�سعب اإثباته مع اأنه يكون ملمو�ساً 

ال�سهادة  القانون  اأجاز  الحقيقة،  لإظهار  وتي�سيراً  ولهذا  م�سهوراً، 

بالت�سامع لإثبات ال�سرر عماًل بمذهب الإمام مالك رحمه اهلل.

املق�شود بالت�شامع:
ال�سهادة بالت�سامع هي ال�سهادة بما تت�سامعه النا�ض عن واقعة 

في  م�ستهراً  فا�سياً  ال�سماع  ك��ان  متى  بينهم  عنها  �ساع  وم��ا  معينة 

محيط الزوجين.

هنا هو  بال�سهرة  المق�سود  اأن  الإي�ساحية  المذكرة  واأو�سحت 

ال�سهرة في محيط الزوجين، خا�سة في اأنواع ال�سرر التي تخفي 

وهو  والمالب�سات،  الأح����وال  باختالف  يختلف  وه���ذا  ع���ادة، 

بذلك يخ�سع ل�سلطة المحكمة في تقديره.

وقد ق�ست محكمة التمييز بدبي باأنه: »اإن المقرر في 

دعوى  في  ال�سماع  على  ال�سهادة  اأن  المحكمة  ه��ذه  ق�ساء 

بذلك  ال�ساهد  اأ�سمع  اإذ  جائزة  بها  اأ�سر  زوجها  اأن  ال��م��راأة 

من الرجال والن�ساء �سماعاً فا�سياً، اأي ظاهراً ومنت�سراً. واأن 

تقدير اإف�ساء ال�سماع بال�سرر من م�سائل الواقع التي تخ�سع 

درجة  الت�سدد في  التي�سير فخفف من  اإلى  القانون  وقد مال 

قرابة ال�ساهد ، فال تمنع �سهادة ال�ساهد اأياً كانت قرابته اأو �سلته 

من الم�سهود له اإل اإذا كان اأ�سال ي�سهد لفرعه اأو العك�ض، ومن ثم 

فتقبل في هذه الدعوى �سهادة الأخ لأخيه اأو الأخت لأخيها، والعم 

لبن اأخيه اأو ابنة اأخيه، وهكذا، دون تفرقة بين الذكر والأنثى متى 

توافرت �سروط ال�سهادة الأخرى.

ال�سهود  اأق���وال  وا�ستخال�ض  ال�سهادة  �سحة  تقدير  اأن  على 

والأخذ باأقوال بع�سهم دون البع�ض الآخر مما ت�ستقل به محكمة 

المو�سوع متى اأقامت ق�ساءها في ذلك على اأ�سباب �سائغة.

فقد ق�ست محكمة التمييز بدبي باأنه: »من المقرر في 

وتقدير  ال�سهود  اأق��وال  ا�ستخال�ض  اأن  المحكمة  ق�ساء هذه 

�سهاداتهم والأخذ باأقوال بع�سهم دون البع�ض الآخر هو مما 

ت�ستقل به محكمة المو�سوع متى كان ا�ستخال�سها وتقديرها 

التحقيق  ف��ي  ق���رروه  مما  ثابت  اأ���س��ل  ول��ه  �سائغاً  ل�سهادتهم 

على القا�شي احلكم مبقت�شى حكم احلكمني 

وتعيني حكم ثالث لرتجيح اأحد الراأيني

اإن اختلفا وتعديل احلكم فيما يخالف القانون

على احلكمني تدوين اأقوال الزوجني 

وذوي ال�شاأن  وتقدمي قرارهما اإىل 

القا�شي م�شببًا ومت�شمنًا مدى اإ�شاءة  

كل طرف اأو اأحدهما على االآخر
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الهوام�س

)1( حيث تن�ض المادة 15 منه على اأنه:«

وتاريخ  مكان  يعينا  اأن  المحكمين  على   .1

انعق�اد جل�سة التح�كيم الأولى بالتن�س�يق م�ع 

الإدارة، واأن يع�لنا الزوجين بذلك بالطريق 

الذي ير�سمه القانون . 

بالجل�سة  الإع������الن  ع����دم  ع��ل��ى  ي��ت��رت��ب   .2

الأولى للتحكيم بطالن تقرير المحكمين«.

)2( والتي تن�ض على اأنه: »على المحكمين 

ت��دوي��ن اأق����وال ال��زوج��ي��ن وذوي ال�����س��اأن في 

مح�سر يوقعانه والزوجان وذوو ال�ساأن«.

 2009/1 رق����م  ال��ط��ع��ن   - دب����ي  ت��م��ي��ي��ز   )3(

بتاريخ2009/3/3م ، والطعن رقم 2007/57 

بتاريخ2007/11/6م ، والطعن رقم 2007/9 

بتاريخ2007/5/1م ، والطعن رقم 2006/83 

بتاريخ2007/1/16م - اأحوال �سخ�سية.

)4( المحكمة التحادية العليا � الطعن رقم 

123 ل�سنة 2009 اأحوال �سخ�سية، بتاريخ 29 

/ 12 / 2009م��� � مجموعة اأحكام 2009 �ض 

45 ط: دار �سادر.

 )5( المحكمة التحادية العليا � الطعن رقم 

96 ل�سنة 2010 اأح��وال �سخ�سية بتاريخ 1 / 

 35 2010 �ض  اأح��ك��ام  � مجموعة  2010م   /  6

ط: دار �سادر.

 )6( المحكمة التحادية العليا � الطعن رقم 

402 ل�سنة 2010 اأحوال �سخ�سية بتاريخ 26 

/ 10 / 2010م � مجموعة اأحكام 2010 �ض 49 

ط: دار �سادر.

 2009/1 رق���م  – ال��ط��ع��ن  دب���ي  تمييز   )7(  

 2007/57 رقم  الطعن   ، بتاريخ2009/3/3م 

بتاريخ2007/11/6م - اأحوال �سخ�سية.

م��ع حا�سية  ل��ل��دردي��ر  ال��ك��ب��ي��ر  ال�����س��رح   )8(

خليل  يقول  حيث   ،346/2 عليه  الد�سوقي 

» ون��ف��ذ ط��الق��ه��م��ا واإن لم  ف���ي م��خ��ت�����س��ره 

ير�ض الزوجان والحاكم ».

 2008/74 رق��م  – الطعن  دب��ي  تمييز   )9(  

�سخ�سية.  اأح������وال  ب�����ت�����اري�����خ2009/3/24م 

ال��م��ح��ك��م��ة الت��ح��ادي��ة العليا  وان��ظ��ر ح��ك��م 

�سخ�سية  اأح���وال   28 ل�سنة   31 رق��م  الطعن 

الأح��ك��ام  مجموعة   � ب����ت����اري����خ2007/2/21م 

العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة  م��ن  ال�����س��ادرة 

وك��ذا  ����س���ادر.  دار  ط:  ���س������37   2007 ل�سنة 

�سخ�سية  اأح��وال  ل�سنة28   298 رق��م  الطعن 

بتاريخ 2007/2/28 � المرجع ال�سابق �ض45.

الطعن   � العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة   )10(

بتاريخ  �سخ�سية  اأح��وال   29 ل�سنة   315 رقم 

 2008 اأح��ك��ام  مجموعة   � 2008م   /  4  /  21

�ض 40 ، والطعن رقم 169 ل�سنة 27 اأحوال 

�سخ�سية بتاريخ 28 / 2 / 2007م � مجموعة 

اأحكام 2007 �ض 41 ط: دار �سادر.

الطعن   � العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة   )11(

رقم 402 ل�سنة 2010 اأحوال �سخ�سية بتاريخ 

26 / 10/ 2010م � مجموعة اأحكام 2010 �ض 

50 ط: دار �سادر.

 2008/74 رق��م  – الطعن  دب��ي  تمييز   )12(

ب���������ت���������اري���������خ2009/3/24م، وال����ط����ع����ن رق���م 

اأح������وال   - 2009/1ب���������ت���������اري���������خ2009/3/3م 

�سخ�سية.

الطعن   � العليا  التحادية  المحكمة   )13(  

�سخ�سية،  اأح������وال   2007 ل�����س��ن��ة   298 رق���م 

اأحكام  مجموعة   � 2007م   /  2  /  28 بتاريخ 

2007 �ض 45 ط: دار �سادر.

 )14( انظر حكم المحكمة التحادية العليا 

� الطعن رقم 169 ل�سنة 27 اأحوال �سخ�سية 

الأح��ك��ام  مجموعة   � ب����ت����اري����خ2007/2/28م 

العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة  م��ن  ال�����س��ادرة 

ويراجع  �سادر.  دار  ط:  �س��41   2007 ل�سنة 

حا�سية الد�سوقي 2/ 344.

 .302  /1 ال��ت��ح��ف��ة  ����س���رح  ال��ب��ه��ج��ة   )15(  

الإ�سرار  ويثبت   «  : الغرناطي  يقول  حيث 

بال�سهود ..... اأو �سماع �ساع في الوجود »

ل�سنة  رق��م )30(  الطعن  دب��ي-  تمييز   )16(

)15( �ض  العدد  الأحكام  )2004( مجموعة 

.1770

  ،2009/73 – الطعن رقم  دبي  )17( تمييز 

بتاريخ2009/12/29م – اأحوال �سخ�سية.

رق����م  ال����ط����ع����ن   – دب��������ي  ت���م���ي���ي���ز   )18(

2008/105،  بتاريخ2008/12/30م، والطعن 

 – 2007/1/16م  ب���ت���اري���خ  رق����������م2006/83 

اأحوال �سخ�سية.

)19( تمييز دبي الطعن رقم 40 ل�سنة 2006 

بتاريخ2006/9/26م- اأحوال �سخ�سية.

رق����م  ال����ط����ع����ن   – دب��������ي  ت���م���ي���ي���ز   )20(

 – بتاريخ2009/4/14م  2009/5،و2009/11 

اأحوال �سخ�سية.

 ،2006/83 – الطعن رقم  دبي  )21( تمييز 

بتاريخ2007/1/16م – اأحوال �سخ�سية.

 )22( تمييز دبي– الطعن رقم 2008/105، 

بتاريخ2008/12/30م – اأحوال �سخ�سية.

الطعن   � العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة   )23(

اأح��وال �سخ�سية، بتاريخ   28 269 ل�سنة  رقم 

18 / 4 / 2007م � مجموعة اأحكام 2007 �ض 

59 ط: دار �سادر.

 )24( المحكمة التحادية العليا � الطعنان 

اأح���وال   29 ل�سنة   42  ،28 ل�سنة   244 رق��م��ا 

 � 2007م   /  10  /  29 ب���ت���اري���خ  ���س��خ�����س��ي��ة، 

مجموعة اأحكام 2007 �ض 75 ط: دار �سادر.

الطعن   � العليا  الت��ح��ادي��ة  المحكمة   )25(

رقم 209 ل�سنة 28، اأحوال �سخ�سية، بتاريخ 

 2007 اأحكام  � مجموعة  2007م���   /  11  /  20

�ض 79 ط: دار �سادر.

اأ�س�ض عليه الحكم المطعون فيه ق�ساءه - لم يثبت �سرعاً، ومن ثم 

يكون ق�ساء الحكم الذي بني عليه حريا بالنق�ض«)23(

  

عدم قبول ال�شهادة بالت�شامع على نفي ال�شرر:
فاإنه ن�ض  بالت�سامع،  ال�سرر  اإثبات  اأج��از  واإن  القانون  اأن  على 

على عدم قبول ال�سهادة بالت�سامع على نفي ال�سرر. حيث قد تكون 

انت�سار  وتتحا�سى  اأمرها  تكتم  ممن  ال�سرر  عليها  الواقع  المراأة 

وقوعه،  ينفي  ل  بال�سرر  النا�ض  �سماع  فعدم  النا�ض،  بين  ال�سقاق 

وذلك وفقاً لما �سلف في المادة 122 من قانون الأحوال ال�سخ�سية.

وكذلك يعد من اأدلة اإثبات ال�سرر القرائن  والأحكام الق�سائية 

بالآخر،  ال�سرر  اإلحاق  منه  ويفهم  الزوجين،  اأحد  على  ال�سادرة  

وكذا منها التقارير الطبية.

» لما كان ثبوت   : باأنه  العليا  فقد ق�ست المحكمة التحادية 

 - للطاعن  �سدها  المطعون  و�سعته  وال���ذي   ...... الطفل  ن�سب 

اأدين عنه في  اإليها من قذف بالزنا  زوجها - وعليه فاإن ما ن�سبه 

الموجب  ال�سرر  لإح��داث  كاف   )2005/6966( الجزائية  الق�سية 

فيه  المطعون  الحكم  اإليه  انتهى  ما  وه��و  وبينه،  بينها  للتفريق 

�سد  �سدها  المطعون  من  المرفوعة  لل�سرر  الطالق  دع��وى  في 

الطاعن، لذا فاإن الحكم المطعون فيه في الطعن 42 ل�سنة 29 قد 

طعن  واأ�سحى  والقانون  ال�سريعة  لأحكام  وموافقاً  �سحيحاً  جاء 

الطاعن عليه في غير محله متعيناً الرف�ض«)24(

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  �سورة من �سور ال�سرر التي تتحقق بها الم�ساراة، ولها اأي�ساً 

تطلب التطليق اإذا اأوقع بها زوجها اأي نوع من اأنواع الإي��ذاء غير 

المبرر �سرعاً، �سواء بالقول اأو الفعل، ويكفي ثبوت �سورة فقط من 

ا�ستدلت  ال�سرر. لما كان ذلك، وكانت المطعون �سدها قد  �سور 

المقدمة  بال�سكوى  اإليها  اأ�ساء  زوجها  اأن  على  التطليق  طلب  في 

 - ال�سكوى  اأي   - الدعوى  واقترنت  �سربته  اأنها  اإليها  ن�سب  منه، 

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 » )25(

والحمد هلل اأوًل واأخراً 

لماذا أحترم القانون!؟

طر
وا

خ

اليونانية  اللغة  من  مقتب�سة  قانون  كلمة 

ك���ل���م���ة ت���ن���ط���ق ب����� )ك������ان������ون( وت���ع���ن���ي ال��ع�����س��ا 

الم�ستقيمة وت�ستخدم للدللة على ال�ستقامة 

لقيا�ض  معايير  وجميعها  والعدالة  والنزاهة 

ال��ت��زام الأ���س��خ��ا���ض وان��ح��راف��ه��م ع��ن الطريق 

مجموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وال��ق��ان��ون  الم�ستقيم.. 

قواعد ي�سعها الم�سرع وت�سري في زمن معين 

وفي مكان محدد.

اإن م��ع��رف��ة ال���غ���اي���ة ال���ت���ي ي���رم���ي ال��ق��ان��ون 

القانون  فهم  ح�سن  اإل���ى  ت���وؤدي  تحقيقها  اإل���ى 

واإدراكه، لأن القانون و�سع في الأ�سا�ض لحماية 

المجتمع ول معنى لمجتمع ل يحمي بالقانون 

هي  المجتمعات  اأف�سل  اأن  كما  اأف����راده.  حرية 

اإرادة  م��ع  ال��ن��ا���ض  اإرادة  فيها  تتحد  ال��ت��ي  ت��ل��ك 

القانون، فاحترام الفرد للقانون هو دليل على 

التقدم والرقي وتحقيق الأمن وال�ستقرار في 

المجتمع.. فلماذا ل ي�سبح كل فرد ملتزماً في 

مجتمعه ويخاف على اأفراد مجتمعه؟

منا�سبة هذا القول هي اأن البع�ض، ولالأ�سف، 

يحترم القانون خوفاً من العقوبة التي و�سعها 

احتراماً  ولي�ض  العقوبات  قانون  في  الم�سرع 

الآخ��ري��ن..  وح��ق��وق  وحقوقه  مجتمعه  لأم���ن 

وم���ن م��ن��ا ل��م ي��ج��د اأث���ن���اء ت��وق��ف��ه ع��ن��د اإ���س��ارة 

الإ���س��ارة  اأن  رغ��م  تعبر  م�سرعة  �سيارة  ال��م��رور 

�سفراء رغم وجود عقوبات �سارمة على اجتياز 

الإ���س��ارة الحمراء في دول��ة الإم���ارات، ذل��ك اأن 

الآخرين  احترام حياة  زال يتجنب  البع�ض ما 

الإ���س��ارات   عند  فقط  ولي�ض  م��ت��ه��ورة،  ب�سورة 

المرورية بل حتى اأثناء التعامل والتعاقد، فكم 

النية لما  فرد يظهر ح�سن نيته وي�سمر �سوء 

بعد التعاقد.. وال�سوؤال هو لماذا؟

في النهاية كل فرد يمكنه اأن يحافظ على 

اإذا لم  اإذا احترم حقوق الآخرين حتى  حقوقه 

يتواجد القانون، فلماذا يكون القانون مفرو�ساً 

ل��رغ��ب��ة ف���ي ت��ج��ن��ب ال��ع��ق��وب��ة.؟ ول���م ل ي��ك��ون 

احترام القانون نابعاً من حر�ض الإن�سان على 

نف�سه؟. فالقانون قبل اأن يلزم الإن�سان باحترام 

حقوق الآخرين، يلزم الآخرين باحترام حقوق 

بعقولنا  ن��رت��ق��ي  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  ن��ف�����س��ه،  الإن�����س��ان 

م�سدر  هو  القانون  ليكون  تفكيرنا  وباأ�سلوب 

اح��ت��رام��ه  ي��ك��ون  ول  طريقنا  ورا���س��م  �سلوكنا 

خوفاً من العقاب فقط.

ليجعل ك��ل ف���رد م��ن��ا ق��ان��ون ح��م��اي��ت��ه من 

الآخرين هو اأ�سا�ض احترامه لحقوق الآخرين، 

ي��ظ��ل��م  األ  ع��ل��ي��ه  ب���ال���ظ���ل���م،  ي���ر����س���ى  ف���م���ن ل 

الآخرين، ومن يخاف العقوبة عليه األ يخالف 

باأنه  يقول  القانوني  المبداأ  ك��ان  واإذا  النظام، 

)ل جريمة ول عقاب اإل بن�ض( فاإن الكثير من 

الجرائم لم يرد فيها ن�ض ومعيار �سبطها، هو 

�سلوك الإن�سان نف�سه.. وبالقانون ياأمن الفرد 

ياأمن  وبالقانون  مجتمعه،  وعلى  نف�سه  على 

المجتمع على الجميع من �سرور المتهورين.

هذه دعوة لنعود جميعاً اإلى �سلطان القانون 

ففيه ال�سالمة والراحة والهناء.

حنان آل علي
جامعة �سان ج�زيف -دبي
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اأواًل: االمتناع يف ال�شريعة االإ�شالمية:
لقد �سبقت ال�سريعة الإ�سالمية القوانين  قاطبة حين جرمت 

المتناع واأن يقف الإن�سان موقفاً �سلبياً مما يدور حوله ل�سيما اإذا 

كان الأمر يتعلق بواجب كان يلزم اأن يقوم به تجاه �سخ�ض معين، 

اأو بذل عون له، اأو تقديم ن�سرة له، اأو اأن يدفع عنه ظلماً، اأو اأن 

يفرج عنه هماً، اأو اأن ي�سد عنه جوعه، اأو يم�سي في ق�ساء حاجة له، 

وجعل خيار النا�ض اأنفعهم للنا�ض. فقد ورد في الحديث ال�سحيح 

الذي رواه ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن رجاًل اأتى ر�سول اهلل �سلى 

اإلى اهلل، واأي  اأحب  اأي النا�ض  اهلل عليه و�سلم فقال يا ر�سول اهلل 

الأعمال اأحب اإلى اهلل؟ فقال �سلى اهلل عليه و�سلم )اأحب النا�ض 

اإلى اهلل اأنفعهم للنا�ض، واأحب الأعمال اإلى اهلل �سرور تدخله على 

م�سلم اأو تك�سف عنه كربة اأو تق�سي عنه ديناً اأو تطرد عنه جوعاً 

ولأن اأم�سي مع اأخ في حاجة اأحب اإلّي من اأن اأعتكف في الم�سجد 

– اأي م�سجد المدينة( وفي رواية اأخرى خير لي من عبادتي في 
م�سجدي هذا �سهراً.

الإن�سان  يقف  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  نهى  كما 

كل  يكون  واأن  الإن�سان  اأخيه  على  يقع  ي��راه  رفع ظلم  عن  عاجزاً 

دوره ه��و م��وق��ف ال��م��ت��ف��رج وال��م�����س��اه��د ف��ق��ط ع��ن��ده��ا ي��و���س��ك اهلل 

في  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ق��ال  حيث  عنده،  من  بعذاب  يعمه  اأن 

ر�سول  ق��ال: قال  ابن عبا�ض  ابن عبا�ض، عن  رواه  ال��ذي  الحديث 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل تقفن عند رجل يقتل مظلوماً، فاإن 

اللعنة تنزل على من ح�سره حين لم يدفعوا عنه، ول تقفن عند 

رجل ي�سرب مظلوماً، فاإن اللعنة تنزل على من ح�سره حين لم 

يدفعوا عنه« رواه الطبراني والبيهقي با�سناد ح�سن.

اأن  على  الم�سلم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سجع  كما 

يقول الحق ول يخاف فيه لومة لئم، لأن قول الحق ل ينق�ض 

من عمره ول ي�سيع عليه رزقاً �سعى فيه واجتهد في طلبه، وهذان 

اأن  بالحق خ�سية  الجهر  النا�ض من  اللذان يمنعان  الأم��ران هما 

ذل��ك في  ك��ان  اإذا  �سيما  ل  رزق��اً  به  اأن يحرموا  اأو  ينالهم مكروه 

ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فقال  ال�سلطان.  ذوي  مقام 

ينبغي لمرئ ي�سهد مقاماً فيه مقال حق األ يتكلم به، فاإنه لن 

يقدم اأجله، ولن يحرمه رزقاً له. كما حث اأي�ساً على بذل الن�سرة 

وع��ن جعفر عن  و�سلم  عليه  اهلل  ق��ال �سلى  الم�سلم حين  لأخيه 

اأبيه عن علي عليهم ال�سالم قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآله من �سمع رجاًل ينادي يا للم�سلمين فلم يجبه فلي�ض بم�سلم. 

اإذا ق��درت على الل�ض  اأن��ه ق��ال:  اأب��ي عبد اهلل عليه ال�سالم  وع��ن 

فابدره واأنا �سريكك في دمه، واأنذر �سلى اهلل عليه و�سلم من يرى 

محارم اهلل تنتهك فلم يحرك ذلك �ساكناً لديه ولم يثر لذلك اإذا 

لم يكن قادراً على تغييره بيده فقال �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم يقول ما من قوم عملوا بالمعا�سي وفيهم من يقدر اأن 

ينكر عليهم فلم يفعل اإل يو�سك اأن يعمهم اهلل بعذاب من عنده، 

وروي عن اأبي ثعلبة الخ�سني اأنه �ساأل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

اهتديتم،  اإذا  �سل  ي�سركم من  ل  تعالى  قوله  تف�سير  و�سلم عن 

�ساأل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن  اأن��ه  اأب��ي ثعلبة  حديث 

الحديث  اهتديتم،  اإذا  �سل  من  ي�سركم  ل  تعالى  قوله  تف�سير 

اأخرجه اأبو داود والترمذي وح�سنه وابن ماجه، فقال يا اأبا ثعلبة 

مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فاإذا راأيت �سحاً مطاعاً وهوى 

متبعاً ودنيا موؤثرة واإعجاب كل ذي راأي براأيه فعليك بنف�سك ودع 

المظلم للمتم�سك  الليل  اإن من ورائكم فتنا كقطع  العوام  عنك 

يا  اأجر خم�سين منكم قيل بل منهم  اأنتم عليه  الذي  فيها بمثل 

ر�سول اهلل، قال: ل بل منكم لأنكم تجدون على الخير اأعواناً ول 

يجدون عليه اأعواناً، و�سئل ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه عن تف�سير 

هذه الآية فقال اإن هذا لي�ض زمانها اإنها اليوم مقبولة ولكن قد 

اأن ياأتي زمانها تاأمرون بالمعروف في�سنع بكم كذا وكذا  اأو�سك 

وتقولون فال يقبل منكم فحينئذ عليكم اأنف�سكم ل ي�سركم من 

اإذا اهتديتم، وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لتاأمرن  �سل 

�سراركم  لي�سلطن اهلل عليكم  اأو  المنكر  ولتنهون عن  بالمعروف 

ثم يدعوا خياركم فال ي�ستجاب لهم، حديث لتاأمرن بالمعروف 

يدعوا  ثم  �سراركم  عليكم  اهلل  لي�سلطن  اأو  المنكر  عن  ولتنهون 

ر�سول  وق��ال جابر بن عبد اهلل، قال  ي�ستجاب لهم.  خياركم فال 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اأوحى اهلل تبارك وتعالى اإلى ملك من 

المالئكة اأن اقلب مدينة كذا وكذا على اأهلها فقال يا رب اإن فيهم 

عبدك فالناً لم يع�سك طرفة عين قال اقلبها عليه وعليهم فاإن 

وجهه لم يتمعر في �ساعة قط حديث جابر اأوحى اهلل اإلى ملك 

من المالئكمة اأن اقلب مدينة كذا وكذا على اأهلها قال فقال يا 

رب اإن فيهم عبدك فالناً الحديث اأخرجه الطبراني في الأو�سط 

والبيهقي في ال�سعب و�سعفه وقال المحفوظ من قول مالك بن 

دينار.

