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عندما قام ال�سوفييتي يوري جاجارين بالدوران حول الأر�ض في عام � 1961أمر
الرئي�س الأمريكي كينيدي ب�إعادة النظر في مناهج التعليم الأمريكية للو�صول
�إلى القمر ،وكانت النتيجة �أن تم تبني برنامج �أبولو  ،وهو برنامج طيران للف�ضاء
قامت به النا�سا بالواليات المتحدة الأمريكية وكان يهدف لو�صول وهبوط الب�شر
على �سطح القمر .ت�ضمن البرنامج �ست عمليات هبوط على القمر مر�شدة بين
عامي  1969و .1972بد�أ الم�شروع في عام  1961وكان �أول هبوط على القمر تم في
رحلة �أبولو  11في يوم  20يوليو  1969وكان �أول �إن�سان تط�أ قدماه �سطح القمر
نيل �أرم�سترونج.
�إذا �أردنا التغيير ف�إن ال�سبيل لذلك هو التعليم وقد اهتمت الدولة في التعليم
وم�ؤخراً قام �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ب�إعالن بدء تطبيق
برنامج محمد بن را�شد للتعلم الذكي على م�ستوى جامعتي زايد ،والإمارات
وكليات التقنية العليا في الدولة ،بحيث ي�ستفيد من البرنامج نحو �أربعة ع�شر
�ألف طالب وطالبة ،يدر�سون في المرحلة الت�أ�سي�سية في م�ؤ�س�ساتنا التعليمية
العليا .لعل في ذلك قفزة نوعية في الأدوات الم�ستخدمة في التعليم بغية
االرتقاء وتح�سين جودة مخرجات التعليم.
هناك تجربة �أخرى في هذا الجانب عر�ضتها دافني كولر في تيد «،»TED
وهي برنامج غير ربحي بد�أ في  1984ي�ستهدف ن�شر التجارب الناجحة في
مجاالت التقنية والترفيه والت�صميم .تحدثت دافني عن تجربة فريدة عن
التعليم الجامعي ،وقد ا�ستعر�ضت ال�صعوبات التي تحيط بالتعليم وتطرقت �إلى

الملتقى الدولي للعدالة والقانون:

ي�سعى دوماً المعهد �إلى تطوير برامجه وفعالياته
التدريبية للو�صول �إلى تحقيق ر�ؤيته المتمثلة ب�أن يكون
مركزاً �إقليمياً للتميز القانوني والعدلي ،هذا الملتقى
الدولي يهدف �إلى تعزيز مكانة دبي كواجهة دولية للتميز
الق�ضائي ،وتزويد البنية التحتية الت�شريعية ب�أف�ضل
الممار�سات الت�شريعية ف�ض ً
ال عن االرتقاء بالموارد الب�شرية
الق�ضائية لتح�سين جودة الأحكام الق�ضائية مما ينعك�س
على ال�سمعة المتميزة التي تتمتع بها �إمارة دبي� .إننا ن�سعى
من خالل تو�ضيحنا ال�ست�ضافة مثل هذه الفعالية �إلى
تعميق المفهوم ال�سائد ب�أن دولة الإمارات العربية المتحدة
واحة الأمن والعدل على م�ستوى العالم.

واحدة من القيم الم�ؤ�س�سية التي ي�سعى المعهد دوماً �إلى
تعزيزها من خالل الممار�سات اليومية «التميز» ،وفي هذا
ال�صدد ،ف�إننا نهدي المجتمع القانوني والأ�سرة العدلية في
دولة الإمارات العربية المتحدة ولكل الم�شتغلين بالقانون،
تجاوباً مع اقتراحات عمالئنا وت�أكيداً على تفاعلنا وتوا�صلنا
بهدف ن�شر الوعي القانوني في المجتمع وجعل المعلومة
القانونية �أقرب �إليهم ،ف�إنه ي�سعدنا �أن نقدم لهم تطبيقاتنا
الجديدة على كل من الآيفون والآيباد ،وتطبيقنا على
الأندرويد لنكون بذلك �أول م�ؤ�س�سة حكومية تطلق تلك
الخدمة عليها� ،آملين �أن تجدوا فيها ما تعودتموه منا من
التميز والريادة.

صورة أخرى لرجال القانون:
نظم المعهد البطولة الرم�ضانية الأولى في خما�سيات
كرة القدم والتي ا�ست�ضافها على ملعبه الكائن في منطقة
القرهود� .إن اهتمامنا لي�س من�صباً على التكوين المعرفي
والمهاري من خالل البرامج التدريبية ،و�إنما حري�صون
على بناء �صورة جديدة لرجاالت القانون و�أنهم لي�سوا
منكبين فقط على كتابة الأحكام الق�ضائية والمذكرات
القانونية و�صياغة العقود وغيرها .نحن حري�صون على
�أن نبني مجتمعاً يلتقي فيه القانونيون الم�شتغلون في
كافة المجاالت بعيداً عن الأجواء الوظيفية �إيماناً منا ب�أن
اللقاءات االجتماعية من �ش�أنها �أن تبني ج�سوراً �أ�سا�سها
قائم على الألفة والمحبة ،بالإ�ضافة �إلى �أننا ن�سعى دوما
لتعزيز �أهمية �إيمان كل فئة ب�أن تكامل المجتمع ال يتحقق
�إال من خالل قيام كل فئة بالدور المنوط بها واالبتعاد عن
النظرات ال�سلبية قد تحملها �إحدى الفئات على غيرها.
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االبتكــــار
في التعليم وجودته..

�أن التعليم في جنوب �أفريقيا كان حكراً على البي�ض ،كما
تحدثت عن ال�صعوبات المتعلقة بالفقر �أو بعدد الجامعات
وغالء ر�سوم التعليم .هذه ال�صعوبات خلقت حاجة �إلى
ابتكار و�سيلة للح�صول على التعليم الجامعي بدون �أن تمر
ب�أي عائق �أو �صعوبة من ال�صعوبات المطروحة ،وقد �أطلقت
على المبادرة التعليمية «التعليم التقني» والتي تهدف �إلى
الح�صول على �أف�ضل جودة للتعليم ،بحيث تكون قائمة
على �أف�ضل المقررات و�أف�ضل المعلمين و�أف�ضل الجامعات،
و�أن يكون ذلك بالمجان! وهذا هو التحدي اللذيذ .وفي
فبراير  2012كان هناك  640000طالب م�سجل في البرامج
المتنوعة من  190دولة .وكان الف�صل الدرا�سي به 100000
طالب .هذا النجاح يعزا �إلى �أنها تجربة درا�سة حقيقية
تبد�أ مع المو�سم الدرا�سي للجامعات وف�صول تفاعلية
واختبارات ،وفي النهاية الح�صول على �شهادة معترف بها.
�إنها حقاً تجربة فريدة من نوعها ووليدة الحاجة وبها
تحدٍ كبير ،ولكن يبقى علينا قيا�س �أثر ذلك على المخرجات.