اإلى  اأن الترغيب فيها و�سل  والأحاديث في ذلك كثيرة حتى 

وق��ال  لقوله  �سهيداً  ال��ح��ق  كلمة  �سبيل  ف��ي  يقتل  م��ن  جعل  ح��د 

الح�سن الب�سري رحمه اهلل: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

بالمعروف  فاأمره  جائر  اإم��ام  اإل��ى  قام  رجل  اأمتي  �سهداء  اأف�سل 

في  منزلته  ال�سهيد  فذلك  ذل��ك  على  فقتله  المنكر  ع��ن  ون��ه��اه 

الجنة بين حمزة وجعفر.

�سمعت  الخدري  �سعيد  اأب��ي  و�سلم عن  وقوله �سلى اهلل عليه 

منكراً  منكم  راأى  »م��ن  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 

فبقلبه،  ي�ستطع  لم  فاإن  فبل�سانه،  ي�ستطع  لم  فاإن  بيده،  فليغره 

عندما يكون االمتناع نشاطًا يقوم به 
الركن المادي في الجريمة

االمتناع بين الشـريـعة 
اإلسالمية والقوانين

االمتناع هو اإحجام اجلاين
عن القيام بفعل اإيجابي

كان ينتظره ال�شارع كواجب قانوين

ملعلوماتك

نهى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأن يقف 

االإن�شان عاجزًا عن رفع ظلم يراه يقع على 

اأخيه االإن�شان واأن يكون كل دوره هو موقف 

املتفرج وامل�شاهد فقط
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عدماً وفراغاً، والعدم والفراغ ل يمكن اأن ينتج عنه �سوى العدم 

اإجرامية مفهومة  نتيجة  في  �سبباً  يكون  اأن  يمكن  ول  وال��ف��راغ، 

العالم  في  قيامها  ال�سابق  الأو�ساع  في  ملمو�ض  تغيير  اأنها  على 

الخارجي، وبعبارة اأخرى كيف ي�سوغ في المنطق القول باأن العدم 

�سبب لموجود ذي كيان مادي؟

اأما التجاه الحديث في الفقه والق�ساء فيذهب اإلى الت�سليم 

لتكوين  ب�سالحيته  الع��ت��راف  ل��ذل��ك  وت��ب��ع��اً  الم��ت��ن��اع،  ب�سببية 

في  الج�سدي  والع��ت��داء  القتل  ج��رائ��م  ف��ي  الإج��رام��ي  النا�سط 

الجرائم  وفي غيرهما من  بل  والم�سددة،  الب�سيطة  كافة �سوره 

الإيجابية، وحجتهم في ذلك اأن المتناع لي�ض عدماً وفراغاً لأنه 

كيان قانوني له وجوده وعنا�سره التي يقوم عليها، فهو يفتر�ض 

ويراه �سرورياً  ال�سارع  يتطلبه  اإيجابي معين  اإحجامها عن فعل 

اإرادي يقت�سى  لحماية حق معين، وهو كالفعل الإيجابي �سلوك 

اأن تكون الإرادة م�سدره ومن ثم فهو لي�ض موقفاً �سلبياً مح�ساً، 

اأي لي�ض اإحجاماً مجرداً، واإنما هو موقف �سلبي بالقيا�ض اإلى فعل 

اإيجابي معين، ومن هذا الفعل ي�ستمد المتناع كيانه وخ�سائ�سه، 

وتتحقق  قانوني،  لواجب  مخالفة  يمثل  اأن��ه  المتناع  ويفتر�ض 

هذه المخالفة اإذا كان القانون يلزم بالعمل الإيجابي الذي اأحجم 

يلزم  القانون  ك��ان  اإذا  المخالفة  ه��ذه  وتتحقق  قانوني،  لواجب 

بالعمل الإيجابي الذي اأحجم عنه الممتنع، فهو على هذا النحو 

اأي��اً ما  اأن��ه  اأدائ��ه، على  قانونياً قعد الممتنع عن  اإل��زام��اً  يفتر�ض 

ال��راأي ال�سحيح فيهما،  كان الخالف بين الراأيين فاإنه لتحديد 

الجوهرية  الأم��ور  على  نقف  اأن  ي�ستلزم  بينهما  فيما  والترجيح 

نطاق  تحديد  التحديد  وج��ه  وعلى  بينهما  الف�سل  تمثل  التي 

البحث وح�سر دائرته وعلى التبيان التالي:

اأواًل: ا�شتبعاد احلاالت التي ال تدخل فيه والتي ال يثري 
حكمها خالفًا يف الفقه:

بواجب  محماًل  الممتنع  يكون  ل  التي  الحالت  -ا�ستبعاد   1

قانوني يلزمه بالعمل الإيجابي الذي اأحجم عنه: وعلى ذلك فال 

تلحق بال�سخ�ض ثمة م�سوؤولية من اأي نوع متى قعد عن التدخل 

وذلك اأ�سعف الإيمان« رواه م�سلم رحمه اهلل في �سحيحه.

البذل  حب  الفرد  في  ت��زرع  اأن  الغراء  ال�سريعة  حر�ست  وكما 

اأن  القدر  �سلبياً، فقد حر�ست على ذات  واأل يقف موقفاً  والعطاء 

ذاتية  لي�ست  ال�ساكلة حين جعلت خيريتها  على هذه  الأم��ة  تكون 

فيها واأما هي خيرية م�سروطة باأن يكون لها دور اإيجابي في �ستى 

مناحي الحياة، واإل تتطرق ال�سلبية اإليها �سبياًل حين قال عز وجل 

اأخرجت  اأم��ة  )كنتم خير  اآل عمران  �سورة  في  التنزيل  في محكم 

للنا�ض تاأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتوؤمنون باهلل(.

و�سرب لنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الأمثال في عقبى 

ت�سرفات  ت��رى  حين  ال�سلبية  بالمواقف  تكتفي  التي  الجماعة 

يهمها  اأن  دون  ال�سخ�سية  غايتها  تحقيق  اإل  ترى  ل  التي  القلة 

بادرت  واأن  كان فيه هالكها  �سلبياً  فاإن وقفت موقفاً  اأمر غيرها 

ذلك  ورد  كما  نجاتها  فيه  ك��ان  المارقة  القلة  على  ال�سرب  اإل��ى 

البخاري عن  ال�سفينة، كما ثبت في �سحيح  اأ�سحاب  في حديث 

�سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�سى  ب�سير  بن  النعمان 

اهلل عليه و�سلم يقول: »مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها 

كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة فاأ�ساب بع�سهم اأعالها وبع�سهم 

الماء مروا على  ا�ستقوا من  اإذا  اأ�سفلها  الذين في  اأ�سفلها، فكان 

من فوقهم فقالوا: لو اأنا خرقنا من ن�سيبنا خرقاً ولم نوؤذ من 

فوقنا، قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: فاإن يتركوهم وما اأرادوا 

هلكوا جمعياً، واإن اأخذوا على اأيديهم نجوا ونجوا جميعاً«.

اأغم�سوا  اإ���س��رائ��ي��ل حين  بني  م��ن  ال��ك��ف��ار  لعن  ك��ان  م��ن هنا 

اأعينهم عن القذى ولم يتنا�سحوا فيما بينهم، واكتفوا بالمواقف 

الحق  م��ن  اللعنة  عليهم  فحقت  بع�ض  اإل���ى  بع�سهم  ال�سلبية 

�سبحانه وتعالى والطرد من رحمته وذمهم لتركهم هذا الواجب، 

فقال �سبحانه في كتابه المبين من �سورة المائدة: )لعن الذين 

اإ�سرائيل على ل�سان داود وعي�سى ابن مريم ذلك  كفروا من بني 

بما ع�سوا وكانوا يعتدون، كانوا ل يتناهون عن منكر فعلوه لبئ�ض 

ما كانوا يفعلون(.

لتجرده  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأم��ر  مرتبة  ولعلو 

م��ن ال��م��واق��ف ال�سلبية ج���اء ف��ي اأك��ث��ر م��ن م��و���س��ع م��ن ال��ق��راآن 

الكريم مقدماً على ال�سالة والزكاة وقال عز وجل: )والموؤمنون 

والموؤمنات بع�سهم اأولياء بع�ض ياأمرون بالمعروف وينهون عن 

ور�سوله  اهلل  ويطيعون  الزكاة  ويوؤتون  ال�سالة  ويقيمون  المنكر 

اأولئك �سيرحمهم اهلل اإن اهلل عزيز حكيم( وما ذاك اإل لما تقدم 

بيانه من عظم �ساأنه وعموم منفعته وتاأثيره في المجتمع، وتدل 

الآية اأي�ساً على اأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اأخ�ض 

يجوز  ل  التي  الواجبة  و�سفاتهم  والموؤمنات  الموؤمنين  اأخ��الق 

لهم التخلي عنها اأو الت�ساهل بها، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

من هنا كانت ال�سريعة الغراء اأ�سبق اإلى اإقامة الم�سوؤولية عن 

المتناع �سواء كان من الفرد اأو الجماعة وجعلت الجزاء على نحو 

ما اأ�سلفنا في الدنيا قبل الآخرة والمقام ل يت�سع لإلقاء ال�سوء 

اأ�سرد  اأن  اإل  الإي��ج��از  داع  الجانب وم��ن ثم فقد دعاني  ه��ذا  على 

لمقتطفات من هذا الجانب الو�ساء في �سريعتنا الغراء.

ثانيًا: االمتناع يف القوانني :
اإيجابي  اإتيان فعل  الجاني عن  اإحجام  المتناع هو  تعريفه: 

يوجد  اأن  �سريطة  ينتظره في ظ��روف معينة  ال�سارع  كان  معين 

واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، واأن يكون في ا�ستطاعة الممتنع 

عنه اإتيانه واإرادته.

وقد اأثار المتناع جدًل في الفقه الجنائي القديم والحديث 

به  يتوافر  اأن  �سلبي  �سلوك  المتناع ي�سلح وهو  كان  اإذا  ما  حول 

ف��ي �سورتيه  القتل  ف��ي ج��رائ��م  �سيما  ال��م��ادي ل  ال��رك��ن  عنا�سر 

العمدي وغير العمدي، وجرائم العتداء على الحق في �سالمة 

الج�سم، والقاعدة العامة اأن القانون ل يفرق بين و�سائل العتداء 

في  �سواء  ب�سالمته  م�سا�ساً  تمثل  التي  تلك  اأو حتى  الحياة  على 

بها  التي يتحقق  الو�سائل  الم�سددة، فكافة  اأو  الب�سيطة  �سورتها 

العتداء على الحياة اأو �سالمة الج�سد وت�سلح لتحقيق النتيجة 

هي في نظر القانون �سواء، اإذ الغالب اأن تقع با�ستعمال اأداة معينة 

ك�سالح ناري اأو اآلة حادة اأو را�سة اأو حتى ت�سليط تيار كهربائي، 

ولكنها تقع اأي�ساً ولو لم ي�ستعن الجاني بثمة اأداة على الإطالق 

من  قاتل  مو�سع  في  بالقدم  الركل  اأو  باليدين  الخنق  في  كما 

�ساهق  م��ك��ان  م��ن  اأو  النهر  ف��ي  عليه  المجنى  اإل��ق��اء  اأو  الج�سم، 

الرتفاع، بل ل يلزم في الفعل الذي يوؤدي اإلى الوفاة اأن يكون من 

يهييء  اأن  يكفي  اإذ  مبا�سرة  عليه  المجنى  بج�سم  الم�سا�ض  �ساأنه 

الأ�سباب  ه��ذه  اإنتاج  ك��ان  ول��و  الع��ت��داء  اأو  الموت  اأ�سباب  الجانى 

مرتهناً بحكم الظروف كاأن يد�ض للمجنى عليه �سماً في طعامه، 

اأو اأن يحفر خندقاً في طريقه يغطيه بالأع�ساب، اأو يقطع عليه 

كما  عليه،  المرور  اعتاد  قد  عليه  المجنى  اأن  �سلفاً  يعلم  ج�سراً 

عليه  المجنى  واحد ك�سرب  بفعل  ذلك  اأن يحدث  اأي�ساً  ي�ستوي 

لمرة واحدة اأو اإخماد خنجر في �سدره اأو اأن يتم ذلك بجملة اأفعال 

متكررة كمن ي�سعى لقتل اآخر بمناولته ال�سم على دفعات، كما ل 

كان  متى  بطبيعتها  قاتلة  تكون  اأن  العتداء  و�سيلة  في  ي�سترط 

من �ساأن ا�ستخدامها على نحو معين وفي ظروف معينة اأن توؤدي 

اإلى الغاية التي اأرادها الجاني، اأما اإذا كانت الو�سيلة غير �سالحة 

على  العتداء  اأو  القتل  في  الإجرامي  الن�ساط  لتكوين  لأح��داث 

مطلقة  ا�ستحالة  م�ستحيلة  جريمة  اأم��ام  فنكون  الج�سد  �سالمة 

في  �سكراً  ال�ساأن فيمن يد�ض لغريمه  الو�سيلة كما هو  من حيث 

طعامه، ول من يحاول قتل اآخر عن طريق اأعمال ال�سعوذة.

المتقدم  التف�سيل  على  القاعدة  ا�ستن  قد  ال�سارع  ك��ان  واإذا 

م��م��ا ي�ستتبع ذل���ك ت��ق��ري��ر ال��م�����س��اواه ب��ي��ن ال��و���س��ائ��ل الإي��ج��اب��ي��ة 

ال�سلبية  الو�سائل  وبين  حادة  ب��اأداة  وال�سرب  الر�سا�ض  كاإطالق 

التي هي المتناع، ومثار الجدل الفقهي كان مردها الراأي الذي 

اأو  اإمكان وقوع القتل  اإلى عدم  �ساد في بداية الأمر والذي ذهب 

اأن يكون  اأن المتناع ل يعدو  العمدي بالمتناع بحجة  العتداء 

ال يعترب قاتاًل وال �شريكًا يف 
القتل من ميتنع عن احليلولة

دون انتحار �شخ�س ما
ال تقوم م�شوؤولية االأب اإذا �شاهد ابنه 
ي�شارع املوت غرقًا وال ينقذه اإذا كان

 ال ي�شتطيع ال�شباحة
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عند وقوع الحادث، اأو امتنع حينئذ عن م�ساعدة المجنى عليه اأو 

عن طلب الم�ساعدة له مع ا�ستطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحب�ض مدة ل تقل عن �سنتين ول تزيد على 

اأكثر من ثالثة  وفاة  الفعل  ن�ساأ عن  اإذا  والغرامة  �سنوات  خم�ض 

اأ�سخا�ض، فاإذا توفر ظرف اآخر من الظروف ال��واردة في الفقرة 

ال�سابقة تكون العقوبة الحب�ض مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول 

تزيد على �سبع �سنوات والغرامة.

�ساأن  في  القانون  ذات  من   )343( ال��م��ادة  في  الم�سرع  ون�ض 

الإ�سابة الخطاأ على اأنه: يعاقب بالحب�ض مدة ل تزيد على �سنة 

هاتين  ب��اإح��دى  اأو  دره��م  اآلف  ع�سرة  ت��ج��اوز  ل  التي  وبالغرامة 

العقوبتين، من ت�سبب بخطئه في الم�سا�ض ب�سالمة ج�سم غيره، 

اأو  والغرامة  �سنتين  على  تزيد  ل  م��دة  الحب�ض  العقوبة  وتكون 

اإحدى هاتين العقوبتين اإذا ن�ساأ عن الجريمة عاهة م�ستديمة، اأو 

اإذا وقعت الجريمة نتيجة اإخالل الجانى بما تفر�سه عليه اأ�سول 

اأو  اأو كان الجاني تحت تاأثير �سكر  اأو حرفته،  اأو مهنته  وظيفته 

نظر وانتقاد �سديدين ذلك لأن الم�ساعدة ل تقت�سر على اأمداد 

الفاعل بو�سائل لم تكن متوفرة لديه، اإذ اإنها تتحقق كذلك باإزالة 

العقبات التي تعتر�ض تنفيذ الجريمة، بل اإن الم�ساعدة ال�سلبية 

فاإذا  الإيجابية،  الم�ساعدة  اأجدى من  الظروف  بع�ض  تكون في 

كان المتهم ملتزماً طبقاً للقانون بالحيلولة دون وقوع جريمة 

�سواء  عامة  ب�سفة  جريمة  اأي  وق��وع  دون  بالحيلولة  اأو  معينة، 

بمجهوده المبا�سر اأو باإبالغ ال�سلطات العامة عنها، فاإن القانون 

ولهذه  الجريمة،  تنفيذ  ط��ري��ق  ف��ي  عقبة  الل��ت��زام  ب��ه��ذا  ي�سع 

القانون  يطبق  اأن  الأ���س��ل  اأن  بح�سبان  حقيقي  وج���ود  العقبة 

تطبيقاً �سليماً، ومن ثم كان المتناع عن القيام بالواجب الذي 

اإزالة هذه العقبة وجعل تنفيذ الجريمة  القانون يعني  يفر�سه 

اأ�سهل مما يكون في الو�سع العادي، وفي هذا الت�سهيل م�ساعدة 

ل �سك فيها، الأمر الذي يتعين معه اأن نعترف بالم�سوؤولية عن 

الم�ساعدة ال�سلبية �ساأنها �ساأن الم�ساعدة الإيجابية.

المتناع  ع��ن  قانونية  ق��اع��دة  فيها  تنفي  ال��ت��ي  -ال��ح��الت   5

ال�سفة الإجرامية:

المادي  الركن  به  ليقوم  �سالحيته  عنه  تنفي  بذلك  هي  اإذ 

للجريمة، فمن يمتنع عن الحيلولة بين �سخ�ض وبين انتحاره ل 

يعتبر قاتاًل ول �سريكاً له في القتل ولو كانت بينهما �سلة تفر�ض 

عليه رعايته كزوج اأو اأب ذلك اأن القانون ل يعاقب على النتحار، 

ول تقوم في حقه �سفة ال�سريك بالم�ساعدة ال�سلبية لأن الفقه 

والق�ساء ل يعترفان بها على نحو ما قدمنا.

ثانيًا: احلاالت التي ي�شلح فيها االمتناع اأن يكون ن�شاطًا يقوم 
به الركن املادي يف اجلرائم التي تتطلب ن�شاطًا اإيجابيًا:

فال  �سراحة  المتناع  تجريم  على  الم�سرع  ين�ض  اأ-عندما 

جرائم  في  هوال�ساأن  كما  و�سراحته،  الن�ض  و�سوح  مع  اجتهاد 

الم�سرع  ن�ض  فقد  العمدية  غير  والإ�سابات  العمدي  غير  القتل 

في المادة 342 من قانون العقوبات التحادي رقم )3( ل�سنة 1987 

والمعدل بالقانونين رقمي )34( ل�سنة 2005، و )52( ل�سنة 2006 

342 منه والتي تعاقب على القتل غير العمدي باأنه:  في المادة 

ت�سبب  العقوبتين  هاتين  باإحدى  اأو  والغرامة  بالحب�ض  يعاقب 

بخطئه في موت �سخ�ض.

اإذا  والغرامة  �سنة  عن  تقل  ل  م��دة  الحب�ض  العقوبة  وتكون 

اأ�سول  عليه  تفر�سه  بما  الجاني  اإخ��الل  نتيجة  الجريمة  وقعت 

اأو تخدير  تاأثير �سكر  اأو كان تحت  اأو حرفته،  اأو مهنته  وظيفته 

فال  النتحار  بق�سد  ال�سم  تحت�سي  زوج��ت��ه  ي�ساهد  ال��ذي  وال���زوج 

يحرك لذلك �ساكناً ويمتنع عن انتزاع ال�سم من يدها، ثم يمتنع عن 

ب�سيانة طريق  اإليه  المعهود  ال�سخ�ض  وكذلك  بالعالج،  مداركتها 

زراعي والإ�سراف عليه والذي يمتنع عن رفع احجار و�سعها بع�ض 

اأ�سخا�ض  اأو  �سخ�ض  بحياة  ي��ودى  ت�سادم  اإح���داث  بق�سد  الأ���س��رار 

الممتنع في هذه  اأن  الرغم من  فعلى  ع��ادة،  الطريق  بهذا  يمرون 

�ساأنه  م��ن  معين  بعمل  بالقيام  قانوني  واج��ب  عليه  ك��ان  ال��ح��الت 

امتناعه عن  اأن  اإل  اأي نحو  اأو العتداء على  الوفاة  تجنب حدوث 

ي�ستتبع م�سوؤوليته عنه، وفي معر�ض تبرير  العمل ل  القيام بهذا 

يرجع  اأحدهما  راأي��ي��ن  اإل��ى  الفقه  انق�سم  الم�سوؤولية  ه��ذه  انتقاء 

انتفاء الم�سوؤولية اإلى اأنه لم يكن المحدث الأول لأ�سباب القتل اأو 

اإلى  التجاه  تعر�ض هذا  وقد  بيانها  ال�سالف  الأمثلة  العتداء في 

النقد من حيث اأنه اإذا لم يكن المحدث الأول فقد �ساهم بن�سيب 

والمبادئ  ل��وله  لتحدث  كانت  ما  بحيث  النتيجة،  اإح���داث  في  ما 

العامة في القانون تاأبى نفي الم�سوؤولية عنه، كما اأن بامتناعه هذا 

تقوم عرى ال�سببية بين �سلوكه ال�سلبي والنتيجة �ساأنها �ساأن العمل 

لأ�سباب  الأول  المحدث  بفكرة  يحيط  عما  ف�ساًل  ه��ذا  الإيجابي، 

القتل اأو العتداء من غمو�ض.

الق�ساء  اعتنقه  ال���ذي  ه��و  ال��ت��ال��ي  التبرير  ك��ان  ذل��ك  وع��ل��ى 

الذي  ال�سرطي  من  كل  اإل��ى  ين�سب  اأن  يمكن  ل  اأن��ه  من  والفقه 

يرى جريمة قتل تقع اأمامه فال يتدخل، ول ذلك المعهود اإليه 

حادث  ليقع  الحجارة  ي�سعون  الأ�سرار  ويترك  الطريق  ب�سيانة 

ت�سادم يودي بحياة ركاب اعتادوا المرور منه لأن القانون يت�سمن 

قواعد تنفي عن المتناع �سالحيته ليقوم به الركن المادي في 

هذه الجرائم، ل في �سورة الفاعل الأ�سلي، وكذلك ل يمكن اأن 

ا�ستقر  قد  والق�ساء  الفقه  لأن  ال�سريك  �سفة  فعلهم  اإلى  ي�سند 

الرغم  وعلى  بالمتناع،  تقوم  اأن  تت�سور  ل  الم�ساعدة  اأن  على 

ال�سلبية  الم�ساعدة  �سالحية  عدم  من  والق�ساء  الفقه  �ساد  مما 

لأن تكون اإحدى �سور الم�ساهمة التبعية فاإن هذا التجاه محل 

لحماية غيره، واأحجم عن عمل كان يترتب على القيام به اإنقاذ 

حياته اإذا كان هذا ال�سخ�ض غير مكلف بالعمل قانوناً، و�سواء كان 

اأم ل، ولهذا  الت�سحية  من  ق��دراً  العمل يقت�سي من جانبه  هذا 

اإذا راأى غريقاً م�سرفاً  ل ي�سح م�ساءلة �سخ�ض عن جريمة قتل 

على الهالك اأو اإن�ساناً تحيط به النار من كل حدب و�سوب فال 

يتقدم لإنقاذه حتى ولو كان قا�سداً بذلك موته لعداوة بينهما، 

ومرد عدم العقاب في مثل هذه الحالت ينح�سر في تخلف معنى 

المتناع ذاته، وبالتالي انعدام الن�ساط الإجرامي في كافة �سوره، 

اإل في �سلته بقاعدة قانونية من  وذلك لأن المتناع ل يت�سور 

قواعد ال�سلوك تفر�ض على ال�سخ�ض القيام بعمل معين، وحيث 

يو�سف  اأن  يمكن  ل  بالعمل  ق��ان��ون��اً  م��ل��زم��اً  ال�سخ�ض  ي��ك��ون  ل 

اإحجامه عنه باأنه امتناع معتبر في نظر القانون.