أول مؤسسـةتـدريبيـة تطـلـق
تطبيقاتها على نظام األندرويد:
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بعد الردود الإيجابية الوا�سعة والم�شجعة على المجلة
المحكمة التي �أ�صدرها معهد دب��ي الق�ضائي وت��م توزيع
ع��دده��ا الأول ف��ي م��اي��و ال�م��ا��ض��ي ،وع��د رئي�س تحريرها
ال�ق��ا��ض��ي ال��دك �ت��ور ج �م��ال ح�سين ال�سميطي م��دي��ر ع��ام
المعهد بالمزيد من التميز مع �إعطاء الأولوية في الن�شر
ل�ل�ب�ح��وث وال��درا� �س��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ق���ض��ائ�ي��ة المتعلقة
بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة ،التي تتناول القوانين
الإم��ارات �ي��ة �أو ال��درا��س��ات المقارنة بالقوانين المحلية.
و�أع �ل��ن المعهد �أي���ض�اً ع��ن ف�ت��ح ب��اب ال�م���ش��ارك��ة وال�ت�ق��دم
بطلبات الت�سجيل �أم��ام كافة الباحثين المهتمين بن�شر
درا�ساتهم و�أبحاثهم القانونية في المجلة «المحكمة».
وي���ش�ت��رط ب��ال�ب�ح��وث وال��درا� �س��ات ال�م�ق��دم��ة �أن تت�سم
بالعمق والأ��ص��ال��ة والغنى المعرفي مع االل�ت��زام ب�أ�صول
البحث العلمي الجاد ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق..
وتقديم البحث ب�شكل �إلكتروني مرفقاً بن�سخة مطبوعة
ع�ل��ى �أال ي�ك��ون م�ن���ش��وراً م��ن ق�ب��ل ع�ل��ى �أي ن�ح��و ك ��ان ،مع
الحر�ص على خلوه من الأخ�ط��اء اللغوية والنحوية ،مع
مطابقة ق��واع��د الترقيم ال�م�ت�ع��ارف عليها ف��ي الأ��س�ل��وب
العربي ،و�أال يزيد عدد �صفحات البحث على � 50صفحة،
م��ع �إمكانية التغا�ضي ع��ن ه��ذا ال�شرط ف��ي ح��ال تق�سيم
البحث �إلى ق�سمين �أو �أكثر دون الإخالل بوحدة ومحتوى
الن�ص.
وي�م�ك��ن �إر�� �س ��ال ال �ب �ح��وث �إل ��ى ق���س��م ت�ح��ري��ر المجلة
عبر �صندوق البريد رقم  28552دب��ي ،الإم��ارات العربية
المتحـــــدة� ،أو البريد الإلكـــــترونــــي على العنــــوان

يف بطولة رم�ضانية خلما�سيات كرة القدم

تدشين ملعب معهـد دبي القضـائي
بمشاركة  8فرق من دوائر ،مؤسسات حكومة دبي

مع �إرفاقه بنبذة عن ال�سيرة العلمية للباحث ،والعنوان
بالتف�صيل ورقم الهاتف والفاك�س� ،إن وجد ،بالإ�ضافة �إلى
عنوان البريد الإلكتروني ال�شخ�صي ..ويتوجب على كل
باحث االل �ت��زام بعدم �إر� �س��ال البحث الم�شارك لأي��ة جهة
�أخرى للن�شر �إلى حين الح�صول على رد من المعهد حول
�صالحيته للن�شر من عدمه.
وع�ق��ب اخ�ت�ي��ار البحث ال�ف��ائ��ز� ،سيقوم المعهد بمنح
الباحث ج��ائ��زة مالية �إل��ى ج��ان��ب خم�س ن�سخ م��ن العدد
المن�شور فيه البحث ،وي�ح��ق للمعهد ترجمة البحث �أو
�أج ��زاء منه دون الم�سا�س بالمحتوى �أو الم�ضمون متى
اق�ت���ض��ت ال �ظ��روف .وب�م�ج��رد ن�شر ال�ب�ح��وث وال��درا� �س��ات
ال�ف��ائ��زة ف��ي المجلة �ست�صبح جميعها ملكاً للمعهد ،وال
يجوز �إع��ادة ن�شرها في �أي مطبوعة �أخرى دون الح�صول
على موافقة كتابية من الجهة المعنية في المعهد.

ف��ي �إط ��ار ح��ر���ص معهد دب��ي الق�ضائي ع�ل��ى �إذك ��اء روح
التعاون والتناف�س وتوطيد �أوا�صر العالقة الإيجابية بين
�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية والقانونية والمجتمع الإعالمي
في دبي ،وبرعاية ر�سمية من خدمة الأمين التابعة للإدارة
ال�ع��ام��ة لأم��ن ال��دول��ة ف��ي �شرطة دب��ي نظم المعهد خالل
رم�ضان الما�ضي ال��دورة الأول��ى من “البطولة الرم�ضانية
في خما�سيات كرة القدم” بم�شاركة ثمانية فرق هي :محاكم
دبي ،والنيابة العامة ،ودائرة المالية ،وجمعية ال�صحفيين،
وجمعية ال�م�ح��ام�ي��ن ،وح�ك��وم��ة دب��ي الإل�ك�ت��رون�ي��ة ،ومكتب
التميمي وم�شاركوه للمحاماة� ..إ�ضافة �إلى فريق المعهد.
ا�ستمرت البطولة على مدى ع�شر ليالٍ ت�ألق في ختامها
فريق النيابة العامة وف��از بالبطولة ..و�أح��رز وكيل النيابة
وليد عبد اهلل من فريق النيابة العامة لقب هداف البطولة
بر�صيد � 8أهداف ،وفاز فريق حكومة دبي الإلكترونية بلقب
الفريق المثالي ،وف��از ي��زن �سعود ح��ار���س م��رم��ى التميمي
للمحاماة بلقب �أف�ضل حار�س في ال��دورة ،وح�صل المدرب
المواطن يو�سف طاهر مدرب فريق محاكم دبي على جائزة
خا�صة من اللجنة ك�أف�ضل مدرب مواطن.

وق��ال القا�ضي ال��دك�ت��ور جمال ح�سين ال�سميطي مدير
عام معهد دبي الق�ضائي معلقاً على هذه الدورة� :إنه حر�صاً
من المعهد على تجميع �شباب الدوائر لاللتقاء والتناف�س
وال �ت �ع��ارف ف��ي �أج� ��واء روح��ان �ي��ة ،ت��م �إط �ل�اق ه ��ذه ال�م�ب��ادرة
بهدف تعزيز قيم المجتمع الإماراتي في التوا�صل والتحاب
والتناف�س الريا�ضي ال�شريف ،ودع��م الغايات اال�ستراتيجية
للمعهد في تطوير �صورته الم�ؤ�س�سية ،وزيادة ثقة المتعاملين
وال�شركاء وتعزيز م�ساهماته المجتمعية.
و�أ�ضاف ال�سميطي� :إن البطولة �شكلت منا�سبة للتد�شين
الر�سمي لملعب «معهد دبي الق�ضائي» الذي يعك�س الحر�ص
على غر�س الثقافة الريا�ضية بكل ما تحمله من معانٍ وقيم
عالية الم�ستوى في الأو�ساط القانونية والق�ضائية ..ونتطلع
لتنظيم المزيد من البطوالت والفعاليات الريا�ضية الرائدة
بم�شاركة ال�شركاء اال�ستراتيجيين من مختلف القطاعات
الحكومية والإعالمية والخا�صة.
املعهد �أطلق املبادرة تعزيز ًا
لقيم التوا�صل والتناف�س ال�شريف
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يف اتفاقية مع كلية ديكن�سون للقانون
تبادل أكاديمي ومنح دراسية ورصد للمستجدات المؤثرة
على الممارسات القضائية والعدلية
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تعاون م�شرتك لتطوير الت�شريعات
الداعمة ال�ستخدامات الطاقة املتجددة

ك�شف معهد دبي الق�ضائي عن خطة برنامج تدريبي
جديد خا�ص بالت�أهيل المهني للم�أذونين ال�شرعيين في
الإم��ارات بما ين�سجم مع الجهود الرامية �إل��ى تطوير
النظام القانوني والعدلي ودفع م�سيرة التميز والتنمية
وفقاً ل��ر�ؤي��ة وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل.
و�صرح �سعادة الم�ست�شار ع�صام الحميدان ،رئي�س
مجل�س �إدارة «م�ع�ه��د دب��ي ال�ق���ض��ائ��ي» ب� ��أن ال�ب��رن��ام��ج
الجديد هو الأول من نوعه في المنطقة ،كونه يتمحور
ب�صورة رئي�سة حول تزويد الم�أذون ال�شرعي بالجوانب
العملية والتطبيقية لعمله ال��ذي يمثل ركيزة �أ�سا�سية
لبناء الأ��س��رة ،ف�ض ً
ال عن االرتقاء ب�سلوكياته لتطبيق
�أف���ض��ل الأخ�لاق �ي��ات المهنية بما يتفق م��ع �سلوكيات
الم�أذون الناجح.
وق��ال القا�ضي ال��دك�ت��ور ج�م��ال ح�سين ال�سميطي،
م��دي��ر ع��ام المعهد :ي��أت��ي اهتمامنا بت�أهيل ال �م ��أذون
ال���ش��رع��ي �إي �م��ان �اً م�ن��ا ب� ��دوره ال�ق��ان��ون��ي واالج�ت�م��اع��ي،
وانطالقاً من المكانة الهامة والم�س�ؤوليات الح�سا�سة
ل �ل �م ��أذون ال���ش��رع��ي ،و�أن 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
الواجب اتباعه في توثيق عقود النكاح تجنباً للوقوع
في �أي خط�أ ،بالإ�ضافة �إلى رفدهم بالأحكام ال�شرعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ال�خ��ا��ص��ة ب � ��أداء مهمتهم ف��ي �إط ��ار ق��ان��ون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي حتى تتطابق مع القانون
بما فيه خدمة المجتمع.
و�أ� �ض��اف ال���س�م�ي�ط��ي� :إن ال�م�ع�ه��د ب�ج��ان��ب اهتمامه
بتطوير الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة ،ف�إنه حري�ص �أي�ضاً على
تطوير الإدارات والأ�شخا�ص الم�ساندين للقيام بالأعمال
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انطالقاً من حر�ص معهد
دبي الق�ضائي على بناء عالقات
ا�ستراتيجية مع �أبرز الم�ؤ�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 �إل ��ى ب�ن��اء
القدرات الوطنية في المجاالت
ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ق���ض��ائ�ي��ة .وق��ع
المعهد م��ؤخ��راً م��ذك��رة تفاهم
مع كلية ديكن�سون للقانون في
جامعة بن�سلفانيا بالواليات المتحدة الأمريكية ولتفعيل التعاون
الم�شترك ف��ي م�ج��ال ال�ت��دري��ب وال �ت �ب��ادل الأك��ادي �م��ي وال�ب�ح��وث
العلمية القانونية والدرا�سات المتخ�ص�صة بر�صد الم�ستجدات
وال�م�ت�غ�ي��رات المت�سارعة ع�ل��ى الم�ستويين الإق�ل�ي�م��ي وال��دول��ي
وتحديد انعكا�ساتها على الممار�سات الق�ضائية والعدلية.
وق ��ع االت �ف��اق �ي��ة ك��ل م��ن ال �ق��ا� �ض��ي ال��دك �ت��ور ج �م��ال ح�سين
ال�سميطي ،مدير عام «معهد دبي الق�ضائي» والبروفي�سور فيليب
ماكونهي ،عميد كلية ديكن�سون للقانون في جامعة بن�سلفانيا ،في
مقر المعهد بدبي بح�ضور عدد من الم�س�ؤولين من الجانبين.
وت��أت��ي المذكرة ف��ي �إط��ار حر�ص المعهد على دع��م توجهات
الدولة في مجال تحديث وتطوير �أحكام قانون الطاقة وكيفية
اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ط��اق��ة ال�م�ت�ج��ددة وب �ن��اء ال�سيا�سات والأن�ظ�م��ة
الداعمة للطاقة المتجددة وا�ستدامة تطبيقها لت�صبح الخيار
المف�ضل على م�ستوى المنطقة.
واتفق الطرفان على تفعيل �أطر التعاون الم�شترك في مجال
ب��رام��ج ال�ت�ب��ادل الأك��ادي �م��ي وال�ط�لاب��ي والبحثي وت��وف�ي��ر المنح
الدرا�سية وفر�ص التعلم عن بعد والمبادرات التعليمية وكل ما من
�ش�أنه خدمة تطلعات الطرفين لبناء قدرات ب�شرية على م�ستوى