2 -حيث ل يكون في ا�ستطاعة الممتنع اإتيان العمل الإيجابي 

ب��اإت��ي��ان��ه:-وع��ل��ى ذل���ك ل تقوم  ول���و ك���ان يحمل واج��ب��اً ق��ان��ون��ي��اً 

م�سوؤولية الأب ول يعد بالتالي قاتاًل اإذا �ساهد ابنه ي�سارع الموت 

غرقاً فال ينقذه لأنه ل ي�ستطيع ال�سباحة، ولي�ض في مقدوره اأن 

ي�ستعين بمن ينقذه بدًل منه.

-ا�ستبعاد الحالت التي يكون فيها المتناع م�سبوقاً بعمل   3

اأو غير ذلك،  اإيجابي من �ساأنه اإحداث النتيجة �سواء كانت موتاً 

به  ق�سد  اإيجابي  لعمل  تالياً  المتناع  كان  اإذا  اأن��ه  ذلك  وتف�سير 

الجاني اإحداث النتيجة الإجرامية فاإن هذا العمل يتحمل عبء 

اأدنى �سبهة، وعلى هذا الأ�سا�ض فاإن الق�ساء  تلك النتيجة دونما 

قد ق�سى بم�سوؤولية من قام ب�سرب طفل �سرباً مبرحاً واأحدث 

في  بتخبئته  ق��ام  ثم  الحركة،  عن  اأعجزته  بج�سمه  اإ�سابات   به 

دون طعام  وتركه  اأي���ام،  لعدة  الأن��ظ��ار  عن  بعيداً  للق�سب  زراع��ة 

و�سراب حتى مات، وتقوم به جريمة القتل العمد متى اقترن ذلك 

بنية القتل، وكانت الوفاة نتيجة مبا�سرة لتلك الأفعال.

4 -عندما تكون النتيجة راجعة مبا�سرة اإلى فعل اإيجابي �سادر 

من �سخ�ض اآخر ول دخل فيه لإرادة الممتنع، الذي ل يتعدى دوره 

مجرد الإحجام عن التدخل والحيلولة دون وقوع هذا الفعل:

الفقه والق�ساء ح��ول مدى  اأث��ار ج��دًل في  الفر�ض قد  وه��ذا 

الفقه  في  عليه  الم�ستقر  وال���راأي  للم�سوؤولية  المتناع  �سالحية 

اأنه ل م�سوؤولية تلحق ب�ساحبه على الإطالق  �ساأنه  والق�ساء في 

على الرغم من مخالفة الممتنع لواجب قانوني يلقي عليه القيام 

بعمل معين كما في حالة ال�سرطي الذي يمتنع عمداً عن م�ساعدة 

م��راأى منه،  اأم��ام عينيه وناظريه، وعلى  الل�سو�ض  يقتله  �سخ�ض 

تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �شنة 
والغرامة اإذا وقعت اجلرمية نتيجة اإخالل 
اجلاين مبا تفر�شه عليه اأ�شول وظيفته اأو 

مهنته اأو حرفته

املجلة القانونية
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حقاً فال �سك بقيام م�سوؤولية الممتنع لأن �سبب هذا العدوان هو 

ذلك المتناع، ولأن ال�سببية القانونية تحمل في طياتها الدليل 

على توافر ال�سببية المادية،  فاإذا تحقق لدينا اأنه لو اأتى الممتنع 

ذلك الفعل لما تحققت النتيجة قامت م�سوؤولية الممتنع بتوافر 

عالقة ال�سببية بين امتناعه هذا والنتيجة التي تحققت، ويترتب 

على ذلك بطريق اللزوم العقلي اأن نقرر اأن المتناع كان هو ال�سبب 

لحدوث النتيجة، فاإذا كان من �ساأن اإر�ساع الأم طفلها األ تحدث 

الوفاة، فمعنى ذلك وبمفهوم المخالفة اأن عدم اإر�ساعه هو �سبب 

وفاته، وي�ساأل الممتنع عن جريمة قتل متى توافرت �سائر الأركان 

الأخرى من وجود واجب قانوني يلزم الممتنع بالعمل الإيجابي 

انقاذ حياة المجنى عليه،  �ساأنه  الذي امتنع عنه وال��ذي كان من 

وقيام عالقة  ال�سارع ممكناً،  الذي فر�سه  النحو  على  اإتيانه  واأن 

ال�سببية بين المتناع والوفاة، ف�ساًل عن توافر الق�سد الجنائي 

اأو الخطاأ في جانب الممتنع.

اأنه يجب العتراف لالمتناع  و�سفوة القول في جل ما تقدم 

القتل في �سورتيه  المادي في جرائم  الركن  لتكوين  ب�سالحيته 

الع��ت��داء  ج��رائ��م  وف��ي  ال��خ��ط��اأ(  )القتل  العمدية  وغ��ي��ر  العمدية 

على �سالمة الج�سم العمدية وغير العمدية �سريطة اأن يكون هذا 

في  يكون  واأن  الممتنع،  يحمله  قانوني  لواجب  مخالفاً  المتناع 

اإذ ل  اإليه الإحجام  اإتيان العمل اليجابي الذي ين�سب  ا�ستطاعته 

تكليف بما ل ي�ستطاع، عندها �سوف ل يكون هناك ادنى �سعوبة في 

اإثبات قيام عالقة ال�سببية بين المتناع والنتيجة التي تحققت على 

اأر�ض الواقع ونالت حقاً للمجنى عليه �سواء في حياته اأو الم�سا�ض 

ب�سالمة ج�سده، اإذ لول المتناع لما كان الم�سا�ض، اأو الوفاة، اإذ لو 

قام الممتنع بالعمل الإيجابي المفرو�ض عليه لما حدثت النتيجة 

مما يعني اأن �سبب حدوثها هو عدم القيام بهذا العمل، اأي المتناع 

عنه، وهذا هو الذي يتفق مع مق�سد ال�سارع، وغايته من تحميل 

الممتنع بالواجب القانوني واإلزامه على الن�سياع له باإتيانه.

تخدير عند وقوع الحادث اأو امتنع عن م�ساعدة المجنى عليه اأو 

عن طلب الم�ساعدة له مع ا�ستطاعته ذلك.

الجريمة  ع��ن  ن�����س��اأ  اإذا  وال��غ��رام��ة  الحب�ض  ال��ع��ق��وب��ة  وت��ك��ون 

الم�سا�ض ب�سالمة اأكثر من ثالثة اأ�سخا�ض، فاإذا توافر ظرف اآخر 

من الظروف الواردة في الفقرة ال�سابقة تكون الغرامة الحب�ض 

مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على خم�ض �سنين والغرامة.

ب-وتنح�سر في تلك التي يكون على ال�سخ�ض واجب قانوني 

في  اأو  حياته  ف��ي  غيره  لحماية  كمين  بعمل  والقيام  بالتدخل 

�سالمته فيحجم عن القيام بهذا العمل متخذاً موقفاً �سلبياً مح�ساً 

ل ي�سبقه عمل اإيجابي ويظهر ذلك جلياً في حالة الأم التي تمتنع 

عن اإر�ساع طفلها في ظروف معينة، من هذه الظروف مثاًل عدم 

وجود �سخ�ض ي�ستطيع في الوقت المنا�سب اإطعام الطفل، وعجز 

اإلى الحد  اإنقاذ نف�سه، حتى يبلغ به الجوع كل مبلغ  الطفل عن 

الذي يهدد حياته، في الوقت الذي تعلم فيه الأم بهذه الظروف، 

اأو في اأقل القليل ت�ستطيع اأن تعلمها، فاإن امتناعها هذا يكون قد 

توجهه  التي  وهي  عليه،  الم�سيطرة  اإرادي هي  ن�ساط  �سدر عن 

اإلى غايته، وت�سبح كل هذه العوامل من�سوبة اإليها، ون�ستطيع اأن 

بتوافر  وي�سر  �سهولة  في  نقول 

راب����ط����ة ال�����س��ب��ب��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ب��ي��ن ه����ذه الأف����ع����ال وال��ن��ت��ي��ج��ة 

�سبب  اإنها  بح�سبان  حدثت  التي 

للعدوان الذي نال م�سلحة اأو حقاً 

ذلك  القانونية،  بالحماية  جديراً 

الظروف  ه��ذه  مثل  في  الم�سرع  اأن 

فعل  اإتيان  الممتنع  ينتظر من  كان 

اإي��ج��اب��ي ي��ف��ر���س��ه ع��ل��ي��ه، ب��ل يوجب 

اأن  يفتر�ض  لن��ه  ب��ه،  ال��ق��ي��ام  عليه 

من �ساأن اإتيانه �سيانة هذا الحق، 

الممتنع  �سلوك  خ��ال��ف  م��ا  ف���اإذا 

ما فر�سه عليه فنال العدوان 

ملعلوماتك

اإذا توافرت عالقة ال�شببية بني االمتناع 

والنتيجة .. ي�شاأل املمتنع عن جرميته

تقارير الخبراء المحاسبين

هاني السيد
رئيس الشعبة المالية بالمعهد

helsayed@dji.gov.ae
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 بعد اأن ا�ستعر�سنا بع�ض المفاهيم المحا�سبية 

التي ت�سهم في فهم طبيعة عمل النظام المحا�سبي 

التي  المحا�سبية  التقارير  لفهم  و�سيلة  باعتباره 

العدد  ه��ذا  ف��ي  نتناول  النظام  لهذا  مخرجاً  تعد 

المالية  والتقارير  المحا�سبين  الخبراء  تقارير 

ال��ت��ي ت��ع��ن��ي��ه��ا ال��ت�����س��م��ي��ة ه���ي ت��ل��ك ال��ت��ي ت�ستفيد 

ف�ساحب  حاجته،  ح�سب  كل  مختلفة  جهات  منها 

)اأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل( وال��م�����س��اه��م��ون ي��رغ��ب��ون في 

اأرب��اح  من  يحقق  وما  الن�ساط  �سير  كيفية  معرفة 

اأو خ�سائر والحكومات ترغب بالوقوف على مدى 

الذي  ال�سحيح  التجاه  في  العمل  و�سير  اللتزام 

اأخ���رى تخدمها  ل��ه، وه��ن��اك جهات  التخطيط  ت��م 

هذه التقارير ومن �سمنها المحاكم التي ت�ستعين 

ب��ال��خ��ب��راء ال��م��ح��ا���س��ب��ي��ن ف���ي ال��ق�����س��اي��ا ال��م��ال��ي��ة 

لت�ستفيد وتعتمد على تقاريرهم في الأحكام التي 

ت�سدرها في الق�سايا المالية.

ومن هنا تظهر اأهمية الخبير المحا�سبي الذي 

في  المحا�سبية  التقارير  باإعداد  المحكمة  تكلفه 

المالية المعرو�سة عليها وقبل الخو�ض  الق�سايا 

في مختلف جوانب هذه التقارير لبد من تو�سيح 

المحددات الواجب اأخذها بعين العتبار في عمل 

الخبير المالي وهي كما يلي:

 حقوق والتزامات الخبير، فالبد اأن يكون وا�سحاً 

الحفاظ عليها  الواجب  المحا�سبي حقوقه  للخبير 

والمطالبة بها اأثناء اأداء مهمته وكذلك اللتزامات 

ال��م��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ت��ج��اه ال��م��ح��ك��م��ة والأط�����راف 

الوجه  على  بها  الوفاء  ي�ستطيع  لكي  المتخا�سمة 

الأمثل للم�ساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.

 الإطار القانوني لمهمة الخبير: هذا الإطار هو 

ال�سند القانوني الذي يعطي للخبير حق الطالع 

التي  الأع��م��ال  وجميع  وال�ستف�سارات  وال��درا���س��ة 

يقوم بها اأثناء اأداء مهمته لكي يعمل في ظل نظم 

القانونية  ال��ق��وة  ل��ه  ال��دول��ة مما يعطي  وق��وان��ي��ن 

للقيام الأمثل لمهمته.

 م��ح��ت��وى ال��ت��ق��ري��ر ال��م��ح��ا���س��ب��ي ل��ل��خ��ب��ي��ر: اإن 

ال��ت��ق��اري��ر ال��م��ح��ا���س��ب��ي��ة ك��ث��ي��رة وم��ت��ن��وع��ة وم��ن��ه��ا 

الأ�سا�سية ومنها الثانوية فالبد اأن يراعي الخبير 

ب�سورة  والأدوات  الأ���س��ال��ي��ب  ت��ق��دي��م  ت��ق��ري��ره  ف��ي 

وا�سحة وجلية بما يخدم �سهولة نظرها والعتماد 

ب�سورة  راأيه  واإعطاء  المختلفة  الأحكام  عليها في 

من  الق�سية  اإل���ى  ينظر  محا�سبي  كخبير  جلية 

الناحية المحا�سبية ويبرز اأهم الأ�سياء التي ارتكز 

عليها في الخروج براأي محا�سبي مقنع.

اأن  لب��د  المحا�سبي:  للتقرير  الزمني  الإط��ار   

اإط��ار زمني محدد لجميع الإج��راءات  يكون هناك 

التي يقوم بها الخبير المحا�سبي منذ بدء مهمته 

الزمني  الإط����ار  تحديد  اأن  حيث  انتهائها،  حتى 

المنا�سب  ال��وق��ت  ف��ي  ال��ع��م��ل  اإن��ج��از  ع��ل��ى  ي�ساعد 

حيث اأن اللتزام بالوقت المحدد ي�ساعد في انتهاء 

ربما  واإطالتها  ومنتظمة  �سريعة  ب�سورة  الم�ساكل 

يكون له اأثر �سيىء في �سير العملية ككل.

يتوجب  التي  ال��م��ح��ددات  لبع�ض  ملخ�ض  ه��ذا 

ونتمنى  المحا�سبي..  الخبير  قبل  من  مراعاتها 

اأن تكون هناك م�ساركة من قبل الخبراء في هذا 

البحث مما ي�سهم في اإثراء المو�سوع ليعود بالنفع 

على الجميع.

املجلة القانونية
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باأنه  الجنائي  الح�سرات  علم  تعريف  يمكن  هنا  م��ن 

للك�سف  بالجثث  العالقة  الح�سرات  ي��در���ض  ال��ذي  العلم 

عن تفا�سيل جريمة ما ووقت ارتكابها وتحت اأي ظروف 

وقعت، ذلك اأن الح�سرات ت�سبح هنا لي�ست مجرد كائنات 

بل  ف��ق��ط  ال��ك��ائ��ن��ات  كبقية  ح��ي��اة طبيعية  دورة  ل��ه��ا  ح��ي��ة 

والفي�سل  الجنائية  العدالة  لتحقيق  اأداة  اليوم  اأ�سبحت 

في البراءة اأو الإدانة.

وقت  تحديد  ف��ي  اأ�سلفنا  كما  العلم  ه��ذا  وي�ستخدم 

ما  واإذا  الوفاة ومكانها  اأ�سبابها وطريقة  الوفاة ومعرفة 

اأخ��رى  اأي م��واد  اأو  اأو م��خ��درة  ب��م��واد �سامة  ال��وف��اة  تمت 

دخلت الجثة.

تاريخ علم احل�شرات اجلنائي:
وذل��ك في  العلم  ه��ذا  ا�ستخدم  اأول من  ال�سين  كانت 

م��زارع �سيني ب�سربة منجل في  1325م عندما قتل  عام 

راأ�سه قرب حقول الأرز، وبعد مرور يوم من تلك الحادثة 

اإح�����س��ار مناجلهم  ال��م��زارع��ي��ن  ال��ق��ري��ة م��ن  طلب زع��ي��م 

وك��ان��ت جميع   ال��وق��ت،  م��ن  لفترة  الأر����ض  وو�سعها على 

عليه  تجمع  واح���داً  منجاًل  اإل  نظيفة  حينها  المناجل 

الذباب المعدني لوجود اآثار دم عليه، وعند �سوؤال �ساحبه 

اعترف بجريمته.

1347م  ع��ام  ت�سو  �سونج  المتحري  المحامي  ون�سر 

�سرحاً تف�سيلياً لتلك الجريمة في كتابه »غ�سيل الأخطاء« 

المخت�ض بالتحقيقات الجنائية، ذكر فيه تف�سيرات تقود 

اإلى فهم كيفية تحديد ال�سبب المحتمل للوفاة.

ومن التجارب التي اأ�سهمت في ظهور علم الح�سرات  

عام  فران�سي�سكو  الإيطالي  الطبيب  به  ق��ام  ما  الجنائي 

المك�سوفة،  المتعفنة  اللحوم  ب��درا���س��ة  ق��ام  حيث   1663

المتعفنة  المك�سوفة  اللحوم  اأن  درا�سته  نتائج  واأظهرت 

فيها  تطورت  جزئياً  المتعفنة  المك�سوفة  واللحوم  كلياً 

يرقات الذباب بينما لم تتطور يرقات الذباب في اللحوم 

المتعفنة غير المك�سوفة.

ال��ح�����س��رات  ع��ل��م  ف���ي  منهجية  درا����س���ة  اأول  وظ���ه���رت 

راينارد،  الإلماني  الطبيب  يد  على  1881م  عام  الجنائي 

وبين مدى تطور  الجثث  العديد من  بفح�ض  قام  حيث 

توالت  وب��ع��ده  ال��م��دف��ون��ة،  الجثث  على  الح�سرات  اأن���واع 

حتى  الجنائي  الح�سرات  علم  ف��ي  والأب��ح��اث  ال��درا���س��ات 

يومنا هذا.

اأق�شام علم احل�شرات اجلنائي:
-علم الح�سرات المدنية/ الح�سرية.

-علم ح�سرات الحبوب والمواد المخزنة.

-علم الح�سرات الطبي/ القانوني/ الجنائي.

علم الحشـرات الجـنائي
ودوره في الكشف عن الجريمة

عن  ال��ك�����س��ف  ف��ي  ال��ح�����س��رات  ع��ل��م  تطبيقات  ت�ستخدم 

ارتكابها  ووق���ت  الجريمة  وظ���روف  وم��الب�����س��ات  ال��ج��رائ��م 

ومرتكبها ومعرفة اأ�سباب الوفاة ومكان حدوثها وما اإذا كان 

العدالة  لتحقيق  اأداة  ي�سكل  ما  مكانها  من  الجثة  نقل  تم 

والف�سل في الإدانة اأو البراءة.. كل ذلك تحت م�سمى »علم 

الح�سرات الجنائي«.

املجلة القانونية

إعداد/ حوراء موسى
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علم احل�شـرات اجلـنائي
ي�شاعد يف  حتديد اأ�شباب الوفاة ووقت 

حدوثها وظروف ارتكاب اجلرمية ومكانها

ح�شرة برية على جثة غارقة 
ك�شفت القاتل

الجنائي  الح�سرات  بعلم  مرتبطة  علوم  وج��ود  بجانب 

وعلم  الح�سرات  ت�سنيف  وعلم  الح�سرات  اأحياء  علم  وهي 

البيئة وعلم ال�سموم وعلم وظائف الأع�ساء وعلم الأحياء 

الجزئي.

تطبيقات علم احل�شرات اجلنائي:
عن  الك�سف  ف��ي  ال��ج��ن��ائ��ي  ال��ح�����س��رات  ع��ل��م  ي�ستخدم 

جرائم النتحار وتحديد المكان الفعلي للوفاة وحوادث 

والم�سنين  الأط��ف��ال  اإه��م��ال  وح���الت  ال��ط��ائ��رات  تحطم 

وحوادث ال�سيارات وجرائم القتل... اإلخ.

ومن تطبيقات علم الح�سرات الجنائي: في ا�سكتلندا 

تم العثور على �سيارة وقعت في النهر وبداخلها امراأتان، 

على  الجنائي  الح�سرات  ع��ال��م  عثر  الجثتين  وبفح�ض 

اأن ه��ذه  ك��م��ا  ال��ج��ث��ت��ي��ن،  اآخ���ر غ��ي��ر دم  ح�����س��رة  عليها دم 

البحرية، ومن خالل  البرية ل  الح�سرات   الح�سرة من 

الجاني  على  ال��ت��ع��رف  ت��م  الح�سرة  ل��ه��ذه   DNA تحليل 

والقب�ض عليه.. وفي الوليات المتحدة الأمريكية ك�سفت 

الح�سرات عن �سيدة قتلت زوجها حينما اأخبرت ال�سرطة 



اأم�����ض في  اأن زوج��ه��ا ك��ان لديها  ف��ي التحقيقات الأول��ي��ة 

المنزل، بينما اأثبت خبير الح�سرات اأن دود الجثة مر عليه 

اأربعة اأيام مما ات�سح معه كذب الزوجة، وبت�سييق الخناق 

بقتل  ق�ض  اإدان���ة  تمت  كما  زوج��ه��ا،  بقتل  اعترفت  عليها 

اأي��ام في  نملة عمرها ثالثة  الخبراء  وج��د  زوجته حيث 

حذاء الق�ض حيث يعود هذا النوع من النمل لم�ستوطنة 

نمل وجدت جثة الزوجة قريباً منها قبل ثالث اأيام.

اأم��ا على �سعيد ج��رائ��م ال��م��خ��درات فقد وج��د رج��ال 

ُيعرف  ل��م  الكوكايين  م��ن  كبيرة  كمية  ف��ل��وري��دا  �سرطة 

اأحد  اأنهم وج��دوا ح�سرة �سغيرة ميتة في  اإل  م�سدرها، 

الأكيا�ض، وبا�ستدعاء اأحد خبراء الح�سرات حدد موطنها 

وهو غابات الهندورا�ض.

دور احل�شرات يف الك�شف عن اجلرمية:
الجنائي  التحقيق  ف��ي  رئي�سياً  دوراً  للح�سرات  اإن 

ل�سببين رئي�سيين:

تكت�سف  التي  الكائنات  اأول  ُتعد  الح�سرات  اإن  اأولهما 

الجثة.

ثانيهما اإنه يمكن تقدير وقت و�سول الح�سرات للجثة 

ح�سب درجة اأو م�ستوى تحللها.

للجثة  ي�سل  م��ن  اأول  ف���اإن  ال���وف���اة  ت��ح��دث  وع��ن��دم��ا 

ه��ي ال��ح�����س��رات، وغ��ال��ب��اً م��ا ي��ك��ون ال��ذب��اب المعدني اأول 

على  تتعاقب  الوفاة  على  �ساعات  مرور  وبعد  الوا�سلين، 

المخت�ض  فيقوم  الح�سرات،  من  العديد  وحولها  الجثة 

على  الموجودة  اأط��واره��ا،  بمختلف  منها،  عينات  بجمع 

وداخل وحول الجثة لدرا�ستها وتحديد الوقت المنق�سي 

ما حدثت  واإذا  الوفاة  اأ�سباب  بجانب معرفة  الوفاة  على 

ب�سرياً  ت��دخ��اًل  ه��ن��اك  اأن  اأم  طبيعية  ب��ط��ري��ق��ة  ال���وف���اة، 

في  الح�سري  الدليل  ي�ساعد  كما  وال��ج��روح،  ك��ال��ح��روق 

الح�سري  الن�ساط  مكان  اأن  حيث  الوفاة،  اأ�سباب  معرفة 

غالباً ما يعك�ض طريقة ال�سرر قبل حدوث الوفاة.

وبالدليل الح�سري يمكن التعرف على ما اإذا تم نقل 

الجثة من مكان اإلى اآخر ومعرفة المكان ال�سابق والمكان 

ال��وف��اة ف��ي حديقة ما  ك���اأن تتم  ل��وج��ود الجثة،  ال��الح��ق 

تحديد  �ساأنه  من  هذا  كل  مغلق،  لمكاٍن  الجثة  تنقل  ثم 

المتهم اأو تقلي�ض عدد الم�ستبه بهم.