ع ��الٍ م��ن ال�ت�م�ي��ز وال �ك �ف��اءة في
ك ��اف ��ة ال� �م� �ج ��االت ال �ق��ان��ون �ي��ة
والق�ضائية.
وو� �ص��ف ال�ق��ا��ض��ي ال��دك�ت��ور
جمال ال�سميطي االتفاقية مع
كلية ديكن�سون للقانون ب�أنها
بوابة لتعزيز التوا�صل وتبادل
المعرفة و�إيجاد ال�سبل المثلى
ل �ل �ت �ق��ارب ال �ث �ن��ائ��ي ب �م��ا ي�خ��دم
الطرفين وقال :ن�سعى جاهدين
لتطوير ت�شريعاتنا في كافة المجاالت وفي مجال الطاقة خا�صة،
ومن هنا تمثل هذه االتفاقية �إ�ضافة مهمة ل�شبكتنا الوا�سعة من
ال�شراكات اال�ستراتيجية الإقليمية وال��دول�ي��ة ،وال�ت��ي تمكنا من
اال�ستفادة من خبراتهم لبناء الكوادر والمعرفة الالزمة ،ونحن
على ثقة تامة ب��أن اتفاقية ال�شراكة الجديدة �ستمثل دفعة قوية
تجاه تج�سيد تطلعاتنا في «معهد دبي الق�ضائي» في دعم توجهات
ال��دول��ة وتر�سيخ ري��ادة دب��ي والإم� ��ارات كوجهة للتميز القانوني
والق�ضائي.
و�أ��ش��اد ماكونهي بالمكانة الطليعية التي و�صل �إليها «معهد
دب��ي الق�ضائي» ف��ي ق�ي��ادة م�سيرة التميز القانوني والعدلي في
دولة الإم��ارات والمنطقة ككل ،م�ؤكداً �أهمية تفعيل �أطر التعاون
الم�شترك ال �سيما على م�ستوى برامج التبادل الأكاديمي والتدريب
العملي باعتبارها الأ��س��ا���س المتين ل�لارت�ق��اء بم�ستوى ال�ك��وادر
الب�شرية.

برنامج تدريبي جديد للتأهيل المهني للمأذونين الشرعيين

المستشار /عصام عيسى الحميدان

النائب العام لإمارة دبي رئي�س مجل�س الإدارة

الق�ضائية وذل��ك �إيماناً منه ب�أهمية تطوير المنظومة
الق�ضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،ويحر�ص
المعهد دائماً على تطوير برامجه التدريبية نوعياً تما�شياً
مع دوره الريادي في مجال �إعداد برامج تدريبية مبتكرة
وفق منهجيات متطورة قائمة على �أعلى معايير الجودة
و�أف�ضل الممار�سات المهنية لالرتقاء بم�ستوى الكفاءات
واال�ستثمار ف��ي العن�صر الب�شري وتفعيل دور الكفاءة
المواطنة في الم�سيرة التنموية التي ت�شهدها الدولة.
الربنامج هو الأول من نوعه باملنطقة
ويت�ضمن جوانب عملية وتطبيقية
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وقعها المري والسميطي..
اتفاقية شراكة بين المعهد وإقامة دبي

إنجاز دورة جديدة في برنامج تأهيل أعوان القضاة

12

وقع معهد دبي الق�ضائي والإدارة العامة للإقامة
و�ش�ؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم تت�ضمن اتفاقية
�شراكة ،وذلك ان�سجاماً مع الخطة اال�ستراتيجية لإمارة
دبي الرامية �إلى تحقيق التميز الحكومي وتر�سيخ مبد�أ
ال�شراكة الحقيقية بين الم�ؤ�س�سات والدوائر الحكومية،
حيث تتمحور االتفاقية حول تبادل الخبرات والمعارف
والخدمات و�إطالق المبادرات الم�شتركة بهدف تعزيز
التميز في الأداء والخدمات.
وق��ع االتفاقية ال�ل��واء محمد �أح�م��د ال�م��ري ،مدير
الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي ،والقا�ضي
الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير “معهد دبي الق�ضائي”
ب�ح���ض��ور ال�ع�ق�ي��د ع �ل��ي ع�ج�ي��ف ال��زع��اب��ي ،الم�ست�شار
القانوني ،والمقدم خلف الغيث ،م�ساعد المدير العام
لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في �إقامة دبي.
وتن�ص االت�ف��اق�ي��ة على تعزيز ال�ت�ع��اون الم�شترك
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�ضمن برامجه التدريبية المتخ�ص�صة �أن�ج��ز معهد دبي
الق�ضائي في �سبتمبر الما�ضي دورة جديدة من برنامج «ت�أهيل
ال�خ�ب��راء» الم�سجلين ف��ي المحاكم وذل��ك ب��إ��ش��راف ع��دد من
�أب��رز المدربين من الق�ضاة ووك�لاء النيابة العامة والخبراء
القانونيين والق�ضائيين.
وتمحور البرنامج ح��ول ت��زوي��د ال�خ�ب��راء ،ال �سيما الجدد
منهم ،بالمعلومات الأ�سا�سية والخبرات الالزمة ل�ضمان ممار�سة
العمل القانوني والق�ضائي وفق �أعلى معايير االحترافية وبما
ين�سجم م��ع الإج � ��راءات المتبعة ف��ي م�ح��اك��م دب��ي والإم� ��ارات
وتقديم عملية الخبرة �ضمن �إطارها الوظيفي لتعزيز عمليات
التعامل والتوا�صل الفعال و�إعداد التقارير الفنية الالزمة بما
يكفل جودة الأداء ويحقق �أعلى درجات العدل.
وي�ستند برنامج «ت�أهيل الخبراء» �إل��ى منهجية ت�شاركية
ت�شمل المحا�ضرات النظرية والتعليم التطبيقي والتدريب
العملي لالرتقاء بم�ستوى قدرات الم�شاركين وتمكينهم من فهم
واق��ع عملية الخبرة ومختلف الجوانب القانونية والق�ضائية
المتعلقة بها ..وتخلل ال��دورة �سل�سلة من الجل�سات العملية
ال�م�ت�م�ح��ورة ف��ي مجملها ح��ول ت��زوي��د ال�م�ت��درب�ي��ن ب� ��الأدوات
الفاعلة ف��ي تحديد طبيعة ال�م�ه��ام و�إع� ��داد ال�ت�ق��اري��ر الفنية
الخا�صة بعملية الخبرة وتوظيف ال��ر�أي الفني �ضمن تقارير
وا�ضحة ومنظمة ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز مهارات االت�صال الفعال

وح��ل الم�شكالت ل�ضمان ج��ودة عملية ال�خ�ب��رة ..فيما رك��زت
المحا�ضرات النظرية على توفير المعارف الحديثة ذات ال�صلة
بطبيعة عمل ور�ؤي ��ة محاكم دب��ي وم�شكالت عملية التقا�ضي
و�أدوار الخبراء تجاه الخ�صوم والإطار القانوني لمهمة الخبير
م��ن خ�لال ق��ان��ون الإث�ب��ات ف��ي المعامالت المدنية والتجارية
وق��ان��ون الأح� ��وال ال�شخ�صية وح �ق��وق وواج �ب��ات وم���س��و�ؤل�ي��ات
الخبير و�آليات تحقيقها بال�شكل الأمثل.
و�أك��د القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير عام
«معهد دبي الق�ضائي» ب�أن برنامج ت�أهيل الخبراء يحظى ب�أهمية
خ��ا��ص��ة ك��ون��ه ت�ج��رب��ة ن��اج�ح��ة ع ��ززت ال ��دور ال��ري��ادي ل �ـ «معهد
دبي الق�ضائي» في مجال التدريب الق�ضائي محلياً و�إقليمياً،
مو�ضحاً ب�أن الدورة الأخيرة من البرنامج تعك�س متانة ال�شراكة
اال�ستراتيجية ال�ت��ي تجمع ب�ي��ن المعهد وال�م�ح��اك��م لتحقيق
التطلعات الم�شتركة التي ت�صب في خدمة المجتمع الإماراتي.
و�أ�ضاف ال�سميطي :يندرج برنامج «ت�أهيل الخبراء»
ف��ي �إط ��ار ال�ب��رام��ج التدريبية ل�ـ «معهد دب��ي الق�ضائي»
الموجهة لتزويد �أحدث المعلومات و�أف�ضل الممار�سات
الق�ضائية والمعارف القانونية وفق �أ�س�س علمية دقيقة
ل�ضمان تطبيق القوانين بما ين�سجم مع الجهود الرامية
�إلى تطوير النظام القانوني والعدلي ودفع م�سيرة التميز
والتنمية.

ودورات تدريبية تخصصية في المجال القانوني

ف��ي م �ج��ال ت �ب��ادل ال �م �ع��ارف وال �م �ع �ل��وم��ات ب�م��ا ي�خ��دم
م�سيرة التقدم والنه�ضة ال�شاملة في ال��دول��ة ،ف�ض ً
ال
عن تقديم الخدمات عالية الجودة واالرت�ق��اء بها �إلى
�أعلى الم�ستويات وتفعيل العالقات والتن�سيق عن قرب
فيما يتعلق باالطالع على �أف�ضل الفعاليات والأن�شطة
وال � � ��دورات وال �م �ق �ت��رح��ات م��ع �أول ��وي ��ة ال�م���ش��ارك��ة بها
والم�ساهمة في ن�شر و�إب��راز كل جهة في جميع و�سائل
االت�صال ..وبموجب االتفاقية الجديدة� ،سيقوم “معهد
دب��ي الق�ضائي” بتنظيم دورات تدريب تخ�ص�صية في
مجال القانون لموظفي “�إقامة دبي”.
وق��ال ال�ل��واء محمد ال�م��ري :ن�سعى ل�سرعة �إنجاز
المعامالت لجموع المتعاملين مع م��راع��اة الجوانب
الأمنية وال�ج��ودة في الأداء ،ونحن متفائلون بالعمل
ال �م �� �ش �ت��رك وب��اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن خ� �ب ��رات “معهد دب��ي
الق�ضائي” في مجال تدريب وت�أهيل الكوادر الب�شرية.

13

�أن�شطة املعهد

بعد السحب على خمس جوائز ..

المعهد يختتم مشاركته
في جيتكس بتكريم الزوار

وق��د ق��دم المعهد في �إط��ار ه��ذا التكريم خم�س جوائز هي
عبارة عن �أجهزة �آيباد ،3تم ال�سحب عليها بطريقة ع�شوائية،
وذل��ك بعد �أن ق��ام زوار الجناح ط��وال �أي��ام المعر�ض بت�سجيل
�أ�سمائهم وو�ضعها في �صندوق ال�سحوبات ،و�أ�سفر ال�سحب الذي
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اختتم معهد دبي الق�ضائي م�شاركته في معر�ض
جيتك�س للتقنية  2012بتقديم ع��دة ج��وائ��ز ل��زوار
من�صته ف��ي ال�م�ع��ر���ض ،وذل ��ك ف��ي �إط ��ار ح�ف��ل ت��وزي��ع
ال �ج��وائ��ز ع�ل��ى زوار �أج �ن �ح��ة وم�ن���ص��ات ح�ك��وم��ة دب��ي
الإلكترونية ف��ي المعر�ض ،وال��ذي �أق��ام�ت��ه  12دائ��رة
م��ن بين  27دائ ��رة م�شاركة ف��ي من�صة حكومة دبي
الإلكترونية..

قامت به كل من مريم الرميثي رئي�س �شعبة الوعي الإلكتروني،
ورو��ض��ة ال�شام�سي رئي�س ق�سم الفعالية الم�ؤ�س�سية وال�ش�ؤون
المالية والإدارية في المعهد؛ عن فوز كلٍ فوزية علي العو�ضي،
وهيا الر�شيدات ،ويو�سف علي الهيا�س ،و�سمر محمد الحواي،
و�ضاوية �سعيد الخاطري.
وتعقيباً على التكريم ،قال القا�ضي الدكتور جمال ح�سين
ال�سميطي مدير عام معهد دبي الق�ضائي�« :إننا في المعهد ورغب ٌة
منا في اختتام م�شاركتنا في جيتك�س لهذا العام ب�أثر طيب؛ ف�إننا
قررنا الم�شاركة في جوائز التكريم تلك �إل��ى ج��وار  11دائ��رة
حكومية �أخ��رى ،لتكون خير ختام لأن�شطة المعهد في ال��دورة
الحالية من جيتك�س ،وذلك عبر تكريم مجموعة من الأ�شخا�ص
ممن تف�ضلوا بزيارة من�صة معهد دبي الق�ضائي في المعر�ض