وقت حدوث  بين  التقديرية  الفترة  بتحديد  اأنه  كما 

الأنواع  التعرف على  يمكن  الجثة  اكت�ساف  الوفاة ووقت 

الح�سرية المتواجدة على الجثة اأو بالقرب منها، واأي�ساً 

التعرف على ظروف الطق�ض التي ت�ساعد على ن�ساطها.

المتواجدة  والح�سرات  بالجثة  المحيطة  البيئة  اإن 

مبدئي  تقدير  اإل��ى  الو�سول  في  ي�ساعد  وبقربها  عليها 

عن وقت تعر�ض الجثة للن�ساط الح�سري، وفقاً للظروف 

الجوية التي ت�ساعد في تحديد وقت زيادة الح�سرات على 

الجثة.. وهنا ل بد من الأخذ بعين العتبار معرفة مدى 

تاأثير العوامل الأخرى في حالة الجثة وو�سعها.

تعاقب احل�شرات على اجلثة:
الح�سرية  الأن����واع  ه��ي  الجثة  اإل��ى  ي�سل  م��ن  اأول  اإن 

القادرة على النت�سار ال�سريع وبعد ذلك ياأتي دور الأنواع 

بطيئة النت�سار، كما تحتل بع�ض اأنواع الح�سرات اأماكن 

معينة من الجثة وذلك ح�سب متطلباتها من التغذية.

وف����ي ال���م���راح���ل الأول�������ى ل���ح���دوث ال����وف����اة ت��ت��ع��اق��ب 

الح�سرات ذات الحياة الق�سيرة، اأما في المراحل التالية 

فتتعاقب الح�سرات ذات الحياة الطويلة ن�سبياً، وعموماً 

ل��ك��ل ف��ت��رة زم��ن��ي��ة ب��ع��د ح���دوث ال��وف��اة اأن����واع معينة من 

الح�سرات تتعاقب على الجثة.

وتعاقب الح�سرات على الجثة يختلف في النوعية اإذا 

ما كانت الجثة مدفونة اأو مك�سوفة في الهواء الطلق اأو 

اأو كانت  اأوعية مغلقة،  داخ��ل  اأو  المركبة  داخ��ل  اإذا كانت 

مغمورة  ك��ان��ت  ح��ال  ف��ي  اأو  محنطة  اأو  محروقة  الجثة 

ب��ال��م��ي��اه ���س��واء ك��ان��ت ع��ذب��ة اأم م��ل��وث��ة، وك���ل ذل���ك ي���وؤدي 

لخ���ت���الف درج����ة ت��ح��ل��ل ال��ج��ث��ة ن���ظ���راً لخ���ت���الف اأن����واع 

ويعتبر  المحيطة،  والبيئة  الطق�ض  وظ��روف  الح�سرات 

المائية  البيئة  الوفاة في  المنق�سية على  الفترة  تقدير 

من الأمور ال�سعبة.

مالحظات يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار:
بعين  ت��وؤخ��ذ  اأن  يجب  ه��ن��اك م��الح��ظ��ات مهمة ج���داً 

اأن  ومنها  الجنائي  ال��ح�����س��رات  ع��ال��م  قبل  م��ن  الع��ت��ب��ار 

فاإذا  مغلقة،  اأماكن  في  اإل  بي�سه  ي�سع  ل  الذباب  بع�ض 

ال��ن��وع من  ه��ذا  ال��ع��راء وعليها بي�ض  ف��ي  الجثة  وج���دت 

الذباب فاإن هذا دليل على نقل الجثة من مكان مغلق اإلى 

الأط��وار  لدرا�سة  اأن  كما  اأي�ساً..  �سحيح  والعك�ض  العراء 

الح�سرية التي تنجذب للجثث في كل مرحلة اأهمية، فلو 

تم اكت�ساف اأنواع اأخرى فاإن من �ساأن ذلك الت�سكيك في 

دفن  تم  ما  واإذا  اأم حرقاً،  تكون غرقاً  فقد  الوفاة،  �سبب 

الجثة فور الوفاة اأم بعد مرور وقت من الزمن.

العوامل املوؤثرة:
المنطقة الجغرافية واأحوال الطق�ض المحيط بالجثة 

وال�سوء والظل والتغييرات الف�سلية ومدى توافر الغذاء 

والمناف�سة الح�سرية وطريقة الوفاة كل ذلك يوؤثر على 

تعاقب ونمو الح�سرات على الجثث.

علم بداأ يف ال�شني
بتجمع ذباب على ِمنجل مزارع قاتل

لهذا العلم
القول الف�شل يف االإدانة والرباءة اأحيانًا 
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املجلة القانونية

تربية االأطوار احل�شرية:
لعالم  بالن�سبة  اأه��م��ي��ة  ال��ح�����س��ري��ة  الأط�����وار  ل��ت��رب��ي��ة 

الح�سرات الجنائي وذلك لتحديد عمر كل طور لمعرفة 

ال��ف��ت��رة ال��زم��ن��ي��ة ال��ك��ل��ي��ة ل��ت��واج��د ال��ح�����س��رة ع��ل��ى الجثة 

وتحديد الفترة الزمنية المنق�سية على الوفاة.

ويقوم عالم الح�سرات الجنائي بتربية الح�سرات وفق 

ومراقبة  مختلفة  جوية  ظ��روف  وتحت  مختلفة  بيئات 

الأغ��ن��ام  كلى  اأو  البقر  كبد  ي�ستخدم  كما  ن��م��وه��ا،  ط��ور 

والأبقار وغذاء القطط والكالب واأ�سماك ال�سردين كغذاء 

لتغذية اليرقات.

علم احل�شرات اجلنائي يف الوطن العربي:
الح�سرات  علم  اأ�ستاذ  ر�ستم  علي  د.  الباحث  تو�سل 

بالمركز القومي الم�سري للبحوث اإلى اأهمية ا�ستخدام 

الح�سرات والعناكب كدلئل في الطب ال�سرعي، وقد بداأ 

في  دولياً  بعد ح�سوره موؤتمراً  اأربعين عاماً  بحثه منذ 

ا�ستراليا 1968م حيث ا�ستمع اإلى محا�سرة األقاها باحث 

الجنائي  البحث  ف��ي  الح�سرات  ا�ستخدام  ع��ن  اأوروب����ي 

اأثارت �سغفه.

الغني  عبد  وليد  الدكتور  الأ�ستاذ  ق��ام  الإم���ارات  وف��ي 

كعكة، دكتور في جامعة الإمارات، باإ�سدار اأول كتاب يتناول 

تكفلت  حيث  العربي  الوطن  في  الجنائي  الح�سرات  علم 

موؤ�س�سة الكويت للبحث العلمي باإ�سداره.. وبتوجيهات من 

ل�سرطة  العام  القائد  تميم  خلفان  �ساحي  الفريق  معالي 

دبي بداأت �سرطة دبي في العام 2012 العمل على اإن�ساء ق�سم 

اإدارة الطب ال�سرعي  خا�ض بعلم الح�سرات الجنائي يتبع 

في الإدارة العامة لالأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

امل�شادر
• عبد 	 وليد  الدكتور  لالأ�ستاذ  الجنائي  الح�سرات  علم  كتاب 

الغني كعكة، موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 2011.

• 	digital.ahram.org.eg :موقع الأهرام الرقمي

• من 	 مقدم  من�سور  بحث  العدالة،  لتحقيق  كاأداة  الح�سرات 

ال�سيد عبد الحميد ال�سيد رفاعي، كلية الزراعة جامعة كفر 

ال�سيخ 2010.



امل�شتجدات الت�شريعية 
يف دولـــة االإمـــــارات 
العـــربية املتحـــــــدة
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الرسمية  الجريدة  في  النشر  كان  إذا 
الكافة  إلعالم  القانونية  الوسيلة  هو 
من   111 )المادة  الجديدة،  بالتشريعات 
معهد  مجلة  في  النشر  فإن   الدستور( 
الداعمة  الوسيلة  هو  القضائي  دبي 
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.
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الإمارات العربية املتحدة. الدولة:

وزارة ال�سوؤون الجتماعية. الوزارة:

وزير ال�سوؤون الجتماعية. الوزير:

 اجلهات الحتادية املعنية بتطبيق

اأحكام هذا القانون.

اجلهات املعنية:

 اجلهات املحلية  املعنية بتطبيق

اأحكام هذا القانون.

 اجلهات

املخت�سة:

دار رعاية جمهويل الن�سب. الدار:

جلنة الأ�سر احلا�سنة. اللجنة:

 الطفل الذي يعرث عليه يف الدولة

لوالدين جمهولني.

جمهول الن�سب:

 الأ�سرة التي يعهد اإليها بح�سانة

جمهول الن�سب.

 الأ�سرة

احلا�سنة:

 احت�سان جمهول الن�سب وتربيته

 ورعايته وتقوم بها الدار اأو الأ�سرة

احلا�سنة.

احل�سانة:

 جمهول الن�سب الذي تقوم الدار اأو

الأ�سرة احلا�سنة بح�سانته.

املح�سون:

 هو ال�سخ�ض الذي يتوىل احت�سان

الطفل جمهول الن�سب.

احلا�سن:

املادة )2(
يهدف هذا القانون اإىل ما يلي:

خالل  من  الدولة  يف  الن�سب  جمهويل  رعاية  1-تنظيم 

لتوفري  حا�سنة  اأ�سر  وت��اأم��ني  الرعاية  دور  وتطوير  اإن�ساء 

والرفيهية  والج��ت��م��اع��ي��ة  والنف�سية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

والتعليمية لهم.

املدنية  وح��ري��ات��ه��م  الن�سب،  ح��ق��وق جم��ه��ويل  2-ك��ف��ال��ة 

ال�سخ�سي  الأم����ن  يف  وح��ق��ه��م  اخل��ا���س��ة،  حياتهم  وح��م��اي��ة 

واحلفاظ على امل�سالح الف�سلى للطفل.

اأو  ل��الإ���س��اءة  التعر�ض  م��ن  الن�سب  3-ح��م��اي��ة جم��ه��ويل 

املعاملة الالاإن�سانية والإهمال.

لنموهم  ال��الزم��ة  املعي�سية  ال��ظ��روف  وت��اأم��ني  4-تهيئة 

والج��ت��م��اع��ي��ة  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ن�����س��اأة  وتن�سئتهم  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

الواجبة.

املادة )3(
1-على كل من يعرث على طفل جمهول الن�سب اأن يبلغ 

التي  املالب�ض  اإليه، مع  ف��وراً  ي�سلمه  اأو  �سرطة  اأق��رب مركز 

اأو  معه،  التي وجدها  الأخ��رى  الأ�سياء  عليه، وجميع  كانت 

بالقرب منه.

2-يقوم م�سوؤول مركز ال�سرطة با�ستالم الطفل واإر�ساله 

اإىل اأقرب مركز �سحي لإجراء الفحو�سات الطبية الالزمة 

باملالب�سات  حم�سر  وحترير  بذلك  العامة  النيابة  واإخطار 

والظروف التي وجد فيها مو�سحاً فيه مكان العثور و�ساعته 

وتاريخه وا�سم ال�سخ�ض الذي عرث عليه ومهنته وعنوانه.

على  ال��ط��ب��ي  الك�سف  ب���اإج���راء  ال�سحي  امل��رك��ز  3-ي��ق��وم 

و�سالمته  �سحته  على  للمحافظة  يلزم  ما  واتخاذ  الطفل، 

ويقوم الطبيب املخت�ض بتقدير �سنه.

4-تقوم النيابة العامة باإحالة الطفل اإىل الدار بالتن�سيق 

مع الوزارة ووزارة الداخلية.

للطفل ويف جميع الأح��وال  رباعياً  ا�سماً  ال��دار  5-تختار 

ل جتوز الإ�سارة باأي �سكل اإىل كون الطفل جمهول الن�سب 

�سواًء يف �سهادة امليالد اأو اأية اأوراق ثبوتية اأخرى.

6-ت���ت���وىل ال����دار ات��خ��اذ الإج������راءات ال���الزم���ة لت�سجيل 

الطفل يف الأوراق الر�سمية وفق القوانني والأنظمة املعمول 

بها يف الدولة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.

املادة )4(
على  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  م��ع  بالتن�سيق  ال�����وزارة  ت�����س��رف 

النواحي  كافة  م��ن  ال��دول��ة  يف  الن�سب  رع��اي��ة جمهويل  دور 

الإجرائية والتنظيمية، وعلى اجلهات املخت�سة التن�سيق يف 

هذا ال�ساأن مع الوزارة.

املادة )5(
1-تعمل الوزارة على تاأمني اأ�سر حا�سنة ملجهويل الن�سب 

ال�سروط  فيها  تتوافر  ممن  الداخلية،  وزارة  مع  بالتن�سيق 

بالتعاون  دور  اإن�ساء  ولها  القانون،  هذا  عليها يف  املن�سو�ض 

مع اجلهات املعنية واملخت�سة تتوىل رعاية جمهويل الن�سب 

وجه  وع��ل��ى  لهم  ال�ساملة  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  بهم  والعناية 

اخل�سو�ض ما ياأتي:

وامللب�ض  الغذاء  من  الالزمة  املعي�سية  اخلدمات  اأ-ت��اأم��ني 

وامل�سكن.

اأواًل: الت�شريعات االحتادية

قانون رعاية االأطفال جمهويل الن�شب.  1

يف اإطار الت�سريعات الحتادية حلماية حقوق الإن�سان 

ب�سفة عامة وحقوق الطفل ب�سفة خا�سة ياأتي هذا 

الت�سريع املتوافق مع التفاقية الدولية حلقوق الطفل. 

وعنوانه ون�سو�سه كما يلي:

قانون احتادي رقم )1( ل�شنة 2012م
يف �شاأن رعاية االأطفال جمهويل الن�شب

الإم���ارات  دول���ة  رئي�ض  نحن خليفة بن زايد اآل نهيان  

العربية املتحدة،

-بعد الطالع على الد�ستور،

ب�����س��اأن   1972 ل�����س��ن��ة  ال��ق��ان��ون الحت�����ادي رق���م )1(  -وع���ل���ى 

اخت�سا�سات الوزارات و�سالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

1972 يف �ساأن  -وعلى القانون الحتادي رقم )17( ل�سنة 

اجلن�سية وجوازات ال�سفر والقوانني املعدلة له،

-وع���ل���ى ق���ان���ون امل���ع���ام���الت امل��دن��ي��ة ال�������س���ادر ب��ال��ق��ان��ون 

الحتادي رقم )5( ل�سنة 1985 والقوانني املعدلة له،

-وعلى قانون العقوبات ال�سادر بالقانون الحتادي رقم 

)3( ل�سنة 1987 والقوانني املعدلة له،

-وع��ل��ى ق��ان��ون الإج�����راءات اجل��زائ��ي��ة ال�����س��ادر بالقانون 

الحتادي رقم )35( ل�سنة 1992 والقوانني املعدلة له،

2009 يف �ساأن  -وعلى القانون الحتادي رقم )18( ل�سنة 

تنظيم قيد املواليد والوفيات،

�ساأن  2001 يف  ل�سنة  رق��م )2(  الحت��ادي  القانون  -وعلى 

ال�سمان الجتماعي،

2005 يف �ساأن  -وعلى القانون الحتادي رقم )28( ل�سنة 

الأحوال ال�سخ�سية،

الجتماعية،  ال�����س��وؤون  وزي����رة  عر�سته  م��ا  ع��ل��ى  -وب���ن���اًء 

وم��واف��ق��ة جم��ل�����ض ال������وزراء وامل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت�����ادي، 

وت�سديق املجل�ض الأعلى لالحتاد،

اأ�سدرنا القانون الآتي:

املادة )1(
التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القانون يق�سد بالكلمات والعبارات 

التالية املعاين املو�سحة قرين كل منها، ما مل يق�ض �سياق 

الن�ض بغري ذلك:

 امل�شتجدات الت�رشيعية
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مبا  لهم  والنف�سية  وال�سحية  الجتماعية  الرعاية  ب-توفري 

يتنا�سب ومراحل اأعمارهم املختلفة.

الإ�سالمية  والأخ��الق  املبادئ  وتر�سيخ  النبيلة  القيم  ج-غر�ض 

فيهم.

د-توفري فر�ض تعليم متكافئة يف مراحل التعليم املختلفة يف 

جميع املوؤ�س�سات التعليمية النظامية اأو املتخ�س�سة.

ه�-تعزيز الهوية الوطنية وبناء النتماء اإىل الدولة.

و-تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية وا�ستثمارها يف 

�سقل �سخ�سيتهم.

ز-دجم���ه���م م���ع غ��ريه��م م���ن الأط����ف����ال يف امل���راك���ز والأن���دي���ة 

الريا�سية والثقافية واملخيمات وتوفري الأن�سطة املنا�سبة لهم.

2-حت�����دد ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون اأق�����س��ام ال���دار 

واخت�سا�ساتها ونظام العمل فيها مبا يتوافق مع الأنظمة احلديثة 

اخلا�سة بالدعم الجتماعي ورعاية جمهويل الن�سب.

املادة )6(
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �سروط قبول جمهول 

الن�سب يف الدار.

املادة )7(
ت�سكل  املخت�سة،  اجل��ه��ات  م��ع  وبالتن�سيق  ال��وزي��ر،  م��ن  ب��ق��رار 

اإم��ارة جلنة لختيار الأ�سرة احلا�سنة، ت�سمى »جلنة الأ�سر  يف كل 

احلا�سنة« على اأن يكون اأحد اأع�سائها من وزارة الداخلية.

املادة )8(
تخت�ض جلنة الأ�سرة احلا�سنة بالآتي:

ما  وف��ق  احلا�سنة  الأ���س��ر  لختيار  ال��الزم��ة  املعايري  1-و���س��ع 

حتدده الالئحة التنفيذية.

2-اإن�ساء �سجل بكل اإمارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية تر�سد 

فيه كافة املعلومات املتعلقة مبجهويل الن�سب، ول يجوز الطالع 

اإل ل��ذوي  اأو احل�����س��ول ع��ل��ى ���س��ور م��ن ق��ي��وده  ع��ل��ى ه���ذا ال�سجل 

الخت�سا�ض.

3-م��ت��اب��ع��ة امل��ح�����س��ون ل���دى الأ����س���رة احل��ا���س��ن��ة ع��ل��ى اأن حت��دد 

الالئحة التنفيذية قواعد املتابعة الدورية.

الأ�سر  لتوعية  الالزمة  الربامج  وتنفيذ  اإع��داد  يف  4-امل�ساركة 

احلا�سنة واأفراد املجتمع بحقوق وحاجات جمهويل الن�سب واأحكام 

هذا القانون.

وحتدد الالئحة التنفيذية نظام عمل اللجنة.

املادة )9(
التقدم  الن�سب  جمهول  ح�سانة  يف  ترغب  التي  الأ���س��رة  على 

الالئحة  حت��دده��ا  التي  امل�ستندات  ب��ه  مرفقاً  ال����وزارة  اإىل  بطلب 

التنفيذية لهذا القانون.

اأو من يفو�سه بناًء على تو�سية اللجنة قراراً  وي�سدر الوزير 

بت�سليم الطفل اإىل الأ�سرة احلا�سنة ب�سفة موؤقتة وملدة جتريبية 

مدتها �ستة اأ�سهر ويجوز متديدها اإىل �ستة اأ�سهر اأخرى بناًء على 

الطفل  حل�سانة  الأ�سرة  اأهلية  تبني  ف��اإذا  الدورية  املتابعة  تقارير 

ي�سدر الوزير قراراً نهائياً بح�سانة الأ�سرة للطفل.

املادة )10(
ي�سرط يف الأ�سرة احلا�سنة ما ياأتي:

1-اأن تكون م�سلمة مواطنة مقيمة يف الدولة.

2-اأن تتكون من زوجني ل يقل عمر اأي منهما عن )25( �سنة.

الزوجني يف جرمية  اأي من  �سبق احلكم على  قد  يكون  3-األ 

خملة بال�سرف اأو الأمانة.

وال��ن��ف�����س��ي��ة  امل���ع���دي���ة  الأم�����را������ض  م����ن  خ���ل���وه���ا  ي��ث��ب��ت  4-اأن 

و�سالمته،  الطفل  �سحة  على  توؤثر  التي  العقلية  وال�سطرابات 

وذلك من خالل تقرير �سادر من جهة طبية ر�سمية.

5-اأن تكون الأ�سرة قادرة على اإعالة اأفرادها واملح�سون مادياً.

�ساحلة،  تربية  وتربيته  الطفل  معاملة  بح�سن  تتعهد  6-اأن 

والهتمام ب�سحته وتعليمه وحمايته وتنميته.

اأخرى يقررها الوزير بناًء على تو�سية اللجنة  7-اأية �سروط 

مبا ل يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون.

يتعلق  فيما  احلا�سنة  الأ���س��ر  بع�ض  ا�ستثناء  للوزير  وي��ج��وز 

ب�����س��رط اخل��ل��و م��ن الأم���را����ض ال��ت��ي ل ت�سكل خ��ط��راً ع��ل��ى �سحة 

املح�سون.

املادة )11(
و   )9( املادتني  يف  عليها  املن�سو�ض  الأح��ك��ام  مراعاة  مع 

)12( من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تو�سية اللجنة 

يف  مقيمة  م�سلمة  مواطنة  اإىل  الن�سب  جم��ه��ول  يعهد  اأن 

الدولة ل يقل عمرها عن )30( �سنة اإذا كانت غري متزوجة 

اأو مطلقة اأو اأرملة اأو غاب عنها زوجها غيبة منقطعة وكانت 

قادرة على اإعالة جمهول الن�سب مالياً.

املادة )12(
تلتزم الأ�سرة احلا�سنة مبا ياأتي:-

1-اإخطار الوزارة بالعنوان اجلديد يف حالة تغيري حمل 

اإقامتها.

ولو  اأخ���رى  اأ���س��رة  اإىل  املح�سون  الطفل  ت�سليم  2-ع���دم 

ال��وزارة  ت�سدر  اأن  على  ال���وزارة  مبوافقة  اإل  موؤقتة  لفرة 

قرارها يف هذا ال�ساأن يف خالل املدة التي حتددها الالئحة 

التنفيذية للقانون.

اإل  التخلي عن ال�ستمرار يف ح�سانة املح�سون  3-ع��دم 

يوماً  ثالثني  خالل  املح�سون  وت�سليم  ال��وزارة  اإخطار  بعد 

من تاريخ الإخطار.

الوزارة  بالتن�سيق مع  ن�سبه  للمح�سون عن  4-الإف�ساح 

وطبقاً لل�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية.

5-ت���ق���دمي ت��ق��ري��ر ط��ب��ي ���س��ن��وي ع���ن احل���ال���ة ال�سحية 

مل��ا حت��دده  للمح�سون م��ن اإح����دى امل��ن�����س��اآت ال��ط��ب��ي��ة، وف��ق��اً 

الالئحة التنفيذية.

املادة )13(
املح�سون  البحث يف حالة  املخت�ض  الجتماعي  للباحث 

يف  احل��ق  ول��ه  احلا�سنة،  الأ���س��رة  م��ع  بالتن�سيق  ومتابعتها 

دخ���ول امل��ن��زل والل��ت��ق��اء ب��ه والط���الع على اأو���س��اع��ه وعلى 

الأ�سرة احلا�سنة ت�سهيل هذه املهمة.

املادة )14(
الأ���س��رة  اأن  ال��دوري��ة  املتابعة  ت��ق��اري��ر  واق���ع  م��ن  ثبت  1-اإذا 

اأياً كانت للقيام بواجباتها جتاه  احلا�سنة بحاجة اإىل م�ساعدة 

املح�سون، فيتم اتخاذ القرار املنا�سب من الوزارة لبذل امل�ساعدة 

الالزمة، وذلك طوال مدة رعاية الأ�سرة احلا�سنة للمح�سون.

2-اإذا ثبت اأن الأ�سرة احلا�سنة قد اأخلت بالتزاماتها جتاه 

�سواء من  به  ب�سيطاً حلق  اأن �سرراً  اأو  ب�سيطاً  املح�سون خلاًل 

الناحية ال�سحية اأو الأخالقية اأو التعليمية اأو النف�سية، فعلى 

الوزارة لفت نظر الأ�سرة احلا�سنة جتاه ذلك، فاإذا تكرر منها 

الإخالل وجهت الوزارة اإليها اإنذاراً ب�سرورة الوفاء بالتزاماتها 

ب��الإن��ذار  احلا�سنة  الأ���س��رة  ت�ستجب  مل  اإذا  املح�سون،  ح��ي��ال 

اإل��ي��ه��ا يتم ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة نحوها ب��ن��اء على  امل��وج��ه 

تو�سية اللجنة وطبقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية للقانون.