وتفاعلوا بطريقة �إيجابية مع ما قدمناه فيه ،و�إننا بذلك نعبر عن
�شكرنا لهم على ما تكبدوه في �سبيل ذلك ،وقد القت هذه اللفتة
ا�ستح�سان الجميع.
ورداً على ��س��ؤال�ن��ا ح��ول ن�ج��اح من�صة المعهد ف��ي المعر�ض
با�ستقطاب مختلف فئات و�شرائح المجتمع ،الأم��ر ال��ذي انعك�س
في تنوع م�شارب وانتماءات الفائزين ،ق��ال الدكتور ال�سميطي:
«ت�أتي هذه الم�صادفة الجميلة في �صالحنا ،لأننا ن�ستهدف كافة
فئات و�شرائح المجتمع ولي�س القانونيين والق�ضاة وح�سب ،وذلك
بهدف ن�شر الثقافة القانونية على �أو�سع نطاق» ،منوهاً بالإقبال
الوا�سع الذي حظيت به من�صة المعهد طوال �أيام المعر�ض.
وح ��ول ال �ه��دف م��ن م���ش��ارك��ة ال�م�ع�ه��د ف��ي م�ع��ر���ض جيتك�س
للتقنية  2012وما قدمه من تطبيقات؛ قال الدكتور ال�سميطي:
“�إن الهدف من تلك التطبيقات �إنما يكمن في جعل كافة الأدوات
المرتبطة بالتعليم والتدريب مبذولة للجميع� ،إيماناً م ّنا ب�أن �أي
و�سيلة ت�ساعد على تطوير الأف��راد والم�ؤ�س�سات ينبغي �أن تكون
متاحة بالمجان” ،الف�ت�اً �إل��ى �أن الم�شاركة ف��ي المعر�ض تعزز
وج��ود المعهد في �صفوف حكومة دب��ي ،كمركز للتميز القانوني
والعدلي في المنطقة ،وكذلك تعزز ر�سالة المعهد ور�ؤيته ،م�ؤكداً
ب�أن المعهد يتطلع قدماً للم�شاركة في ال��دورات القادمة من هذا
المعر�ض المتميز.
م��ن جانبها؛ �أو��ض�ح��ت م��ري��م الرميثي �أن م�شاركة المعهد
ت�ضمنت الك�شف عن تطبيقات جديدة للهواتف الذكية والأجهزة
ال�ل��وح�ي��ة ال��س�ي�م��ا الآي �ب ��اد والآي� �ف ��ون والأج� �ه ��زة ال�ع��ام�ل��ة بنظام
�آندرويد ،حيث �أتاحت تلك التطبيقات كافة الت�شريعات القانونية
مجاناً للباحثين القانونيين ،مع توفير �إمكانيات البحث فيها،
الفت ًة �إل��ى �أن تلك تطبيقات مرتبطة بالبرامج التدريبية التي
ينظمها المعهد وت�سهل الت�سجيل فيها ،بحيث يمكن للمتعامل
�أن ي�سجل (�أونالين) لي�صله ت�أكيد ب�أنه قد تم قبوله في الدورة،
�إ�ضافة �إلى ذلك؛ تم تحديث الموقع الإلكتروني للمعهد ،و�إطالق
ن�سخة جديدة منه ت�ضم رواب��ط ح�سابات المعهد على ال�شبكات
االجتماعية كالفي�سبوك وتويتر ،بالإ�ضافة �إلى قناة المعهد على
اليوتيوب ،والتي جرى الإطالق الر�سمي لها �أثناء المعر�ض ،وهي
تت�ضمن كافة محا�ضرات المعهد ،حيث �صار ب�إمكان الزائر متابعة
محتوى تلك المحا�ضرات بالمجان.
وقد �أع��رب الفائزون بالجوائز الموزعة عن بالغ فرحهم بما
ن��ال��وه م��ن ه��داي��ا ،وال�ت��ي تثبت حر�ص معهد دب��ي الق�ضائي على

�إتمام ر�سالته من خالل تحفيز جمهور الزوار على زيارة من�صة
المعهد ع��ام�اً بعد ع��ام ،م��ا ين�سجم م��ع ر�سالته الأ�صيلة في
ن�شر المعرفة والثقافة القانونية� ،إذ عبر يو�سف علي الهيا�س
(موظف في مركز دبي للإح�صاء) عن �سروره بهذه الجائزة،
م�ؤكداً ب�أن الحظ نادراً ما حالفه في مثل هذه ال�سحوبات ،بينما
�شكرت �سمر محمد الحواي (موظفة في �شركة �إعمار العقارية)
المعهد على هذه اللفتة الكريمة م�ؤكد ًة 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��ش�ي��دات
(محا�سب رئي�سي في حكومة دبي الإلكترونية) والذي ا�ستلم
الجائزة نيابة عن ابنته هيا الر�شيدات ذات ال�سنوات الثالث،
مبادرة المعهد الكريمة ،مو�ضحاً ب�أنه �شارك با�سم ابنته تفا�ؤ ًال
وتيمناً ،و�أكد ب�أن الجائزة �ستدخل ال�سرور على قلب ابنته التي
تهوى اللعب بال�شا�شات اللم�سية.
وبهذه اللفتة الطيبة �أ�سدل المعهد ال�ستار على م�شاركته
لهذا العام ،ليبد�أ الإعداد والتجهيز للم�شاركة في العام القادم.
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�أن�شطة املعهد