امل��ن�����س��و���ض ع��ل��ي��ه��ا يف  ب��ال��ع��ق��وب��ات  3-دون الإخ������الل 

اأخلت  ق��د  احلا�سنة  الأ���س��ر  اأن  ثبت  اإذا  اآخ���ر،  ق��ان��ون  اأي 

�سرراً  اأن  اأو  ج�سيماً  اإخ��الًل  املح�سون  جتاه  بالتزاماتها 

ج�سيماً حلق به �سواء من الناحية ال�سحية اأو اجل�سدية 

اأو الأخالقية اأو التعليمية اأو النف�سية – وتقدر ج�سامة 

الإخالل باللتزام وفقاً ملا تن�ض عليه الالئحة التنفيذية 

– ي�سدر الوزير بناء على تو�سية اللجنة  لهذا القانون 

اأن  دون  احلا�سنة  الأ�سرة  من  املح�سون  با�سرداد  ق��راراً 

اللجنة يف  ذل��ك، وتتوىل  الع��را���ض على  لها حق  يكون 

اأخ��رى منا�سبة،  اأ���س��رة حا�سنة  ه��ذه احل��ال��ة  البحث عن 

واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.

املادة )15(
الأعمال  للمح�سون من  احلا�سنة  الأ�سرة  رعاية  تعترب 

لها  يجوز  ول  مقابل،  ب��دون  تتم  التي  التطوعية  اخلريية 

باأية  احل�سانة  ان��ت��ه��اء  بعد  ال����وزارة  اأو  املح�سون  مطالبة 

اأتعاب  اأو  امل��دة  تلك  اأث��ن��اء  عليه  اأنفقت  ق��د  تكون  م�ساريف 

مقابل رعايتها له اأثناء مدة الرعاية.

املادة )16(
تقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية باإعداد الربامج 

الالزمة لتوعية اأفراد املجتمع بفئة جمهويل الن�سب يف كل 

ما يتعلق ب�سوؤونهم وحاجاتهم وحقوقهم املن�سو�ض عليها يف 

هذا القانون والقوانني الأخرى املعمول بها يف الدولة.

املادة )17(
ق�سائي  حكم  مب��وج��ب  الن�سب  جم��ه��ول  ب��ن��وة  ثبتت  اإذا 

نهائي، يعاد ت�سجيله با�سم من ثبتت بنوته له وفقاً للقوانني 

املعمول بها يف الدولة.
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املادة )18(
تنتهي رعاية الدار اأو الأ�سرة احلا�سنة للطفل املح�سون متى 

الالئحة  حت��دده  ملا  ووفقاً  ح�سانته،  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  زال��ت 

بعد  التاأهيل  �سوابط  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ق��ان��ون،  لهذا  التنفيذية 

انتهاء احل�سانة.

املادة )19(
على الوزارة اأن تبذل العناية الالزمة يف التن�سيق مع اجلهات 

الن�سب  ملجهويل  الدرا�سة  اإمت��ام  فر�ض  لتوفري  واملخت�سة  املعنية 

العليا، ولتوفري فر�ض عمل لهم قبل تركهم  باجلامعات واملعاهد 

لدور الرعاية اأو الأ�سر احلا�سنة مبدة كافية.

املادة )20(
الأ�سرة  ل��دى  اأو  ال��دار  اأث��ن��اء وج��وده يف  املح�سون  توفى  1-اإذا 

احل��ا���س��ن��ة فيجب اإخ��ط��ار ال�����وزارة ف����وراً، ب��ع��د ات��خ��اذ الإج�����راءات 

املن�سو�ض عليها يف قوانني الدولة.

انف�سالهما  اأو  احل��ا���س��ن��ني،  ال���زوج���ني  اأح���د  وف���اة  ح���ال  2-يف 

فللوزارة اأن توافق على ا�ستمرار اأحدهما يف ح�سانة املح�سون من 

عدمه.

احل�سانة  اأق��ارب��ه  من  اأي  ي�ستطيع  احلا�سن  وف��اة  حالة  3-يف 

وفقاً لأحكام هذا القانون ب�سرط موافقة الوزارة على ذلك.

املادة )21(
باحل�سانة  ي��ت��ع��ل��ق  ع��م��ل  ب����اأي  ال��ق��ي��ام  ���س��خ�����ض  ي��ج��وز لأي  ل 

املن�سو�ض عليها  والإج��راءات  القواعد  اتباع  دون  الن�سب  ملجهويل 

يف هذا القانون.

املادة )22(
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها اأي قانون اآخر، 

باحلب�ض  القانون  هذا  اأحكام  من  اأي حكم  يخالف  كل من  يعاقب 

والغرامة التي ل تقل عن ع�سرة اآلف درهم ول جتاوز مائة األف 

درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني وت�ساعف العقوبة يف حال العود.

املادة )23(
ي�����س��در ال���وزي���ر، ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ال��الئ��ح��ة 

2008 يف  ل�سنة  رق��م )2(  الحت���ادي  القانون  -وع��ل��ى 

�ساأن اجلمعيات واملوؤ�س�سات ذات النفع العام،

-وعلى قرار جمل�ض الوزراء رقم )20( ل�سنة 2006 يف 

�ساأن اإن�ساء �سندوق امل�سوؤولية الجتماعية، وتعديالته،

 2008 ال���وزراء رق��م )6( ل�سنة  ق��رار جمل�ض  -وع��ل��ى 

ال�سوؤون الجتماعية،  ل��وزارة  التنظيمي  الهيكل  �ساأن  يف 

وتعديالته،

ال�سوؤون الجتماعية،  -وبناًء على ما عر�سته وزيرة 

وموافقة جمل�ض الوزراء،

قرر:

املادة )1(
التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يق�سد بالكلمات والعبارات 

�سياق  املبينة قرين كل منها، ما مل يق�ض  املعاين  التالية 

الن�ض غري ذلك.

الدولة: الإمارات العربية املتحدة.

الوزارة: وزارة ال�سوؤون الجتماعية.

الوزير: وزير ال�سوؤون الجتماعية.

ال�سندوق: �سندوق امل�سوؤولية الجتماعية.

اللجنة: جلنة ال�سندوق.

املدير: مدير ال�سندوق.

املادة )2(
اإن�شاء ال�شندوق

امل�سوؤولية  »�سندوق  ُي�سمى  �سندوق  ال���وزارة  يف  ين�ساأ 

الجتماعية« ويكون ملحقاً بالوزير.

املادة )3(
اأهداف ال�شندوق

يهدف ال�سندوق اإىل حتقيق الأغرا�ض التالية:

1-ن�سر مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية.

2-ت��ق��دمي ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي ل��ربام��ج ال����وزارة يف 

جمال التنمية والرعاية الجتماعية.

3-ت����اأه����ي����ل وت����دري����ب امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن امل�������س���اع���دات 

ذات  ج��ه��ات  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  وذل���ك  الجتماعية، 

عالقة بالتدريب لزيادة فر�سهم يف احل�سول على عمل.

التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون يف خالل 

�سنة من تاريخ نفاذه.

وعلى دور رعاية جمهول الن�سب توفيق اأو�ساعها طبقاً لأحكام 

هذا القانون خالل �سنتني من تاريخ العمل به.

املادة )24(
يلغى كل حكم يخالف اأو يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون.

املادة )25(
ين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س دولة االإمارات  العربية املتحدة

�سدر عنا يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي:

بتاريخ: 3/ رجب/ 1433ه�

املوافق: 24/ مايو/ 2012م

– دول��ة الإم���ارات  وق��د مت ن�سره يف اجل��ري��دة الر�سمية 

 –  42 537 ل�سنة  – العدد  – وزارة  العدل  العربية املتحدة 

رجب 1433ه� يونيو 2012م

قرار جمل�س الوزراء رقم )19( ل�شنة 2012
يف �شاأن �شندوق امل�شوؤولية االجتماعية

2

جمل�س الوزراء:
-بعد الطالع على الد�ستور،

�ساأن  1972 يف  القانون الحت��ادي رقم )1( ل�سنة  -وعلى 

اخت�سا�سات الوزارات و�سالحيات الوزراء وتعديالته،

-وعلى القانون الحتادي رقم )13( ل�سنة 1976 يف �ساأن 

اجلمعيات التعاونية،

�ساأن  2001 يف  القانون الحت��ادي رقم )2( ل�سنة  -وعلى 

ال�سمان الجتماعي،

املادة )4(
اخت�شا�شات ال�شندوق

لل�سندوق يف �سبيل حتقيق اأغرا�سه العمل على ما يلي:

برامج  لدعم  ال���الزم  التمويل  لتوفري  ال��ت��ربع��ات  1-ج��م��ع 

ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  وم�����س��روع��ات التنمية وال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

الوزارة، واإعداد النظام الداخلي لآلية جمع التربعات.

2-ع��ق��د ���س��راك��ات ا���س��رات��ي��ج��ي��ة م��ع اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة 

واجلمعيات التعاونية لتقدمي خدمات مالية وعينية موؤقتة اأو 

دائمة للم�ستفيدين من امل�ساعدات الجتماعية.

املتعاملني،  من  للجمهور  وتاأهيل  تدريب  برامج  3-تنظيم 

وذلك بالتن�سيق مع جهات خمت�سة لتطوير القدرات والكفاءات.

4-ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة والأه��ل��ي��ة 

والقطاع اخلا�ض يف اإطالق وتنفيذ برامج وم�سروعات م�سركة 

يف جمايل التنمية والرعاية الجتماعية.

فعاليات  ل��دع��م  فرعيني  اأو  رئي�سيني  رع���اة  5-ا���س��ت��ق��ط��اب 

وب���رام���ج ال�������وزارة وو����س���ع ن��ظ��ام داخ���ل���ي ل��رع��اي��ة امل�����س��روع��ات 

والأن�سطة التي تقوم بها الوزارة.

التطوعية  امل��ب��ادرة  لتقدمي  والأف���راد  املوؤ�س�سات  6-ت�سجيع 

الداعمة للربامج وامل�سروعات التنموية والرعائية التي ت�سرف 

عليها الوزارة.

7-اإي����ج����اد ال���دع���م وال��ت��م��وي��ل ال�����الزم لإج������راء ال��درا���س��ات 

والبحوث الجتماعية لتحديد احتياجات املجتمع من خدمات 

الجتماعية  الظواهر  ودرا���س��ة  التنمية  وم�سروعات  الرعاية 

ال�سلبية يف جمتمع الإمارات مع جهات متخ�س�سة واأكادميية.

املادة )5(
مدير ال�شندوق

ي��ك��ون ل��ل�����س��ن��دوق م��دي��ر، ي��ع��ني ب��ق��رار م��ن ال���وزي���ر، ومي��ار���ض 

الخت�سا�سات الآتية:

1-الإدارة التنفيذية املبا�سرة لل�سندوق.

2-العمل على حتقيق اأهداف واأغرا�ض ال�سندوق.

املالية  وتكلفتها  ال�سنوية  ال�سندوق  وبرامج  3-اق��راح خطط 

ورفعها للجنة.

4-تقدمي مقرحات للجنة ب�ساأن ا�ستثمار اأموال ال�سندوق.

5-اإعداد احل�ساب اخلتامي لل�سندوق ورفعه للجنة.

ال��دوري وال�سنوي عن �سري العمل يف  6-اإع��داد التقرير 

ال�سندوق ورفعه للجنة.

7-اأية اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها من الوزير.

67

 امل�شتجدات الت�رشيعية



 امل�شتجدات الت�رشيعية

6869

2
0

1
2

  -
رب  

م
ف

و
 ن

 -
  )

1
2

(
د 

د
عــ

ال

املادة )11(
تدقيق ح�شابات ال�شندوق

يتوىل مكتب التدقيق الداخلي بالوزارة مراقبة وتدقيق 

ح�سابات ال�سندوق وفقاً للوائح املالية واملحا�سبية املعمول بها 

يف الوزارة.

املادة )12(
ومن  وال��ر���س��وم،  ال�سرائب  جميع  م��ن  ال�سندوق  ُيعفى 

الرقابة امل�سبقة لديوان املحا�سبة.

اأحكام ختامية
املادة )13(

اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح  الوزير  ي�سدر 

هذا القرار.

املادة )14(
ُيلغى قرار جمل�ض الوزراء رقم )20( ل�سنة 2006 يف �ساأن 

اإن�ساء �سندوق امل�سوؤولية الجتماعية، وتعديالته. كما يلغى 

كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار اأو يتعار�ض معه.

املادة )15(
من  به  وُيعمل  الر�سمية،  اجلريدة  يف  القرار  ه��ذا  ين�سر 

اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
رئي�س جمل�س الوزراء

�سدر عنا:

بتاريخ: 17 رجب 1433 ه�

املوافق: 7 يونيو 2012م

وق���د مت ن�����س��ره ب��اجل��ري��دة ال��ر���س��م��ي��ة – دول���ة الإم����ارات 

42 �سعبان  538 ل�سنة  – وزارة العدل العدد  العربية املتحدة 

1433 ه� يونيو 2012م

املادة )6(
اللجنة

ال�سندوق  على  لالإ�سراف  ال��وزي��ر  برئا�سة  جلنة  ت�سكل 

و�سري العمل فيه، وي�سدر بتحديد اأع�ساء اللجنة ومهامها 

قرار من الوزير.

املادة )7(
ح�سبما  دائمة،  اأو  موؤقتة  فرعية،  جل��ان  ت�سكيل  للوزير 

اللجان  هذه  بت�سكيل  وي�سدر  ال�سندوق،  م�سلحة  تقت�سيه 

وحتديد اخت�سا�ساتها وتنظيم عملها قرار من الوزير.

املادة )8(
اإيرادات ال�شندوق

تتكون اإيرادات ال�سندوق من املوارد التالية:

1-ال��ت��ربع��ات امل�����س��روط��ة وغ��ري امل�����س��روط��ة امل��ق��دم��ة من 

الأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات والبنوك.

واملوؤ�س�سات  اخلريية  اجلمعيات  من  املالية  2-التربعات 

الإن�سانية.

3-زكاة امل�سارف الإ�سالمية.

4-م�ساهمات احلكومة الحتادية واحلكومات املحلية.

5-عائد ا�ستثمار اأموال ال�سندوق.

ال�سنوات  عن  ال�سندوق  ميزانية  من  املتحقق  6-ال��وف��ر 

املالية ال�سابقة.

املادة )9(
اأم��واًل عامة وت��ودع يف ح�سابات  اأم��وال ال�سندوق  تعترب 

خا�سة با�سمه يف امل�سرف اأو امل�سارف التي حتددها اللجنة. 

بتفوي�ض الأ�سخا�ض املخولني لإيداع  وي�سدر الوزير قراراً 

اأو �سحب الأموال من احل�سابات املذكورة اأعاله.

املادة )10(
ال�شنة املالية لل�شندوق

تبداأ ال�سنة املالية لل�سندوق يف الأول من يناير وتنتهي 

يف احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام، وتبداأ ال�سنة 

املالية الأوىل لل�سندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي 

يف احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام التايل.

قرار اإعفاء دائرة ال�شياحة والت�شويق
1 من بع�س القيود:

ب�ساأن   2012 ل�سنة  رق��م )3(  ال��ق��رار  ال�سياق  ه��ذا  وي��اأت��ي يف 

اإعفاء دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري من التقيد بن�ض 

1997 ب�ساأن عقود  امل��ادة )36( من  القانون رقم )6( ل�سنة 

ال��دوائ��ر احلكومية يف اإم��ارة دب��ي . وع��ن��وان  القرار ون�سه 

كالآتي:

قرار رقم )3( ل�شنة 2012
ب�شاأن االإعفاء من التقيد بن�س املادة )36(

من القانون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�شاأن عقود 
الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي

نحن حممد بن را�سد اآل مكتوم   حاكم دبي

ب�ساأن   1997 ل�سنة  رقم )1(  القانون  الط��الع على  بعد 

تاأ�سي�ض دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري وتعديالته،

وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1997 ب�ساأن عقود الدوائر 

احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:

املادة )1(
تعفى دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري واملكاتب التابعة 

لها خارج دولة الإمارات العربية املتحدة من التقيد باأحكام 

اإليه،  امل�سار   1997 ل�سنة   )6( رق��م  القانون  من   )36( امل��ادة 

وذلك بالن�سبة للعقود التي �سيتم تنفيذها خارج الدولة.

املادة )2(
ال��دائ��رة  اأب��رم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ود  ك��اف��ة  تعترب �سحيحة 

العمل  قبل  القرار  امل��ادة )1( من هذا  املذكورة يف  ومكاتبها 

باأحكامه.

املادة )3(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ: 24 اإبريل 2012م

املوافق: 3 جمادى الآخرة 1433 ه�

– ال��ع��دد )361(  دب��ي  – حكومة  الر�سمية  ون�سر يف اجل��ري��دة 

ال�سنة )46( 3 رم�سان 1433 ه� - املوافق 22 يوليو 2012م

ب�ساأن   1997 ل�سنة  رقم )6(  القانون  36 من  امل��ادة  ون�ض 

عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته هو كالآتي:

املادة )36(
اإحدى  اأو  اأي عقد تكون حكومة دبي  الن�ض يف  ل يجوز 

خارج  التحكيم  اإج��راء  على  فيه،  طرفاً  لها  التابعة  الدوائر 

وك��ذل��ك  ال��ت��ح��ك��ي��م،  ب�����س��اأن  خ���الف  اأي  يخ�سع  اأن  اأو  دب����ي، 

الإجراءات املتعلقة به، لأية قوانني اأو اأ�سول خالف القوانني 

ن�ض خمالف  اأي  ويعترب  دب��ي،  اإم���ارة  يف  النافذة  والأ���س��ول 

باطاًل وغري ملزم.

يف  وريادتها  وح�شورها  عهدها  اإىل  دبي  اإمارة  عودة  اأمام  اليوم  بعد  اأعذار  وال  معوقات  ال   «

ا�شت�شافة وتنظيم املعار�س واملهرجانات ال�شياحية والفنية.«

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأقوال  من 

الوزراء حاكم دبي خالل زيارتة ملقر موؤ�ش�شة دبي للفعاليات والرتويج التجاري

ثانيًا/ الت�شريعات املحلية
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اأوالدنا اأكبادنا مت�شي على االأر�س: 3

الالئحة  اإ�سدار  ب�ساأن   2008 ل�سنة   353 رقم  الإداري  القرار 

النقل  تنظيم  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )2( رقم  للنظام  التنفيذية 

اإم����ارة دب��ي وامل��ع��دل ب��ال��ق��رار الإداري رق��م )8(  امل��در���س��ي يف 

ل�سنة 2012م يوفر حماية فاعلة لطلبة املدار�ض خالل رحلة 

الذهاب اإىل املدر�سة والعودة، مبوجب .

اأهمية هذا التنظيم القانوين:
اأوًل: ميكننا القول باإ�سافة حق جديد لقائمة حقوق الطفل.. 

املدر�سي  النقل  خ��الل  احلماية  يف  التلميذ(  )الطفل  ح��ق  وه��و 

)النقل باحلافالت املدر�سية( اإذ ل يخفى على اأحد وخا�سة اأولياء 

اأمور التالميذ ما ميكن اأن يتعر�ض له الطفل خالل هذه الرحلة 

من اأذى )ج�سمي، اأو نف�سي( وخطورة هذا الأذى.

وحق  للتلميذ،  كحق  تتاأكد  احلماية  ه��ذه  اأن  ن��ق��در  اإن��ن��ا 

لذويه، وحق للمجتمع باعتبار اأطفال اليوم هم رجال الغد. 

ال�سياق  اأو تو�سيات. ويف ه��ذا  اأدب��ي��ات  ومل يعد الأم��ر جم��رد 

لعلنا نتذكر قول �سيدنا عمر بن اخلطاب – ر�سي اهلل عنه – 

ومفاده لو اأن بعرياً عرثت يف الطريق باأر�ض العراق خل�سيت 

اأن يحا�سبني اهلل �سبحانه وتعاىل: ملا مل متهد لها الطريق يا 

عمر. »بعرياً« وجمرد »عرثت« يف الطريق... فما بالنا باإن�سان 

التي  الأذى  واأن��واع  باأ�سكال  بالنا  – وما  اأك��رم خملوقات اهلل 

ميكن اأن تلحق به؟

ثانياً: القرار ال�سابق وتعديالته ي�سع التفاقية الدولية 

املادة  اإذ تن�ض  التطبيق.  1989 جزئياً مو�سع  الطفل  حلقوق 

)19( منها على اأن:

الت�سريعية  التدابري  جميع  الأط���راف  ال���دول  )1-تتخذ 

الطفل  حلماية  املالئمة  والتعليمية  والجتماعية  والإداري��ة 

اأو  البدنية  الإ����س���اءة  اأو  ال�����س��رر  اأو  العنف  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  م��ن 

واإ�ساءة  اإهمال،  على  املنطوية  املعاملة  اأو  الإهمال  اأو  العقلية 

وهو  اجلن�سية،  الإ���س��اءة  ذل��ك  يف  مبا  ال�ستغالل،  اأو  املعاملة 

اأو الو�سي القانوين )الأو�سياء  يف رعاية الوالد )الوالدين( 

القانونيني( عليه اأو اأي �سخ�ض اآخر يتعهد الطفل برعايته.

ال��وق��ائ��ي��ة، ح�سب  ال���ت���داب���ري  ت�����س��م��ل ه����ذه  اأن  2-ي��ن��ب��غ��ى 

لتوفري  اجتماعية  برامج  لو�سع  فعالة  اإج���راءات  القت�ساء، 

العامة،  امل�سلحة  اقت�ست  وحيثما  ذل��ك،  من  وا�ستثناًء 

يجوز مبوافقة خطية من احلاكم اإعفاء احلكومة اأو اأي من 

دوائرها وموؤ�س�ساتها وهيئاتها من التقيد بهذا احلكم.

حكومة دبي دوؤوبة على تن�شيط ال�شوق 
العقاري وياأتي يف هذا ال�شياق:  2

نظام رقم )2( ل�شنة 2012

باإ�شافة بع�س االأرا�شي اإىل مناطق

متلك غري املواطنني للعقارات يف اإمارة دبي

حاكم دبي  نحن حممد بن را�سد اآل مكتوم  

ب�ساأن   2006 ل�سنة   )7( رق��م  القانون  على  الط��الع  بعد 

الت�سجيل العقاري يف اإمارة دبي، وعلى النظام رقم )3( ل�سنة 

2006 ب�ساأن حتديد مناطق متلك غري املواطنني للعقارات يف 

اإمارة دبي وتعديالته،

ن�سدر النظام التايل:

املادة )1(
يجوز اأن يكت�سب غري املواطن حق النتفاع ملدة ل تزيد 

الأر���ض  قطعة  على  الواقعة  العقارات  على  �سنة   )85( على 

الأر�ض  رقم )1( يف جممع دبي لال�ستثمار الأوىل، وقطعة 

رقم )1( يف جممع دبي لال�ستثمار الثاين املبينة حدودهما 

وم�ساحتهما باخلرائط امللحقة بهذا النظام.

املادة )2(
ُيعمل بهذا النظام من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 يونيو 2012م

املوافق 17 رجب 1433 ه�

ون�سر يف اجلريدة الر�سمية يف العدد )361( ال�سنة )46( 

3 رم�سان 1433ه� - املوافق 22 يوليو 2012

ي��ت��ع��ه��دون الطفل  ال��ذي��ن  ال����الزم للطفل ولأول���ئ���ك  ال��دع��م 

برعايتهم، وكذلك لالأ�سكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد 

الآن، والإب��الغ  امل��ذك��ورة حتى  اإ���س��اءة معاملة الطفل  ح��الت 

عنها والإحالة ب�ساأنها، والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها 

وكذلك لتدخل الق�ساء وح�سب القت�ساء.(

واملنظم  ال�����س��اب��ط  بو�سفها  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ث��ال��ث��اً:ال��ق��واع��د 

لل�سلوك الجتماعي يتعني عليها اأن تاأخذ دائماً يف العتبار 

ما ت�سفر عنه اأعمال املتابعة واملراجعة والتقومي يف �سوء ما 

ي�سفر عنه الواقع العملي، وذلك و�سوًل لتنظيم يكفل الوفاء 

وا�ستقراره،  واأمانه  اأمنه  حتقيق  ويلبي  املجتمع  باحتياجات 

ولعل النظام امل�سار اإليه والتعديل الذي حلقه مبوجب القرار 

الإداري رقم 8 ل�سنة 2012 منوذحاً لذلك.