السميطي يشيد بدور فريق
شرطة دبي بإعادة الهيكلة اإلدارية للمعهد

�أ�شاد القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير
ع��ام معهد دب��ي الق�ضائي ،بفريق �إع��ادة هيكلة ال�م��وارد
الب�شرية بالقيادة العامة ل�شرطة دبي ،الذي قاد م�شروع
�إع��ادة الهيكلة الإداري��ة لمعهد دبي الق�ضائي على مدار
ال�ستة �أ�شهر الما�ضية ،بمهنية وحرفية عالية ،تعك�س
خبرة متراكمة ت�ستحق المحاكاة ،وتثير الفخر لوجود
هذه الكوادر المواطنة الم�ؤهلة التي ُتنجز مهام �شركات
كبرى تتقا�ضى مبالغ طائلة لتقديم خدمات ا�ست�شارية.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ا� �س �ت �ق �ب��ال ال � �ل� ��واء ط ��ار� ��ش ع�ي��د
المن�صوري ،مدير الإدارة العامة للموارد الب�شرية ،لوفد
من المعهد برئا�سة القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي،
بح�ضور الرائد الدكتور جا�سم المال ،رئي�س فريق �إعادة
هيكلة الموارد الب�شرية في �شرطة دبي ،و�أع�ضاء الفريق
المكلف ب�م���ش��روع �إع� ��ادة هيكلة معهد دب��ي الق�ضائي،
الذي �ضم المالزم �أول منى �سلطان ،والمالزم �أول حمد
�إب��راه �ي��م ،وال��وك�ي��ل �أول محمد ح�سن ،وال��رق�ي��ب �إل�ه��ام
محمد والمدني منى محمد.
م�شروع رائد
و�أكد اللواء طار�ش عيد المن�صوري� ،أن م�شروع �إعادة
هيكلة الموارد الب�شرية من الم�شاريع الرائدة التي بادرت
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القيادة العامة ل�شرطة دبي بتنفيذه على م�ستوى القوة،
و�أ�سهم ب�إعادة تدوير الكوادر الب�شرية وا�ستثمارها ب�شكل
�أف�ضل في مواقع الإنتاجية ،ما �أ�سهم بخف�ض التكلفة
المادية ورف��ع م�ستوى �أداء العاملين ،كما �أ�سهم في �سد
النق�ص في العاملين ببع�ض الإدارات ،وذل��ك من خالل
تحديد �أعداد ونوعيات الموارد الب�شرية الالزمة لمختلف
الإدارات وفقاً لأهدافها وهياكلها التنظيمية ،وتحديد
الفائ�ض والعجز في الموارد الب�شرية في الإدارات العامة
التي تعاني من النق�ص.
و�أكد مدير �إدارة الموارد الب�شرية على اال�ستمرار في
نقل المعارف والخبرات ومحاكاة التجارب الناجحة على
م�ستوى الم�ؤ�س�سات والهيئات المحلية واالتحادية ،وذلك
بتوجيهات معالي الفريق �ضاحي خلفان تميم ،القائد
العام ل�شرطة دبي.
و�أو��ض��ح �أن الفريق عمد خ�لال عمله مع معهد دبي
الق�ضائي �إل��ى ا�ستخدام �آليات م�ستحدثة تراعي الدقة
والمو�ضوعية في الم�شروع.
وق ��د � �ص��رح ال ��رائ ��د ال��دك �ت��ور ج��ا� �س��م ال �م�ل�ا م��دي��ر
الم�شروع:تعتبر تجربتنا مع معهد دبي الق�ضائي ناجحة
بكل المقايي�س حيث �أ�ضافت ُبعداً جديداً متمثل بكونه
م�ؤ�س�سة تدريبية خارج القيادة العامة ل�شرطة دبي.
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ثمرة عمل مشترك بين المعهد والسفارة األمريكية

«الملتقى الدولي للعدالة والقانون»
امللتقى ميثل
من
�ص
ة
ت
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ة
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1
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ط
وير
والقانونية وا
لت�شريعية يف الإمارات
في م�ؤتمر �صحافي م�شترك؛ �أعلن معهد دبي الق�ضائي،
بالم�شاركة مع �سفارة الواليات المتحدة الأمريكية لدولة
الإم��ارات العربية المتحدة ،عن ا�ست�ضافتهما لـ “الملتقى
الدولي للعدالة والقانون” تحت عنوان “�أ�سبوع القانون
الأمريكي” ،وذل��ك ب ��دءاً م��ن � 11إل��ى  14نوفمبر .2012
وال� ��ذي �سيح�ضره ع ��د ٌد م��ن �أب� ��رز ال�ق���ض��اة وال�ق��ان��ون�ي�ي��ن
والم�ست�شارين من الواليات المتحدة الأمريكية لمناق�شة
�أبرز الق�ضايا وال�سيا�سات والم�ستجدات الم�ؤثرة في البنية
التحتية ال�ع��دل�ي��ة والت�شريعية ف��ي دول ��ة الإم� � ��ارات ،و�أن
م�شاركة ال�سفارة الأمريكية في “�أ�سبوع القانون الأمريكي”
�ستكون عبر الجهود المبذولة من قبل “�شركة هوالند �آند
نايت للمحاماة”.
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و�أو��ض��ح القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير ع��ام معهد
دبي الق�ضائي ،ب�أ ّن تنظيم هذا الملتقى يتما�شى مع حر�ص القيادة
الر�شيدة على مواكبة �أح��دث الم�ستجدات واال�ستفادة من �أف�ضل
ال�ت�ج��ارب ال��دول�ي��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى ال�ت�م�ي��ز الت�شريعي وال�ق��ان��ون��ي
والق�ضائي لموا�صلة تر�سيخ المكانة الطليعية ل�ل�إم��ارات على
الخارطة القانونية وال�سيا�سية والدبلوما�سية العالمية ،واالرتقاء
بالموارد الب�شرية الق�ضائية وتزويدهم ب�أف�ضل تدريب ،والت�أكيد
على م��وق��ع معهد دب��ي الق�ضائي كمركز معلومات ف��ي الق�ضايا
القانونية ،ف�ض ًَال عن تعزيز العالقة بين دول��ة الإم��ارات العربية
ال�م�ت�ح��دة وال ��والي ��ات الأم��ري�ك�ي��ة ال�م�ت�ح��دة ،م�ع��رب�اً ع��ن �سعادته
بالتعاون مجدداً مع ال�سفارة الأمريكية لدولة الإم��ارات العربية
لتنظيم هذا الحدث عالمي الم�ستوى ال��ذي يعك�س مجدداً الثقة

المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لـ “معهد دبي الق�ضائي”
كمركز للتميز القانوني والعدلي والمكانة العالية لإم��ارة دبي
كوجهة �إقليمية وعالمية للتميز الق�ضائي والتنموي والثقافي
واالقت�صادي واال�ستثماري.
و�أ��ض��اف ال�سميطي“ :ينبع حر�صنا على تنظيم ه��ذا الحدث
ال�ق��ان��ون��ي ال��دول��ي م��ن ال�ت��زام�ن��ا ال�ت��ام بتج�سيد ال��ر�ؤي��ة الثاقبة
والتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،ال��ذي ��ش�دّد على �أهمية تكثيف الجهود الحكومية لإط�لاق
م �ب��ادرات خالقة م��ن �ش�أنها تر�سيخ مكانة دب��ي كمدينة عالمية
للم�ؤتمرات والمعار�ض والمهرجانات الرائدة .ومن هنا ،يحظى
“الملتقى الدولي للعدالة والقانون” ب�أهمية خا�صة باعتباره
مبادرة م�شتركة مع ال�سفارة الأمريكية لدولة الإم��ارات العربية
المتحدة تهدف �إل��ى ن�شر �أف�ضل الممار�سات الق�ضائية لخدمة
مجتمع القانون والعدل في دولة الإم��ارات ف�ض ًال عن دعم �سعينا
الحثيث نحو جعل دب��ي في م�صاف الوجهات الأول��ى عالمياً في
ا�ست�ضافة الفعاليات القانونية والعدلية”.
وق��د �أ��ش��اد ال�سيد روب��رت �أرب�ك��ل ،م�ست�شار ال���ش��ؤون الثقافية
وال�صحفية ب�سفارة الواليات المتحدة الأمريكية لدولة الإمارات