 2012 وفيما يلي ن�سو�ض القرار الإداري رقم )8( ل�سنة 

اإ�سدار  2008 ب�ساأن  353 ل�سنة  ون�سو�ض القرار الإداري رقم 

الالئحة التنفيذية للنظام رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم 

النقل املدر�سي يف اإمارة دبي.

قرار اإداري رقم )8( ل�شنة 2012

بتعديل بع�س اأحكام القرار االإداري رقم )353( ل�شنة 2008

ب�شاأن اإ�شدار الالئحة التنفيذية للنظام رقم )2( ل�شنة 2008

ب�شاأن تنظيم النقل املدر�شي يف اإمارة دبي

الطرق  لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

واملوا�سالت

ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال�����س��الح��ي��ات امل��خ��ول��ة ل��ن��ا مبوجب 

ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  ب��اإن�����س��اء   2005 ل�����س��ن��ة   )17( رق����م  ال���ق���ان���ون 

واملوا�سالت بدبي.

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )8( ل�سنة 2006 باإن�ساء 

املوؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق واملوا�سالت واعتماد هيكلها 

التنظيمي.

النقل  تنظيم  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )2( رق��م  النظام  وعلى 

املدر�سي يف اإمارة دبي.

وعلى القرار الإداري رقم )353( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإ�سدار 

الالئحة التنفيذية للنظام رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم 

النقل املدر�سي يف اإمارة دبي وتعديالته، وي�سار اإليه فيما يلي 

ب� »القرار الأ�سلي«. ول�سالح العمل،  قررنا ما يلي:

املادة )1(
ي�ستبدل بن�ض البند )7/اأ( والبند )1/ج( من املادة )5( 

من القرار الأ�سلي البندان التاليان:

املادة )5(
)7/اأ( اأن تكون النوافذ ملونة بدرجة ل تزيد على )%30( 

واأن تكون قابلة للفتح مبا ل يزيد على )10 �سم( �سواء من 

الأعلى اأو اجلوانب، ومينع و�سع ال�ستائر عليها.

)1/ج( اأن ل تزيد �سرعة احلافلة الق�سوى على )80( كم/ 

لل�سروط  مطابق  بال�سرعة  للتحكم  جهاز  و�سع  يتم  واأن  ���ض، 

واملوا�سفات املعتمدة من هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ض.

املادة )2(
الأ�سلي،  ال��ق��رار  م��ن   )12( و   )10( امل��ادت��ني  ن�ض  يعدل 

لت�سبحا على النحو التايل:

املادة )10(
اأ-على اإدارات املدار�ض اللتزام مبا يلي:

احلافلة  عن  مبا�سراً  م�سوؤوًل  ليكون  موؤهل  �سخ�ض  1-تعيني 

وتزويد املوؤ�س�سة واأولياء الأمور با�سمه ورقم هاتفه، واأن يتم تدريبه 

يف جمال النقل املدر�سي.

2-حتديد خطوط �سري احلافلة بوا�سطة امل�سوؤول املبا�سر على 

اأن يتم اعتماد هذه اخلطوط من مدير املدر�سة.

3-حت��دي��د م��ق��اع��د ال��ط��الب يف ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي، وعلى 

امل�سوؤول املبا�سر وبالتعاون مع مدير املدر�سة وال�سائق التحقق من 

اأن يكون لكل طالب مقعد للعام الدرا�سي كاماًل.

عن  املبا�سر  وامل�����س��وؤول  ال�سائق  ب��ني  ات�����س��ال  و�سيلة  4-ت��وف��ري 

احلافالت طول فرة الرحلة.

الأمامية  وامل��ق��اع��د  للطالبات  اخللفية  املقاعد  5-تخ�سي�ض 

للطالب ومينع اختالطهم ب�سكل ع�سوائي داخل احلافلة الواحدة 

ويف�سل نقلهم بحافالت منف�سلة اإن اأمكن.

الإر���س��اد،  مهنة  تنظيم  ���س��اأن  يف  امل�سغلة  اجلهة  على  ب-ي��ج��ب 

القيام مبا يلي:

1-ت���ع���ي���ني م���ر����س���دة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف ك���ل ح��اف��ل��ة جل��م��ي��ع امل���راح���ل 

من  فقط  الذكور  الطالب  ُتقّل  التي  احلافلة  با�ستثناء  الدرا�سية، 

ال�سف ال�ساد�ض البتدائي وحتى الثانوية.
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املادة )5(
اأخ��رى  جتهيزات  اأو  فنية  موا�سفات  اأي  اإىل  بالإ�سافة 

يجب  املدر�سية،  احلافلة  يف  توافرها  �سرورة  املوؤ�س�سة  ترى 

اأن تتوفر يف احلافلة املدر�سية املوا�سفات والتجهيزات الفنية 

التالية:

اأ-موا�سفات ال�سكل اخلارجي للحافلة:

 1018  RAL( ب��درج��ة  اأ�سفر  احلافلة  ل��ون  ي��ك��ون  1-اأن 

ZINKGELB GL841( وبدون تداخل اأي لون اآخر ومتنع 

اأي حافلة غري مدر�سية من ا�ستخدام هذا اللون.

»حافلة  الأ�سود  باللون  التالية  الكلمات  كتابة  يتم  2-اأن 

والجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني   »School Bus م��در���س��ي��ة 

واأن  20 �ض  اأي  اأن�ض   8 ارتفاعها عن  وب��اأح��رف ل يقل حجم 

باأعلى مكان ممكن  اأو  العليا  التحذير  اأ�سواء  بني  ما  تكتب 

وعلى  احلافلة  من  اخللفية  واجلهة  الأمامية  اجلهة  على 

منت�سف جوانب احلافلة.

ال�سركة  ا�سم  اأو  املدر�سة  ا�سم  كتابة  يزيد حجم  3-اأن ل 

امل�سغلة اأو ا�سم اأي طرف ثالث عن 1500 �سم مربع.

الإلكرونية  ال��وق��وف  ذراع  على  احلافلة  حتتوي  4-اأن 

على اجلانب اخلارجي ومبا�سرة بعد باب ال�سائق والتي يجب 

للخارج  ال���ذراع  ه��ذه  ت��ربز  حيث   »Stop« الكلمة  ت�سمل  اأن 

اإلكرونياً وت�سمل �سوءين موؤ�سر اأحمر ي�سيئان عند وقوف 

احلافلة.

5-وجود نظام موؤ�سرات �سوئية كالتايل:

اأعلى  اأح��م��ر يف  ل��ون  ذي  ثنائي  م��وؤ���س��ر �سوئي  اأ-وج����ود 

احلافلة من الأمام ومن اخللف.

اأ�سفل  يف  اأ�سفر  لون  ذي  ثنائي  �سوئي  موؤ�سر  ب-وج��ود 

احل��اف��ل��ة م��ن الأم�����ام وم���ن اخل��ل��ف. ع��ل��ى جميع امل��وؤ���س��رات 

ال�سوئية اأن تبداأ بالتنبيه عند وقوف احلافلة.

يف  املدر�سية  احلافلة  اإ���س��ارة  ت�سع  اأن  حافلة  كل  6-على 

من  الي�سرى  واجل��ه��ة  احلافلة  مقدمة  م��ن  اليمنى  اجلهة 

موؤخرة احلافلة.

 8 رقم  الإداري  القرار  تعديله مبوجب  البند مت  7-ه��ذا 

ل�سنة 2012 امل�سار اإليه �سابقاً.

8-عدم وجود اأي ق�سبان على النوافذ من الداخل اأو من 

اخلارج.

9-كتابة رقم احلافلة يف اأعلى م�ستوى من اجلهة اليمنى 

املادة )2(
ي��ق��دم ط��ل��ب احل�����س��ول ع��ل��ى ت�����س��ري��ح ���س��ائ��ق حافلة 

املوؤ�س�سة  لدى  الغر�ض  لهذا  املعد  النموذج  على  مدر�سية 

بعد ا�ستيفاء طالب الرخي�ض ال�سروط التالية:

1-اأن يكون حا�ساًل على رخ�سة قيادة حافلة ثقيلة.

2-اأن يجتاز التدريب الالزم والختبار اخلا�ض ب�سائق 

احلافلة املدر�سية املقرر من قبل املوؤ�س�سة.

3-اأن ل يقل عمره عن 25 �سنة ميالدية.

اأي��ة  يحمل  ول  وال�سلوك  ال�سرية  ح�سن  يكون  4-اأن 

�سوابق جنائية.

5-ت����ق����دمي ت��ق��ري��ر ال���ن���ق���اط امل����روري����ة م���ن اجل��ه��ات 

املخت�سة.

6-اأن يقدم �سهادة تثبت خلوه من الأمرا�ض ال�سارية.

7-اأن يكون ملماً باللغة العربية اأو اللغة الجنليزية.

املادة )3(
حافلة  ت�سغيل  ت�سريح  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ط��ل��ب  ي��ق��دم 

مدر�سية اإىل املوؤ�س�سة، مرفقاً به امل�ستندات التالية:

1-����س���ورة م��ن وث��ي��ق��ة ملكية احل��اف��ل��ة ال�����س��ادرة من 

موؤ�س�سة الرخي�ض بالهيئة.

ي�سمل  اأن  ال��ت��ي يجب  ال��ت��اأم��ني  وثيقة  م��ن  2-���س��ورة 

جميع ركاب احلافلة.

3-ت���ق���ري���ر م���ن م��وؤ���س�����س��ة ال��رخ��ي�����ض ت��ث��ب��ت ت��واف��ر 

املوا�سفات والتجهيزات الفنية يف احلافلة.

اإذا كانت جديدة،  �سراء احلافلة  4-�سورة من فاتورة 

اأو �سورة من عقد الإيجار للحافلة اإذا كانت م�ستاأجرة.

ال�سركة  �سادرة من  احلافلة  5-�سورة من موا�سفات 

امل�سنعة اإذا كانت احلافلة جديدة.

اأو  الرخي�ض  موؤ�س�سة  من  الفني  الفح�ض  6-نتيجة 

من اأي جهة معتمدة من الهيئة.

املادة )4(
ت��ك��ون م���دة ف��ع��ال��ي��ة ك���ل م���ن ت�����س��ري��ح ���س��ائ��ق حافلة 

واح��دة  �سنة  مدر�سية  حافلة  ت�سغيل  وت�سريح  مدر�سية 

ل  ب��ف��رة  مدتهما  ان��ت��ه��اء  بعد  جتديدهما  وي��ج��ب  فقط 

تزيد عن 30 يوماً.

املادة )3(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

مطر الطاير
رئي�س جمل�س االإدارة واملدير التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 3 يناير 2012

املوافق 9 �سفر 1433 ه�

 )359( بالعدد  دب��ي  حلكومة  الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  ن�سر 

ال�سنة )46( 7 ربيع الثاين 1433 ه� - املوافق 29 فرباير 2012م

والقرار  االإداري رقم )353( ل�شنة 2008

ب�شاأن اإ�شدار الالئحة التنفيذية للنظام رقم )2( ل�شنة 2008

ب�شاأن تنظيم النقل املدر�شي يف اإمارة دبي ن�شو�شه كاالآتي:

 2005 ل�سنة   )17( رق��م  ال��ق��ان��ون  على  الط���الع  بعد 

باإن�ساء هيئة الطرق واملوا�سالت،

وعلى النظام رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن تنظيم النقل 

املدر�سي يف اإمارة دبي،

 2006 ل�سنة   )8( رق��م  التنفيذي  املجل�ض  ق��رار  وعلى 

وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  لهيئة  التابعة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��اإن�����س��اء 

واعتماد هيكلها املوؤ�س�سي والتنظيمي، قررنا:

املادة )1(
الالئحة  ه��ذه  يف  ال����واردة  وال��ع��ب��ارات  للكلمات  تكون 

النظام وتكون  الثانية من  املادة  املو�سحة يف  املعاين  ذات 

للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة اإزاء كل منها ما 

مل يدل �سياق الن�ض على خالف ذلك:

املدير التنفيذي للموؤ�س�سة ..  املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 

املوا�سالت العامة.

الدليل الإر�سادي  .. الكتيب الذي يحتوى على كافة 

التي  وال��واج��ب��ات  وال�����س��روط  امل��وا���س��ف��ات  ع��ن  املعلومات 

واجلهة  وامل��در���س��ة  وال�سائق  احلافلة  يف  ت��واف��ره��ا  يجب 

امل�سغلة للحافالت.

2-اإل�����زام امل��ر���س��دة بح�سور ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ق��ررة من 

املوؤ�س�سة.

عن  ال�����س��ادرة  التعريفية  ال��ب��ط��اق��ة  بحمل  امل��ر���س��دة  3-اإل�����زام 

املوؤ�س�سة واإبرازها عند الطلب.

ج-يجب اأن تتوفر يف املر�سحة ملهنة الإر�ساد ال�سروط التالية:

1-اأن تكون ح�سنة ال�سرية وال�سلوك.

2-اأن ل يقل عمرها عن )25( �سنة.

3-اأن تكون لئقة طبياً.

4-اأن ل يقل موؤهلها العلمي عن �سهادة الثانوية العامة 

اأو ما يعادلها.

املقرر  بالوظيفة  املتعلق  النظري  الختبار  جتتاز  5-اأن 

من قبل املوؤ�س�سة.

د-يجب على املر�سدة اللتزام مبا يلي:

1-م�ساعدة الطلبة يف ال�سعود والنزول من احلافلة.

على  جلو�سهم  وتنظيم  الطلبة  �سالمة  على  2-احلفاظ 

املقاعد اأثناء وجودهم يف احلافلة.

3-م�ساعدة الطلبة يف عبور ال�سارع والتاأكد من ت�سليمهم 

اإىل ذويهم.

4-ال��ت��اأك��د م��ن خ��ل��و احل��اف��ل��ة م��ن ال��ط��ل��ب��ة، وحقائبهم 

املدر�سية ومتعلقاتهم ال�سخ�سية، بعد و�سولها اإىل حمطتها 

النهائية.

5-���س��رع��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����الت ال��ط��ارئ��ة والت�����س��ال 

باجلهات املعنية لتخاذ الالزم.

املادة )12(
على املوؤ�س�سة اللتزام مبا يلي:

وف��ج��ائ��ي،  دوري  ب�سكل  امل��در���س��ي��ة  احل��اف��ل��ة  1-م��ع��اي��ن��ة 

ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ا���س��ت��ي��ف��ائ��ه��ا ل�����س��روط ال��رخ��ي�����ض وم��ع��اي��ري 

ال�سالمة املعتمدة.

2-التحقق من قيام اجلهة امل�سغلة بتاأنيث مهنة الإر�ساد 

يف احلافلة.

3-امل�سادقة على تعيني املر�سدة وفقاً لل�سروط املعتمدة 

لديها، وقيدها يف �سجل املر�سدات.

�سنة  مل��دة  للمر�سدة  املهنة  م��زاول��ة  ترخي�ض  4-اإ���س��دار 

قابلة للتجديد.

5-اإ�سدار البطاقة التعريفية للمر�سدة.

6-تنظيم الدورات التدريبية للمر�سدة.
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املادة )13(
يف ح���ال ب��ي��ع اأي ح��اف��ل��ة، ت��ق��ع م�����س��وؤول��ي��ة اإزال����ة جميع 

املوؤ�سرات الدالة على اأن تلك احلافلة هي حافلة مدر�سية 

وذراع  املدر�سية  وال�����س��ور  وال��ك��ت��اب��ات  الأ���س��ف��ر  ال��ل��ون  مثل 

التوقف الإلكرونية على عاتق اجلهة البائعة.

املادة )14(
على �سائق احلافلة التقيد واللتزام مبا يلي:

1-املحافظة على نظافة احلافلة.

يف  املبا�سر  امل�سوؤول  واإع��الم  قبله  اأو  املوعد  يف  2-الو�سول 

حالة التاأخري.

املادة )15(
ت�سدرها  التي  الت�ساريح  من  اأي  اإلغاء  اأو  وق��ف  يجوز 

الهيئة يف احلالت التالية:

1-اإذا ت��ك��ررت ال�����س��ك��اوى ���س��د ال�����س��ائ��ق واأث��ب��ت��ت اإدان��ت��ه 

بالفعل املرتكب.

ب��ال�����س��روط  امل�سغلة  اجل��ه��ات  ال���ت���زام  ع���دم  ت��ك��رر  2-اإذا 

والأحكام املن�سو�ض عليها يف النظام اأو لئحته التنفيذية.

املادة )16(
اأي تعليمات  اإ�سدار  التنفيذي للموؤ�س�سة  يكون للمدير 

لزمة لتنفيذ اأحكام هذه الالئحة.

املادة )17(
 2008/9/1 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال��الئ��ح��ة  ب��ه��ذه  يعمل 

وتن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

مطر الطاير
رئي�س جمل�س االإدارة واملدير التنفيذي

هيئة الطرق واملوا�شالت
�سدر يف دبي بتاريخ 17 يوليو 2008م

املوافق 14 رجب 1429 ه�

�سم   40 ع���ن  ي��ق��ل  امل���م���ر ل  ع���ر����ض  ي���ك���ون  اأن  7-ي���ج���ب 

للحافالت التي ل يزيد عدد الركاب فيها على 16 راكباً و 50 

�سم للحافالت التي يزيد عدد الركاب فيها على 16 راكباً.

8-اأن تكون الأبواب اإلكرونية الفتح والإغالق من قبل 

ال�سائق فقط واأن تكون مزودة باحل�سا�ض الإلكروين.

املادة )7(
حافالت  تزويد  يجب  ال�سابقة  املوا�سفات  اإىل  بالإ�سافة 

احل�����س��ان��ات ب��اأح��زم��ة اأم���ان ذات ث��الث ن��ق��اط ال��ت��ق��اء جلميع 

.)UAS( املقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال املعروف با�سم

املادة )8(
للموا�سفات  اإر���س��ادي��اً  دلياًل  املخت�سة  الإدارة  ت�سدر 

الفنية والتجهيزات الواجب توافرها يف احلافلة وال�سروط 

امل�سغلة  اجلهات  والتزامات  ال�سائق،  يف  توافرها  الواجب 

وال�سائق، وم�سوؤوليات الطالب واأولياء اأمورهم والإدارات 

املدر�سية، واإجراءات احل�سول على الت�ساريح.

املادة )9(
والعامة  اخلا�سة  واحل��اف��الت  املركبات  جميع  تلتزم 

بالوقوف الكامل اإذا كانت متجهة باجتاه حافلة مدر�سية 

متوقفة ومربزة لذراع الوقوف الإلكرونية.

املادة )10(
 8 امل��ادة مت تعديلها مبوجب القرار الإداري رقم  هذه 

ل�سنة 2012 امل�سار اإليه �سابقاً.

املادة )11(
تقع م�سوؤولية احل�سول على ت�سريح ت�سغيل احلافالت 

�سواء  للحافالت  املالكة  امل�سغلة  ال�سركات  على  املدر�سية 

كانت مدر�سة اأو اأي جهة اأخرى. 

املادة )12(
 8 امل��ادة مت تعديلها مبوجب القرار الإداري رقم  هذه 

ل�سنة 2012 امل�سار اإليه �سابقاً.

الركاب منها يف حالت الطوارئ.

التقاط على جميع  نقطتي  ذات  اأم��ان  اأح��زم��ة  6-ت��واف��ر 

مقاعد الركاب املك�سوفة من الأمام كاملقاعد الأمامية واملقعد 

املتو�سط من املقاعد الأخ��رية وذات ثالث نقاط التقاء على 

مقعد ال�سائق.

7-ع��دم وج��ود اأي اأط��راف ح��ادة يف جميع اأنحاء احلافلة 

الداخلية واخلارجية.

املادة )6(
احلافالت  جميع  على  ال�سابقة  املعايري  اإىل  بالإ�سافة 

ال��ن��ظ��ام الل��ت��زام  ب��ع��د تطبيق ه���ذا  اجل��دي��دة وال��ت��ي ت�سنع 

باملعايري التالية:

1-اأن تكون جميع املقاعد ذات خلفية مرتفعة مبا ل يقل 

 64 71 �سم، وم�سافة بعد املقاعد عن بع�سها ل تقل عن  عن 

�سم، وحجم املقعد ل يقل عن 40 �سم للمقعد املنفرد و 90 �سم 

للمقعد املزدوج و 115 �سم للمقعد الثالثي.

2-اأن ت���ك���ون ج��م��ي��ع امل��ق��اع��د م��ب��ط��ن��ة م���ن ك���ل اجل��ه��ات 

وم�سنوعة من م�ساند قابلة لمت�سا�ض ال�سدمات ومقاومة 

للحرائق.

3-وج������ود خم����ارج ط�����وارئ م��وؤم��ن��ة م���ن اجل��ه��ة اليمنى 

اإىل وجود خمارج  بالإ�سافة  والي�سرى ومن اجلهة اخللفية 

من ال�سقف )Hitches( وتكون على النحو التايل:

اأ-خم���رج واح��د من كل جهة وخم��رج واح��د من ال�سقف 

وذلك بالن�سبة للحافالت التي ي�سل عدد ركابها من 16 اإىل 

42 مقعداً.

ب-خمرجان من كل جهة وخمرجان من ال�سقف وذلك 

 78 اإىل   43 من  ركابها  ع��دد  ي�سل  التي  للحافالت  بالن�سبة 

مقعداً.

ج-ث��الث��ة خم���ارج م��ن ك��ل جهة وخم��رج��ان م��ن ال�سقف 

اأكرث  اإىل  ركابها  عدد  ي�سل  التي  للحافالت  بالن�سبة  وذل��ك 

من 78 مقعد.

4-يجب اأن تكون املرايا اخلارجية اإلكرونية احلركة.

.)ABS( 5-وجود نظام الكابح الهوائي

6-وجود نظام اإطفاء احلرائق الإلكروين داخل احلافلة 

وداخل حمركات احلافلة.

من مقدمة احلافلة والأي�سر من موؤخرتها.

10-وج����ود ن��ظ��ام م��ن امل��راي��ا تك�سف جميع اجل��ه��ات من 

احلافلة.

ب-موا�سفات املقاعد وال�سكل الداخلي للحافلة:

1-اللتزام بعدد املقاعد التي حتددها ال�سركة ال�سانعة 

وعدم ا�ستخدام املقاعد الإ�سافية القابلة للطي.

2-اإزالة م�ساند الأيدي اجلانبية ومكتات ال�سجائر وذراع 

اليد واأي اأدوات �سلبة اأخرى عن اجلهة اخللفية من املقاعد.

 Air( ت����ربي����د  ن����ظ����ام  ع���ل���ى  احل���اف���ل���ة  حت����ت����وي  3-اأن 

Condition( يربد حتى درجة حرارة ت�سل اإىل ما ل يزيد 
اأو يقل عن ثالث درجات من 21.

حركة  تعيق  ل  للحقائب  خم�س�سة  اأم���اك���ن  4-وج�����ود 

يف  ال��ط��الب  على  تقع  ل  بحيث  موؤمنة  تكون  واأن  ال��ط��الب 

اأو ح��رك��ة احلافلة  اأو احل����وادث  ال��ف��ج��ائ��ي  ال��ت��وق��ف  ح���الت 

العتيادية.

5-وجود مقب�ض م�ساعد ل�سعود احلافلة على كل حافة 

من باب احلافلة.

قابلة  غ��ري  مطاطية  بطبقة  امل��م��رر  اأر���س��ي��ة  6-تغطية 

لال�ستعال وغري قابلة لالنزلق.

م��ن قبل  الأب����واب  واإغ���الق  فتح  التحكم يف  ي��ك��ون  7-اأن 

ال�سائق فقط ويف�سل اأن يكون ذلك اإلكرونياً.

ج-موا�سفات معايري ال�سالمة للحافلة:

 8 1- هذا البند مت تعديله مبوجب القرار الإداري رقم 

ل�سنة 2012 امل�سار اإليه �سابقاً.

الأولية  الإ�سعافات  حقيبة  على  احلافلة  حتتوي  2-اأن 

تنا�سب عدد املقاعد.

كلغم   6 ب�سعة  على طفاية حريق  احلافلة  3-اأن حتتوي 

ت��و���س��ع مبكان  اأن�����واع احل���رائ���ق  خم�س�سة لإط���ف���اء ج��م��ي��ع 

هناك  يكون  واأن  ال�سائق  مقعد  من  بالقرب  لها  خم�س�ض 

موؤ�سر يظهر مكان وجودها.

ت��اري��خ  �سنة م��ن   15 ع��ل��ى  ع��م��ر احل��اف��ل��ة  ي��زي��د  4-اأن ل 

الت�سنيع.

تتنا�سب مع  5-اأن حتتوي احلافلة على خم��ارج ط��وارئ 

ال��رك��اب واأن يو�سع م��وؤ���س��رات وا���س��ح��ة لأم��اك��ن هذه  ع��دد 

خروج  تعيق  قد  اأمامها  معوقات  اأي  يو�سع  ل  واأن  امل��خ��ارج 
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النظارة السوداء
تكتبها : نورة عبيد بن عمير

حريـم البلـد
د. فيصل حسن العمري

تغريدات المشاهير

غرّد واستشر
إعداد: مريم عبيد بن عمير

أنا أعرف القانون
الكـفــالة.. 

تعريفها وأنواعها وشروطها
إعداد:قسم الدراسات والبحوث

تراثنا الق�شائي
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تغريدات المشاهير

�ساحي خلفان متيم -  القائد العام ل�سرطة دبي

كثريون لن يفهموا ن�سيج حكام المارات مع مواطنيهم.

موزاييك

رجب طيب اأردوغان 

اأخاطب �سباب حزب العدالة والتنمية واأقول لهم »الهدف هو عام 2071، 

م�ستقبل  بتاأ�سي�ض  �ستقومون  من  اأنتم  ولكن   ،2023 ع��ام  نحن  هدفنا 

تركيا حتى عام 2071«.

الرئي�ض امل�سري حممد مر�سي 

تعوق  خماطر  هناك  ولي�ض  امل��ج��الت  وك��ل  لالإنتاج  التكنولوجيا  لنقل  جنتهد 

ال�ستثمار يف م�سر واحلالة م�ستقرة بدرجة كبرية.

تركي الدخيل

حقيقياً،  اأمل���اً  ُيف�سي  لأن��ه  عملياً،  �سعب  ن��ظ��ري��اً،  �سهل  ال��ع��ادات  تغيري 

والأقوياء فقط ي�سربون على الأمل، لإدراكهم اأن بعد الأمل راحة.

امل�ستهلك 

بعد منعها رفع اأ�سعار امل�سروبات الغازية.. الآن متنع الإمارات رفع اأ�سعار 

الدواجن، وتعطي درو�ساً جمانية يف احرام امل�ستهلك.

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

النا�ض..  بني  والتناف�ض  التدافع  �سنة  الب�سر  ح�سارات  تطور  اأ���س��رار  اأه��م  اأح��د 

وديننا حث على املناف�سة »ويف ذلك فليتناف�ض املتناف�سون«.

@HHShkMohd

اأحمد عبداهلل ال�سيخ

اأي��ام  جلعل  الأمل��ان��ي��ة  هامبورغ  مدينة  ت�ستعد  عليها..  ت�سكر  خطوة  يف 

الأعياد ال�سالمية اأيام عطل ر�سمية.

@Ahmad_Al_Shaikh

@Dhahi_Khalfan

@MuhammadMorsi

@RecepT_Erdogan 

 @TurkiAldakhil

 @ALMUSTAHLIK

اأخبار حممد بن زايد

يعتلون  وه��م  امل��دار���ض  بروؤية طلبة  �سعادته  يعرب عن  زاي��د  بن  حممد 

والدرا�سي  العلمي  التفوق  على  ويحثهم  البطولة  يف  التتويج  من�سات 

مبوازاة الريا�سي.

 @MBZNews

@MOFAUAE

وزارة اخلارجية لدولة المارات 

ذهاباً  �سفر  لتذكرة  املواطنني  ح�سول  ب�سرورة  تنوه  اخلارجية  وزارة   

واإياباً عند �سفرهم جلمهورية الفلبني.

د طارق احلبيب 

املربي ال�سعيف هو الذي ين�سغل نافقت اأم مل اأنافق واملربي القوي هو 

الذي ين�سغل ب�سعور الواجب عليه جتاه اأمته فقد جتاوز ذاته اإىل غريه.

@Talhabeeb



80

2
0

1
2

  -
رب  

م
ف

و
 ن

 -
  )

1
2

(
د 

د
عــ

ال

وت�ستنيرون  ح��ارة،  كانت  واإن  ال�سم�ض  ب��دفء  �ست�سعرون  فقط 

ب�سوء القمر واإن كان خافتاً، و�ستكفي َجْمَعكم لقمٌة �سغيرة لأن 

نفو�سكم  مكنونات  �ستظهر  تخلعونها  حين  �ستكّثرها،  البركة 

من الحق وال�سدق والخير والجمال، بل واأكثر.

تذكر اأن قيمة الحياة في اأن تحياها بكل تفا�سيلها:

فاأعد ترتيب نف�سك، واغلق مدن اأحزانك، ثم ازرع مكانها 

ب�ساتين الفرح.

اع���ت���ذر م���ن ذات����ك ح��ي��ن ق�����س��وت ع��ل��ي��ه��ا، واح��م��ل��ه��ا على 

العتذار ممن اأ�ساءت اإليهم.

قلبك  و�سيرّق  غفا،  ال��ذي  �سميرك  �سي�ستيقظ  وحينها 

الذي جفا.

و�ستنمو الزهور على عتبات قلبك وعلى كل العتبات.

وقررت  ال�سوداء  النظارات  اأ�سحاب  كنت من  اإذا  اإ�ساءة: 

ول��الأب��د، فاعلم  تزيلها من على عينيك وروح��ك  اأن  ب�سدق 

اأن���ك الآن فقط ول���دت م��ن ج��دي��د ب���روح اأن��ق��ى، واب����داأ ح��اًل 

محمد  الإم��ام  كتاب  بقراءة  ال�ستعانة  ويمكنك  ت��ت��رّدد،  ول 

الغزالي )جّدد حياتك( لتعلم وتتعلم كيف تكون جمياًل كي 

ترى الوجود جمياًل.

اإًِذا ». رواه   َعلَْيِه َو�َسلََّم، َفَنَعْم 
ُ َّ
لَّى اهلل اْلُقُبوَر ، َقاَل: النَِّبيُّ �سَ

البخاري 

اأراد  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  ال��ن��ب��ي  اأن  ال��ح��دي��ث  وم��ف��اد 

اأن ت��ك��ون ال��ح��م��ى ال��ت��ي اأ���س��اب��ت��ه ك���ف���ارًة لذنبه  ل��الأع��راب��ي 

الأعرابي  الر�سا، لكن  ببرد  نف�سه  لنف�سه، فترتاح  وتطهيراً 

اإلى  به  ي��وؤدي  درب��اً  لتكون  و�سخطاً  هالكاً  فاختارها  �سخط 

الموت.

وحقيقة الأمر اأننا نحن من نر�سم حياتنا وفق المنظار 

الذي نختاره لها، فمن اختار لها منظاراً ملّوناً �سعد وارتاح، 

ومن جعل منظاره قاتماً اغتّم و�سقي.

ن��ح��ن ه��ن��ا نق�سد اأول���ئ���ك ال��ذي��ن اخ���ت���اروا ارت�����داء تلك 

كل  عنهم  لتحجب  ب��ل  ال�سم�ض،  وه��ج  لتقيهم  ل  ال��ن��ظ��ارات 

هم  يخلقونه،  قبيح  ك��ل  لهم  وت�سّخم  يرف�سونه،  جميل 

يختفون  راك���دة،  مظلمة  بقعة  في  بعيداً  يقفوا  اأن  اخ��ت��اروا 

�سوء  ب�سي�ض  كل  من  وي��ت��وارون  ال�سوداء،  نظاراتهم  خلف 

قلوبهم  لتبداأ  هفوة  كل  ينتظرون  و�سوحها،  الحياة  يمنح 

ال�سوداء في تزييف الحقائق، وت�سويه البراءة والنقاء.

رجل  ع��ن  تحكي  وه��ي  اأعجبتني  ق�سة  م��رة  ذات  �سمعت 

ان��ت��ق��ل م��ع زوج��ت��ه اإل���ى م��ن��زل ج��دي��د، وف���ي �سبيحة ال��ي��وم 

الأول وبينما ك��ان��ا ي��ت��ن��اولن ط��ع��ام الإف��ط��ار  وي��ط��اّلن من 

النافذة على الحديقة الم�ستركة مع جارتهما، قالت الزوجة 

لزوجها: انظر يا عزيزي، كم هو مت�سخ غ�سيل جارتنا، موؤكد 

اأنها ت�ستري م�سحوقاً رخي�ساً ول تجيد الغ�سيل.

وبعد  ولكن  �سباح،  ك��ل  ذات��ه  التعليق  اإل��ق��اء  على  وداأب���ت 

الزوجة عندما  انده�ست  ال�سباحات  اأح��د  وفي  �سهر،  م��رور 

راأت الغ�سيل نظيفاً على حبال حديقة جارتها، قالت لزوجها: 

انظر، لقد تعلمت اأخيراً كيف تنّظف المالب�ض.

هذا  مبكراً  نه�ست  فلقد  عزيزتي،  يا  ل  ال��زوج:  فاأجاب 

منذ  تنظيفه  اأهملِت  ال��ذي  النافذة  زج��اج  ونّظفت  ال�سباح 

ا�ستاأجرنا هذا البيت.

اإل  ترينا  ال��ن��ظ��ارات ل  تلك  اإن  الحقيقة،  ه��ي  ه��ذه  نعم 

اإرادت��ن��ا، ترينا ما  اأن ن��راه نحن بكامل  ال�سواد ال��ذي اخترنا 

رُّ على روؤيته واإن كان خالف الحقيقة. ُن�سِ

ال�سوداء �سترون الحياة  اإنكم حين تقررون خلع نظاراتكم 

وبكل  بكم،  يحيط  جميل  بكل  �ست�سعرون  الحقيقية،  باألوانها 

خير ي�سديه اأحدهم اإليكم، لن تروا اإل نواياهم الطيبة، وحينها 

من الذي ابتدع لنا النظارات ال�شوداء؟
وباأّي حّق اأ�شاعوها بيننا؟ 

واأ�سّعتها،  ال�سم�ض  ح���رارة  تقينا  اأّن��ه��ا  ودع��واه��م  ظهرت 

اإل لتخفي قلوبنا الطاهرة، وعيوننا  اأّنها ما ظهرت  والحّق 

ال�سادقة.

اأخر�سنا  وبها  الماآقي،  في  الفرح  دم��وع  بريق  ن�سينا  بها 

لغة العيون، اللغة الأ�سدق بين كل اللغات.

اأ�سبحت النظارات ال�سوداء درع كل من يريد اأن يختفي 

خلفها فال يلقي عليك تحية ال�سباح حين يقابلك �سدفة، 

اأن يكذب  عليك  فال تك�سف  �سّره حين   وح�سن من يريد 

تف�سحه عيناه، فاأخفت الحب والكره والكذب وكل الأ�سياء 

وا�سحة  م�ساعر  بال  نحياه  �سرنا  زمن  في  اأخفتها  خلفها، 

فكل �سيء مخفي م�ستور وبعيد ل نراه ول ن�سعر به.

نعم اإنهم اأ�سحاب النظارات ال�سوداء الذين  اختاروا  األ 

واإن كان قريباً منهم، فتغّيرت  يلتفتوا  لأي جماٍل حولهم، 

القلب  طيبة  لتريهم  ال��ن��ظ��ارات؛  تلك  ���س��واد  م��ن  حياتهم 

والليالي  ح��ارق��ة،  الدافئة  ال�سم�ض  معها  وت�سير  ���س��ذاج��ًة، 

المقمرة مظلمة، وي�سبح الت�سامح والتغا�سي غباًء، ويكون 

الهتمام والحر�ض ف�سوًل وتدخاًل.

اإل��ى  نا�سع  اأبي�ض  ك��ل  لهم  ح��ّول��ت  التي  ال��ن��ظ��ارات  تلك 

اأ�سود حالك، وكل خير نق�سده ف�ّسروه ب�سوء نواياهم وقتامة 

اأرواحهم، ين�سون كل ف�سل، ويتجاهلون كل  معروف بل وكل 

�سيء اإل ما يغذي ذلك ال�سواد بداخلهم ويزيده قتامًة، فَعْن 

 َعلَْيِه 
ُ َّ
لَّى اهلل ِ �سَ

َّ
نَّ َر�ُسوَل اهلل

َ
اأ  َعْنُهَما » 

ُ َّ
َي اهلل اْبِن َعبَّا�ٍض َر�سِ

�َساَء  ْن  اإِ َطُهوٌر  َباأْ�َض  َفَقاَل: ل  َيُعوُدُه،  َرُج��ٍل  َعلَى  َدَخ��َل  َو�َسلََّم 

ى َتُفوُر َعلَى �َسْيٍخ َكِبيٍر ، َكْيَما ُتِزيَرُه  ، َفَقاَل: َكالَّ َبْل ُحمَّ
ُ َّ
اهلل

مقالموزاييك

تكتبها : نورة عبيد بن عمير

 نحــن من نر�شم حياتنا وفق املنظار الذي نختاره 
لها، فمن اختــار لها منظارًا ملّونــًا �شعد وارتاح، 

ومن جعل منظاره قامتًا اغتّم و�شقي

داء
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د. فيصل حسن العمري
اأخ�سائي قان�ين

دائرة ال�س�ؤون القان�نية حلك�مة دبي

حريـم
البلـد

بما ل  دار  اأه��ل كل  به  وينتفع  واح��د  مجتمعة في حريم 

وهي  البئر  ح��ري��م  وه��ن��اك  ال��ج��ي��ران،  م��ن  ي�سر غيرهم 

اإح��داث �سيء فيه  اأو �سقي وي�سر  ما ي�سع وارده��ا ل�سرب 

ال�سجرة وهي ما تحتاج  اأو مائها، وهناك حريم  بواردها 

له في �سقيها ومد جذورها وفروعها وي�سر اإحداث �سيء 

اأو  البئر  اأو رب  ال��دار  اأو  البلد  اأهل  فيه بنمائها ويخت�ض 

اأو  به  النتفاع  من  غيرهم  منع  ولهم  بحريمها،  ال�سجر 

.
)6(

اإحداث �سيء فيه

 ا�ستناداً اإلى الهندية 
)4(

الأمر فيها، وقد اأ�سار �سرح المجلة

اأنه  اإلى  المحتار  ورد  ال�سعود،  واأبي  والطورى،  والخانية 

يجب اأن تتوافر �سروط �سبعة لعتبار الأر�ض مواتاً:

1.اأن تكون غير مملوكة لأحد.

2.اأّل تكون موقوفة.

3.اأّل تكون اأر�ساً اأميرية.

4.اأّل تكون مرعى.

5.اأّل تكون محتطباً.

6.اأّل تكون مقبرة لقرية اأو ق�سبة.

7.اأن تكون بعيدة عن العمران، وهو راأي اأبي يو�سف.

 ف��م��ح��ور ال��ح��ك��م ه��و ان��ق��ط��اع الرت���ف���اق ع��ن الأر�����ض 

كانت قريبة  �سواء  الأهالي منها  انتفاع  اأي عدم  الَموات، 

و�سم�ض  الزيلعي  ��ح  رجَّ وق��د  عنه،  بعيدة  اأو  العمران  من 

)5(
الأئمة راأي الإمام اأبي يو�سف واختارت المجلة راأيه.

اأي  مداخلها،  ه��و  البلد  حريم  اأن  القانون  بين  وق��د 

الطرق الموؤدية اإليها، ومخارجها اأي الطرق الموؤدية اإلى 

منه  ُيقطع  ال��ذي  المكان  اأي  ومحتطبها  منها،  ال��خ��روج 

الحطب، ومرعاها وهو المكان الذي ترعى فيه موا�سيها، 

والمراد بها ما جرت العادة بالذهاب اإليها والإي��اب منها 

في يوم واحد.

الدار وهي  البلد، هناك حريم  اإلى حريم  وبالإ�سافة 

م��ا ي��رت��ف��ق ب��ه اأه��ل��ه��ا ف��ي اإق��ام��ت��ه��م ب��ه��ا، وت�����س��ت��رك ال���دار 

م فلم ُيَم�ض،   باأن الحريم ما ُحرِّ
)1(

جاء في ل�سان العرب

يلب�سونه،  فلم  الثياب  من  ُيلقونه  الُمْحرمون  كان  ما  اأو 

العرب  ُيدنى منه، وكانت  َحُرم م�سه فال  الذي  والحريم 

في الجاهلية اإذا حجت البيت تخلع ثيابها التي عليها اإذا 

دخلوا الحرم ولم يلب�سوها ما داموا في الحرم.

والبلد كما جاء في ل�سان العرب اأي�ساً هي: كل مو�سع 

كل  اأو  ع��ام��رة،  غير  اأو  كانت  عامرة  م�ستحيزة  قطعة  اأو 

مو�سع م�ستحيز من الأر�ض عامر اأو غير عامر، وخاٍل اأو 

م�سكون، اأو هي التراب.

وح��ري��م ال��ب��ل��د ه��و ع��ب��ارة ع��ن اأر�����ض َم����وات خ��ل��ت عن 

اأنه ل يوجد  بمعنى   ،
)2(

انتفاع اأو  بملك  بها  الخت�سا�ض 

اأو  بناء  كاإقامة  اإح��ي��اء،  لها  يح�سل  ول��م  يملكها،  �سخ�ض 

في  ذل��ك،وي��رج��ع  نحو  اأو  فيها  بئر  حفر  اأو  �سجر  غر�ض 

وه اإحياًء فاإنه  ذلك اإلى الُعرف ال�سائد بين النا�ض فما َعدُّ

ُيملك به الأر�ض الَموات.

والأر�ض الَموات هي الأر�ض المتروكة التي ل ُينتفع 

ا به، �سواء كان ذلك ب�سبب انقطاع المياه  بها انتفاًعا ُمعتدًّ

عليها،  ال��رم��ال  اأو  الأح��ج��ار  اأو  المياه  ا�ستيالء  اأو  عنها، 

 
)3(

هي  اأو  الأ�سباب،  من  ذل��ك  غير  اأو  تربتها،  طبيعة  اأو 

والبعيدة  الأ�سخا�ض،  من  اأح��د  ت�سرف  في  لي�ست  التي 

اأقا�سي  من  بها  ت�سمع  ل  بدرجة  والق�سبات  القرى  عن 

العمران �سيحة ال�سخ�ض الجهير ال�سوت، يعني الخالية 

التي تبعد عن اأق�سى العمران م�سافة ميل ون�سف تخميناً 

يعني مقدار ن�سف �ساعة، وهي لي�ست ُملكاً لأحد ول هي 

مرعى ول محتطباً لق�سبة اأو قرية.

والأر�ض الَموات تكون ُملكاً للدولة، خ�سوعاً لإذن ولي 

الهوام�س

1-معجم ل�سان العرب لإبن منظور.

 1985 ل�سنة   )5( رق��م  الت��ح��ادي  القانون  )1210( من  2-ال��م��ادة 

العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  المدنية  المعامالت  ق��ان��ون  ب��اإ���س��دار 

المتحدة، و�سي�سار اإليه فيما بعد »القانون«

3-كما جاء في المادة )6( من قانون الأرا�سي العثماني.

4-مجلة الأحكام العدلية و�سرحها لعلي حيدر.

5-المذكرة الإي�ساحية للقانون.

6-المادة )1214( من القانون.

مقالموزاييك



ونبداأ بطرح مو�سوع الكفالة.. تعريفها واأنواعها وحقوق 

انق�ساء  واأ�سباب  والكفيل  )المدين(  المكفول  تجاه  الدائن 

الكفالة.

ما هي الكفالة؟
الكفالة عقد ر�سائي )ل ت�سترط فيه الكتابة( بمقت�ساه 

يكفل �سخ�ض تنفيذ التزام باأن يتعهد للدائن باأن يفي بهذا 

اللتزام اإذا لم يف به المدين نف�سه.

 �سفهي في حال كانت قيمة العين ل تزيد على 5000 درهم.

هل يجوز للدائن اأن يطالب الكفيل بال�شداد؟
اأو  المكفول  بالدين  الكفيل  اأو  المدين  للدائن مطالبة 

مطالبتهما معاً.

اإذا قام الكفيل بالوفاء بالتزامه وكان هناك كفالء 
مت�شامنون معه، كيف يرجع عليهم مبا وّفى؟

اأن يرجع على كل من الباقين كل بقدر ح�سته  للكفيل 

ف��ي ال��دي��ن طالما ك��ان ق��د ح��ل اأج��ل ال��وف��اء.. وهنا يتحمل 

له  المكفول  اأمام  بالدين كاماًل  الوفاء  كل كفيل م�سوؤولية 

)الدائن(.

ما هي اأنواع الكفالة والتزامات الكفيل يف كل منها؟
كفالة النف�س: غالباً في الق�سايا الجزائية )ال�سيكات( 

ب��ع��د ع��ج��ز ال��م��دي��ن ع��ن ���س��داد ال��دي��ن ل��ل��دائ��ن ف��ي ال��وق��ت 

المحدد واإيقافه، يقوم كفيل النف�ض بالتعهد باإلزام المكفول 

)المدين( بح�سور جميع اإجراءات الدعوى المرفوعة عليه 

دون اللتزام باأي �سداد مالي مالم يتم التعاقد عليه م�سبقاً.

)المدين(  والمكفول  الكفيل  يتحمل  المال:  كفالة 

م�����س��وؤول��ي��ة ����س���داد ق��ي��م��ة ال��ع��ي��ن ك���ام���اًل اأم�����ام ال��م��ك��ف��ول له 

)الدائن(.

ماذا يحل بالكفالة اإذا مات الكفيل اأو املكفول 
)املدين(؟

الموؤجل  ال��دي��ن  حلول  قبل  المدين  و  الكفيل  م��ات  اإذا 

ا�ستحق الدين في تركة من مات.

هل يجوز اأن يكون التزام الكفيل اأ�شد من التزام 
املكفول )املدين(؟ وهل يجوز اأن يكون اأخف منه؟

ل يجوز اأن يكون التزام الكفيل اأ�سد من التزام المكفول 

)المدين(، اإل اأنه يجوز اأن يكفل الكفيل المكفول )المدين( 

في جزء من الدين، اأو في الدين دون فوائده وملحقاته، اأو 

اإلى اأجل محدد اأو اإلى حد اأق�سى اأقل من المبلغ الم�ستحق 

على المكفول )المدين(.

ما هي اأ�شباب انق�شاء الكفالة؟
م���رور 6 اأ���س��ه��ر ع��ل��ى وق���ت ح��ل��ول اأج���ل ال��دي��ن دون   

مطالبة المكفول له )الدائن( بحقه.

اأداء الدين.  

تلف العين التي تحت يد المكفول )المدين( بقوة   

قاهرة )زلزل، حرائق،..( وقبل الطلب.

ال��ح��ق ع��ل��ى المكفول    ب��ه  ال���ذي وج���ب  ال��ع��ق��د  زوال 

)المدين(.

و    كفالته  الكفيل من  )ال��دائ��ن(  له  المكفول  اإب���راء 

المكفول )المدين( من دينه.

موت المكفول.  

بعد    الت�سليم  )المدين( في مكان  المكفول  اإح�سار 

انق�ساء اأجل الدين ولو امتنع المكفول له )الدائن( 

دون  )�سرقة(  ظالمة  ي��د  حالت  اإذا  اإل  ت�سلَمه  ع��ن 

ت�سلَمه.

ول    الأج��ل  حلول  قبل  )المدين(  المكفول  اإح�سار 

�سرر على المكفول له )الدائن( في ت�سلَمه.

ت�سليم المكفول نف�سه في كفالة النف�ض.  

الكـفــالة.. 
تعريفها وأنواعها وشروطها

ع��ن��وان  ت��ح��ت  »ال��م��ع��ه��د«  ب���اب ج��دي��د تفتحه مجلة 

القانونية  الثقافة  تعميم  بهدف  القانون«  اأع��رف  »اأن��ا 

والوعي بالقانون وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية 

المتحدة.. لمزيد من المعرفة وتعميم الفائدة يمكنكم 

مرا�سلتنا على عناوين معهد دبي الق�سائي وعبر البريد 

الإلكتروني الخا�ض برئي�ض التحرير و�سعبة الدرا�سات 

والبحوث المن�سورة في فهر�سة المجلة.

إعداد: قسم الدراسات والبحوث

اأنا اأعرف القانون
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إعداد: مريم عبيد بن عمير
رئي�س �سعبة ال�عي الإلكرتوين باملعهد

ب����اب ي��ج��ي��ب ف��ي��ه خ���ب���راء ال���ق���ان���ون في 

القراء  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  عن  المعهد 

القانون المدنيالقانون الجنائياألحوال الشخصيةDubaiJudicial@عبر موقعنا على تويتر

الدم  واأهل  معني  �شخ�س  على  باالإعدام  احلكم  مت  اإذا 
رف�شوا التنازل عن الق�شا�س و فرد منهم قبل التنازل 

هل يطبق الق�شا�س؟ وما حكم ال�شرع يف ذلك؟
اأ�سحاب الدم وينتقل  اأحد  نعم ي�سقط الق�سا�ض بتنازل 

الحكم اإلى الدية.

بالف�شل  اجلاين  تلحق  التي  العقوبة  هي  ما 
بني  هذا  يف  فرق  هناك  وهل  الوظيفة؟  من 

الوظائف الع�شكرية واملدنية؟
اأو الموؤقت  العقوبة هي عقوبة ال�سجن الموؤبد 

يعزل من الوظيفة، اأياً كانت الوظيفة.

بالرهن  املثقل  املنقول  يف  الت�شرف  ميكن  هل 
كال�شيارة؟

اإل  ينفذ  ل  فالت�سرف  موجود  الرهن    طالما 

بموافقة �ساحب الرهن على ال�سيارة.

�شر  اإف�شاء  اأو  االمتحان  ورقة  ت�شريب  ق�شية 
مهم يخ�س العمل  هل يعترب هذا الفعل جمرم 

قانونًا؟
اأوؤتمن  الذي  الموظف  الت�سريب من  حالة  في 

ع��ل��ي��ه اأث����ن����اء وظ��ي��ف��ت��ه ي��خ�����س��ع ل��ن�����ض ال��ت��ج��ري��م 

ال��م��وج��ود ف��ي ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات وي��دخ��ل ذل��ك في 

م�سمون اإف�ساء الأ�سرار.

هل يجوز ا�شرتجاع املقابل املادي ل�شلعة تبني 
ف�شادها او فقط ميكن ا�شتبدالها ب�شلعة اأخرى؟

مثل:  ا�سئلة  ع��ل��ى  ب��الإج��اب��ة  تتعلق  ال��م�����س��األ��ة 

اأن  اأو كانت فا�سدة منذ  ال�سلعة لديك  هل ف�سدت 

ا�ستريتها؟ وما نوع ال�سلع هل غذائية، اأم مالب�ض، 

اأم اأجهزة؟

وهل هناك قرار اأو ما �شابه يفيد بعدم جواز 
ترك العامل الأرباب العمل اإال مبوافقته خالل 

فرتة عمله لديه؟
العمل  ت��رك  بعدم  العامل  يلزم  العمل  ق��ان��ون 

ينذر  اأن  بعد  اإل  المدة  العقد غير محدد  كان  اإذا 

�ساحب العمل.

ما حكم الطالق يف العدة؟
   ال��ط��الق ف��ي زم��ن ال��ع��دة لي��ق��ع وف��ق��اً ل��ق��ان��ون الأح���وال 

ال�سخ�سية الإماراتي.

هل يقع الطالق اإذا طلق الرجل امراأته يف وقت احلمل 
متفرقات؟ طلقات   3

 وفقاً لما ذهب اإليه جمهور الفقهاء فاإن هذا الطالق واقٌع 

�سرعاً وهو ما اأخذ به قانون الأحوال ال�سخ�سية الإماراتي. غّرد واستشر

كل  الق�شائي  ال�شبط  ماأمور  و�شف  ي�شمل  هل 
الرتب الع�شكرية اأم اأنها تقت�شر على ال�شباط 
و�شباط �شف ويعترب ال�شرطي وال�شرطي اأول 

من رجال ال�شلطة؟
و�سباط  الجوازات  �سباط  الو�سف  هذا  ي�سمل 

اأو  ال�سرطة  رجال  من  والجوية  البحرية  الموانئ 

�سباط  و�سف  �سباط  وك��ذل��ك  الم�سلحة  ال��ق��وات 

الدفاع المدني و�سباط و�سف �سباط اأفراد حر�ض 

ال��ق��رارات  اأو  القانون  ك��ان  اإذا  وال�سواحل  ال��ح��دود 

التنظيمية تمنحهم هذه ال�سفة ولكن يحق للجهة 

في  النظر  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  يتبعها  التي 

اأم����ره ورف����ع ال���دع���وى ال��ت��اأدي��ب��ي��ة ع��ل��ي��ه ف��ي حالة   

مخالفته لواجباته اأو تق�سيره في عمله و ل يملك 

النائب العام مجازاته تاأديبياً. 

د وا�شت�رش
ّ
غر



جهد شائك يتداخل فيه العملي واإلنساني

تقييم البرامج والعمليات التدريبية
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التقييم  عملية  ت��اأخ��ذ  اأن  م��ن  ب��د  ل  وعليه   .)... والجتماعي 

تحقيق  ف��ي  المتمثل  ال��واق��ع  روؤي���ة  ي��ح��اول  مو�سوعياً  منحى 

البرنامج لأهدافه، وهذا �سمنياً يعني اأنه علينا تحديد اأهداف 

دقيقة للبرامج التدريبية، من هنا تبرز اأهمية �سياغة الأهداف 

بدقة ومو�سوعية، كما اأن للتقييم م�ستويات متعددة تعبر عن 

مقدار العمق الذي نريد الو�سول اإليه في محاولتنا لتحديد 

جدوى تدريب ما.

اأنها تعتبر موجهاً في  التقييم في  اأهمية م�ستويات  وتبرز 

عملية ت�سميم منهجيات التقييم وبناء نماذجه، كما اأنها ت�ساعد 

تعبر  حقيقية  لنتائج  وعك�سه  التقييم  ج��ودة  مدى  تحديد  في 

المتدربين،  على  انعك�ض  وكيف  التدريب  في  فعلياً  حدث  عما 

التدريبية  والخطط  والم�ساريع  البرامج  م�ستوى جودة  وعلى 

المنفذة.

منهجيـة التقييـم
هناك العديد من التحديات التي تعتر�ض فعالية التدريب 

وعند ت�سميم التقييم هناك م�ساكل متعددة، ولكن ب�سكل عام 

التقييم ومنهجيتها  التي تقوم عليها فل�سفة  الأ�س�ض  فاإن فهم 

اأعلى،  فعالية  بدرجات  تتميز  اأنظمة  ت�سميم  في  كثيراً  ي�سهل 

التالية حتى ت�ستطيع  اإدراك المفاهيم  وعلى ذلك فال بد من 

ولأداء  للتدريب  الفعلي  الواقع  مع  التقييم  مفردات  توائم  اأن 

الأعمال.

اأواًل: التقييم التكويني والتقييم االإجمايل: ويركز على 
اأغرا�س عملية التقييم 

)Formative Evaluation( التقييم التكويني
يهدف اإلى توفير معلومات ت�ستطيع النطالق منها لتخاذ 

قرارات حول ال�ستمرار اأو التوقف عن تقديم برنامج تدريبي 

ما، وهذا النوع منا�سب لبرامج التدريب والتطوير التي تنفذ 

كبديل لأ�ساليب اأخرى متاحة للمنظمة للح�سول على المعارف 

والمهارات.

 )Summative Evaluation( التقييم االإجمايل
يهدف اإلى تحديد جوانب البرنامج التدريبي التي تحتاج 

م�سطلح التقييم يعبر عن معاٍن مختلفة اأدت اإلى كثير من 

اللتبا�ض في هذا المجال، ولكن ب�سكل عام يرى المخت�سون اأن 

اإلى ت�سهيل عمليات الرقابة والمراجعة  التقييم توؤدي  عمليات 

قيمة  تقدير  ه��و  التقييم  واإن  فاعلية،  اأك��ث��ر  ال��ق��رارات  وج��ع��ل 

على  التدريب  تقييم   )HAMBLIN( هامبلين  ويعرف  ال�سيء. 

اأي محاولة للح�سول على معلومات )تغذية عك�سية( عن  اأنه: 

اأثر برنامج تدريبي وتقدير قيمته في �سوء المعلومات. 

ويعرف دليل م�سطلحات التدريب البريطاني التقييم على 

اأنه ) تقدير القيمة الكلية لنظام التدريب اأو البرنامج التدريبي 

من خالل معايير متعددة منها المالي والإن�ساني والمعلوماتي 

التدريب علم وفن

تنفق المنظمات الكثير من ال�قت والجهد والمال 

ت�ساوؤلت  للذهن دائمًا  التدريب ويتبادر  ن�ساط  على 

الجهد  واأن  خا�سة  الن�ساط،  هذا  فاعلية  مدى  ح�ل 

الي�سير  والنزر  التدريبي  العمل  اإلى  يذهب  الأكبر 

يذهب اإلى التقييم.. اإن التقييم اأحد اأكثر الج�انب 

�سع�بة في العملية التدريبية، فطبيعة التقييم بحد 

ذاتها �سائكة ويتداخل فيها ال�سل�ك الإن�ساني واإيمان 

الأفراد بعملية التقييم.

ملعلوماتك

عمليات التقييم ُت�شهل الرقابة واملراجعة

وجتعل القرارات اأكرث فاعلية

التطوير  ث��م محاولة  وم��ن  المراجعة  خ��الل  م��ن  تغيير  اإل��ى 

اأن  نكون متاأكدين من  التقييم يجري عندما  والتغيير وهذا 

البرنامج التدريبي يحقق فائدة للمتدربين.

ثانيًا. تقييم املردودات الداخلية واخلارجيـة: يركز 
على نتائج التدريب 

  :)Internal Outcomes( املردودات الداخلية
التغييرات التي يحدثها البرنامج مبا�سرة لدى المتدربين 

مثل ردود الفعل والتعلم.

  :)External Outcomes(  املردودات اخلارجية
التغييرات في �سلوك الفرد واإنتاجية المنظمة والتي يكون 

في  ال�سلوك  واأهمها  اإحداثها  في  �سبباً  التدريبي  البرنامج 

العمل واإنتاجية المنظمة والقيمة النهائية للتدريب.

ثالثًا: تقييم االأهداف املركزيـة والعامـة
Goal Centered Evalu - المركزية:  الأه���داف  )تقييم 

)tion

كانت  ���س��واء  م�سبقاً  ح���ددت  م�����ردودات  تقييم  ع��ل��ى  ي��رك��ز 

مردودات داخلية اأم خارجية والتي يهدف البرنامج التدريبي 

اإلى تحقيقها، وهي على هذا النحو، الأهداف المحددة م�سبقاً، 

اأي اأهداف البرنامج التدريبي.

  :)Goal- Free Evaluation( :تقييم الأهداف العامة

ي�سعى اإلى تجنب نقاط ال�سعف في مدخل تقييم الأهداف 

العر�سية من خالل ت�سخي�ض  النتائج  الذي يهمل  المركزية 

جميع التغييرات التي حدثت نتيجة للبرنامج.

إعداد: قسم التدريب والتطوير
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التعلم، وهي تعرب عن  الثالث يف  امل�ستوى  اأحدها وهي  الثالثة كما ذكرنا والجتاهات  التعلم  التدريب غالباً على م�ستويات  يركز 

اأننا نركز على حماولة تغيري يف اأمناط �سلوكية معينة للمتدربني. ون�ستطيع  ال�سلوك، وهي اأحد عنا�سره، ونعني به يف التدريب 

قيا�ض وتقييم ذلك من خالل معرفة اأمناطهم ال�سلوكية قبل التدريب ثم حماولة ا�ستقرائه بعد التدريب حتى ن�ستطيع معرفة 

مدى التغيري ال�سلوكي احلا�سل، ون�ستطيع جمع املعلومات عن �سلوك املتدرب من خالل روؤ�سائه اأو مروؤو�سيه اأو جمهور املتعاملني 

مع املنظمة ثم خالل التدريب من املدرب ومن املتدربني الآخرين وبعد التدريب من خالل ذات اجلهات التي قمنا بجمع املعلومات 

منها قبل التدريب، ولكن بعد مرور فرة زمنية ل تقل عن ال�سهر.

يعني اأن التقييم يجب اأن يبحث ويحاول قيا�ض الأثر والتغيري املمكن يف الأداء وال�سلوك للمتدربني والذي يوؤثر يف اإنتاجية املنظمة.م�ستوى املنظمة4

5
النتائج والقيمة 

النهائية

اإنتاجية املتدربني وبالتايل على انتاجية املنظمة التي يعملون بها ككل، وميكن  اأثر التدريب على  اإىل معرفة  يهدف هذا التقييم 

مالحظة اأن التقييم هنا يركز على النتائج امللمو�سة يف  التدريب، اإل اأنه ميكن قيا�ض نتائج التدريب على املتدربني واأف�سل ال�سبل 

لقيا�ض ذلك هو حماولة مالحظة اأداء جزئيات معينة يف العمل بعد عمليات التدريب.

خام�شًا: فئات التقييم

النتائج املتوقعة للربنامج التدريبي النتائج املتوقعة على املتدربني الوقت والغر�ض نوع التقييم الرقم

م�ستوى  يوائم  ب�سكل  التدريب  ت�سميم 

قدرات واحتياجات املتدربني

حتديد مقدار ا�ستعداد وقدرات املتدربني. قدرات  ملعرفة  التدريب  قبل 

املتدربني وا�ستعدادهم.

التقييم 

القبلي
1

التدريب  واأ�ساليب  و�سائل  حت�سني 

امل�ستخدمة ومتابعة تطور التدريب.

واأ�ساليبه  وو�سائله  للتدريب  املتدربني  تقبل 

وروؤية مقدار حافزيتهم وتعلمهم والوقوف على 

ال�سعوبات التي يواجهونها.

ملعرفة  التدريب  انعقاد  فرة  يف 

مدى فهم املتدربني ومدى مالءمة 

التدريب.

خالل 

التدريب
2

من  املقدمة  التدريبية  الربامج  تعديل 

خالل الوقوف على م�ستوى فائدتها ب�سكل 

عام.

احلكم على م�ستويات املتدربني وقدراتهم ب�سكل 

م�ستويات  وحتديد  التدريب  انتهاء  بعد  نهائي 

ودرجات تعلمهم.

مدى  لقيا�ض  التدريب  انتهاء  عند 

من  حققوا  وما  املتدربني  تعلم 

التدريب وردود اأفعالهم.

التقييم 

البعدي
3

عام  ب�سكل  التدريبية  اخلطط  تعديل 

التدريب  ومو�سوعات  مدخالت  وتعديل 

املن�سودة.

على  والوقوف  املنعك�ض  التدريبي  الأثر  قيا�ض 

يف  فعلية  ممار�سات  اإىل  التدريب  نقل  قدرات 

العمل ومتابعة املتدربني ودعم اإمكانات تعلمهم.

بعد فرة ل تقل عن �سهر من انتهاء 

التدريب  نتائج  ملعرفة  التدريب 

املعرفة  نقل  على  املتدربني  وقدرة 

ممار�سة  اإىل  الربنامج  يف  واملهارات 

ملمو�سة يف اأداء العمل.

تقييم الأثر 

التدريبي
4

رابعًا: م�شتويات تقييم التدريب
تنفيذ  الق�سائي  دب��ي  ف��ي معهد  ال��ت��دري��ب  ت��راع��ي وح���دة 

تعبر  بالقيا�ض،  خا�سة  م�ستويات  ع��دة  على  التقييم  عمليات 

كل منها عن اأهداف اأدائية محددة، حيث اأن عنا�سر التقييم 

الم�ستويات  وه��ذه  الم�ستويات،  بهذه  مبا�سر  ب�سكل  مرتبطة 

هي:

التعريفامل�ستوىالرقم

ردود الفعل1

قيا�ض ردود الفعل عند املتدربني حول التدريب من اأ�سهل عنا�سر التقييم وهو الأقل كلفة، و ميكن بناء مناذج التقييم حولها لقيا�ض ردود الأفعال 

لديهم، ون�ستطيع احل�سول على رد الفعل من خالل عدة اأ�ساليب منها املقابالت وال�ستبيانات واملالحظة، ومييل معظم املخت�سني يف التدريب اإىل 

ا�ستخدام اأ�سلوب ال�ستبيانات جلمع املعلومات حول التدريب وكو�سيلة تقييم. ويدور قيا�ض ردود الفعل حول عدة مو�سوعات هي :

• مو�سوعات الربنامج.	

• اأ�ساليب التدريب واملدربني.	

• الظروف املادية للتدريب )القرطا�سية، الطعام، امل�سروبات(.	

• اأهداف الربنامج.	

• التفاعل بني املتدربني	

• املادة التدريبية وتوقعات املتدربني.	

تقييم املتدربني املبا�سـر 

هنا نهدف اأحياناً اإىل املفا�سلة بني املتدربني اأو اإعطاء م�ستوى مبدئي لقدراتهم ومقدار تعلمهم من التدرب وهنالك و�سائل عديدة للقيا�ض منها:

• احل�سور والغياب.	

• امل�ساركة والنقا�ض خالل التدريب واللتزام بالتعليمات.	

• العمل اجلماعي واحرام الآخرين.	

• الختبارات والمتحانات	

• الواجبات البيتية للمدربني	

• الأبحاث التطبيقية	

التعل���م2

للتعلم م�ستويات ثالثة هي املعلومات واملهارات والجتاهات، ويبنى التقييم حول حماولة تقييم م�ستوى الفائدة التي عادت على املتدربني يف هذه 

امل�ستويات الثالثة:

ا. املعارف واملعل�مات

ونق�سد بها احلقائق واملبادئ واملفاهيم التي تلقاها املتدرب حول مو�سوع التدريب، وتعترب الختبارات و�سيلة فاعلة لقيا�ض مقدار التعلم يف هذا 

املجال، وبيان اأف�سل لفاعلية التدريب فاإنه يحبذ قيا�ض املعلومات قبل التدريب ثم بعد التدريب من خالل تعري�ض املتدربني لنف�ض الختبار.

ب. املهارات

هي القدرة على اأداء عمل معني باإتقان ويرتبط مدى تعلم املهارة على النمو وال�ستعداد لدى الفرد نف�سه، وميكن قيا�ض املهارة من خالل 

الختبارات التطبيقية من خالل مالحظة قدرة املتدرب على ممار�سة العمل ب�سكل اأف�سل بعد التدريب.

ج. الجتاهات

وهي نزوع ثابت ن�سبياً لال�ستجابة نحو فئة من املوؤ�سرات ب�سكل يت�سمن تف�سيل اأو عدم تف�سيل لهذه املوؤ�سرات، ون�ستطيع ا�ستنتاج اجتاه الفرد 

من خالل �سلوكه، ويف التدريب ن�ستطيع قيا�ض اجتاهات املتدربني باعتماد املدرب على املالحظة الدقيقة ل�سلوك املتدرب، واأي�ساً ميكن قيا�سه 

من خالل ال�ستبيانات القبلية والبعدية والتي حتاول قيا�ض مدى تقبل اأنها موجودة ب�سكل ب�سيط ولكن املالحظة امل�ستمرة هي اأف�سل الو�سائل 

لقيا�ض الجتاهات، واأحد اأف�سل الو�سائل ملحاولة اكت�سافها وقيا�سها هو تعري�ض املتدربني ملواقف اإدارية ولعب اأدوار وممار�سة هذه الأ�ساليب 

داخل التدريب اأو يف العمل نف�سه.

تعترب موجهًا لعمليات ت�شميم
مناهج وبرامج التدريب

التقييم ي�شمل

-اأغرا�س العملية

-نتائج التدريب

-االأهداف املركزية والعامة للتدريب

-م�شتويات االأهداف االأدائية 
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يف ظل مفهوم التطور والتقدم، واإدراك الغالبية العظمى من القيادات واجلمهور لتلك 

فالكل  وا�ستثمارها،  ن�ساطاته  لإدارة  معّينا  م�ساراً  اأو  منهجاً  منهم  لكل  اأن  جند  املفاهيم، 

يدير ن�ساطاته يف جمالت �ستى وينميها مبا يتوافق مع احتياجاته الأ�سا�سية للعي�ض ب�سالم 

على هذه الأر�ض. ولكي تبنيِّ كل دولة اأ�سلوب حياتها يف �سناعة التغيري تقوم هذه الدول 

بت�سليط ال�سوء على حياتها بعر�ض منوذج �سغري حي وواقعي لأ�سلوب حياتها من خالل 

املعار�ض، ف�سارت املعار�ض اليوم منهجاً واأ�سلوباً وجتارة و�سناعة رائجة رابحة تتجه اإليها 

الدول التي تريد التميز وتبتغي النجاح اأو بلغة اأخرى ت�سنع احلياة.

 وتعد �سيا�سة املعار�ض املتخ�س�سة �سيا�سة ناجحة على املدى الطويل، حيث اإنها جتذب 

املهتمني وال�سركات املتخ�س�سة لعر�ض منتجاتها وت�سمح للزائر بعقد مقارنات دون تكبد 

عناء التنقل بني املواقع املختلفة للدول املنتجة يف ال�سوق التناف�سي فيما بينها. وهذه هي 

اإننا  حيث  خا�سة،  دبي  بلدية  يف  وننتهجها  عامة،  دبي  حكومة  يف  حالياً  املتبعة  ال�سيا�سة 

مقبلون يف الوقت الراهن للم�ساركة يف ثالثة معار�ض دولية كربى.

وقد اجتهت �سناعة املعار�ض يف دبي اإىل ابتكار معار�ض خمتلفة ومتنوعة تهدف اإىل 

والت�سويق  الت�سويق  عن�سر  تتطلب  والتي  جديدة،  جتارية  منتجات  على  ال�سوء  ت�سليط 

لها بعر�سها ب�سكل تناف�سي اأمام مناف�ستها من املنتجات العاملية. فكرثة املعار�ض تعّد اأمراً 

وكفاءة  املعار�ض  تلك  نوعية  على  الركيز  مع  ال�ستثمار،  وزيادة  القت�ساد  لنمو  اإيجابياً 

تنظيمها وبالتايل تعطي تلك املعار�ض الفر�سة للتعريف مبختلف املنتجات العاملية، مما 

ي�ساعد على زيادة مبيعات هذه املنتجات داخل الدولة وخارجها، وتاأتي �سيا�سة حكومة دبي 

وتوجه قيادتها احلكيمة اإىل زيادة املعار�ض باعتبارها �سناعة يف حد ذاتها.

م   2012 لعام  معار�ض  ثالثة  اأكرب  موؤخراً  �سهدنا  دبي  بلدية  يف  فاإننا  ذكرت  وكما 

قطاع  يف  املتخ�س�ض  �سكيب«  »�سيتي  امل�ستقبل  مدن  وموؤمتر  معر�ض  هي:  املعار�ض  وهذه 

العقارات. ومعر�ض »جايتك�ض« واخلا�ض باحلوا�سيب والإلكرونيات وكل ما هو جديد يف 

عامل التقنيات والبتكارات التكنولوجية، ومعر�ض وموؤمتر الطاقة 2012م والذي �سي�سلط 

ال�سوء على م�سادر الطاقة امل�ستدامة يف العامل وم�ستقبلها القادم. و�سن�سارك يف املوؤمتر 

دبي  بلدية  بتنظيم من  املنورة  املدينة  يف  �سيقام  والذي   )2012 املدن  )بيئة  الثالث  العاملي 

ووزارة ال�سوؤون البلدية والقروية باململكة العربية ال�سعودية ومنظمة املدن العربية ومركز 

»التغري  بعنوان:  املوؤمتر  �سيكون  الثالثة، حيث  للمرة  يقام  والذي  العربية،  للمدن  البيئة 

املناخي  التغري  العربية من ظاهرة  املدن  اإىل حماية  املوؤمتر  املدن«، ويهدف  املناخي ودور 

يف  اخلربات  ونقل  الريادية،  املبادرات  وتبني  الظاهرة،  لهذه  احللول  وو�سع  وتداعياتها، 

املمار�سات  اأف�سل  الظاهرة، وحتديد  الناجمة عن هذه  التحديات  جمال ت�سخي�ض طبيعة 

جمال  يف  املتحدة  الأمم  مبادرات  تبني  اإىل  بالإ�سافة  مدننا،  يف  لتوظيفها  عاملياً  املطبقة 

حماية امل�ستوطنات الب�سرية لدعم اجلهود املحلية.

ريادة دبي 
في صناعة المعارض العالمية

م. حسين ناصر لوتاه
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