العربية المتحدة؛ بمعهد دبي الق�ضائي ال�ست�ضافته هذا الم�ؤتمر
ال�ه��ام ،و�أ� �ش��ار ق��ائ�لا“ :في ال��وق��ت ال��ذي يتم فيه تحقيق تنمية
اقت�صادية بين الواليات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة،
�أ�صبح التعرف على النظم القانونية لكل من الدولتين وتبادل
المناق�شات لأح�سن الممار�سات في المجاالت التي �سيتم بحثها في
الم�ؤتمر �أكثر �أهمية من �أي وقت م�ضى .وعلى وجه الخ�صو�ص،
�أعتقد �أن التركيز على و�سائل �شبكات التوا�صل االجتماعي في
العالم العملي والتطورات التكنولوجية الم�ستقبلية �ستكون مفيدة
لأق�صى درجة”.
من جانبها؛ قالت العنود الحمادي ،مديرة الملتقى ورئي�سة
�شعبة التدريب بالمعهد؛ ب��أن �أع�م��ال الملتقى التي �ستمتد على
�أربعة �أي��ام؛ �ستت�ضمن تقديم نظرة �شاملة على النظام القانوني
في الواليات المتحدة الأميركية عبر ا�ستعرا�ض �أف�ضل الممار�سات
في مجالي العقوبات البديلة وذل��ك في اليومين الأول والثاني،
بينما �ستحظى �شبكات التوا�صل االجتماعي باالهتمام في اليومين
المتبقيين ،ولفتت الحمادي �إل��ى ح�ضور مخت�صين في مجاالت
ع��دة ال�سيما المجال القانوني ،كالمدعي ال�ع��ام الأ��س�ب��ق لوالية
فرجينيا ،و�أ��ش�خ��ا���ص م��ن محكمتي ما�سا�شو�ست�س وون�ش�ستر،
ومخت�صون من “�شركة هوالند �آند نايت للمحاماة” ،بالإ�ضافة
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مجلة

يناير

�أ�سئلة و�إجابات..
ت �ن��اول �أول الأ��س�ئ�ل��ة م���س��أل��ة ت�ب��اي��ن ال�ن�ظ��ام�ي��ن الق�ضائيين
الإماراتي والأمريكي وكيفية التوفيق بينهما في �أعمال الملتقى؛
حيث رد ال�سميطي قائ ًال�“ :إن �أ�شهر نظامين ق�ضائيين في العالم
هما النظام الأنغلو�سك�سوني المعتمد على ال�سوابق الق�ضائية
والمعمول ب��ه ف��ي ال��والي��ات المتحدة الأمريكية وغيرها ك��دول
ال�ك��وم�ن��وي�ل��ث ،وال �ن �ظ��ام ال�لات�ي�ن��ي ال�م�ع�م��ول ب��ه ف��ي دول كثيرة
منها الإم��ارات العربية المتحدة ،لكن هذا ال يمنع �أي طرف من
اال�ستفادة من خبرات الطرف الآخ��ر ،ال�سيما و�أن تلك الأنظمة
باتت قريبة من بع�ضها البع�ض �أكثر من �أي وقت م�ضى خ�صو�صاً
بعد تدوين ال�سوابق الق�ضائية وتحولها �إل��ى ن�صو�ص مكتوبة”
الفتاً �إلى �أن النظام الأنغلو�سك�سوني مطبق في دبي في مركز دبي
المالي العالمي ،م�ؤكداً ب�أن النظام الق�ضائي ينحو في كثي ٍر من
دول العالم �إلى �أن يكون نظاماً هجيناً ،ما يجعل التوقعات مرتفعة
فيما يخ�ص الفائدة المتوخاة من هذا الملتقى.
ورداً على �س�ؤالنا حول �إمكانية عقد الملتقى ب�صفة دورية في
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جدول �أعمال امللتقى..
وف ��ي ت�ف��ا��ص�ي��ل ج� ��دول �أع �م ��ال “الملتقى ال ��دول ��ي ل�ل�ع��دال��ة
والقانون” نجد الكثير من العناوين المهمة التي تبد�أ بتقديم
نظرة �شاملة على النظام القانوني الأمريكي والعقوبات البديلة،
و�أف���ض��ل الممار�سات القانونية والق�ضائية ،ف�ض ًال ع��ن مناق�شة
�سل�سلة م��ن المو�ضوعات تحت ع�ن��وان “مقدمة تاريخية :تفهم
الم�شكلة والنظام الإ�صالحي التقليدي ،جرائم الأح��داث وعنف
الع�صابات” و”محكمة ال�صحة العقلية وت�أثيرها على المجرمين،
محكمة جرائم العنف المنزلي وحلولها ،محكمة جرائم المخدرات
وال�ك�ح��ول�ي��ات ومعالجتها” و”�أحكام ج��رائ��م ح ��وادت ال���س�ي��ارات
وال �ت �ه��ور ،ج��رائ��م االح�ت�ي��ال وال �ي��اق��ات البي�ضاء” و”تفهم �أدوار
واحتياجات وال�ت��زام��ات جميع الأطراف” و”حاالت درا��س��ة :ماذا
يحدث عند عدم االمتثال للقوانين ومقيا�س النجاح” و”الإعالم
االجتماعي – �أح�سن الممار�سات في النظام القانوني الأمريكي”
وال �ت �� �ش��ري �ع��ات ال�م�ن�ظ�م��ة ل �ه��ا و”ق�ضايا ال���س�ي��ا��س��ات المختلفة
والتطورات الم�ستقبلية التقنية لال�ستخدام الحكومي المراقب”
وغيرها الكثير.

باب جديد

تراث األجداد أمانة األحفاد
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�إلى �أ�ساتذة قانون من جامعة وا�شنطن ،متوقع ًة ح�ضور � 100إلى
� 150ضيفاً مدعواً من دول مختلفة من بينها دول مجل�س التعاون
الخليجي والقن�صلية التركية والعاملين ف��ي م�ج��ال النيابات
وال�شرطة ،حيث �سيتخلل الفعالية تقديم عد ٍد من درا�سات الحالة
لمو�ضوعات متخ�ص�صة تتعلق بجرائم الأح ��داث والم�شروبات
الكحولية وح ��وادث ال�سير وج��رائ��م االحتيال عبر التعرف على
كيفية تعامل الم�شرع الأميركي في هذه المجاالت وتحديداً مع
العالم االفترا�ضي و�شبكات التوا�صل االجتماعي.

الم�ستقبل؛ قال ال�سميطي“ :لقد قامت الفكرة الأول��ى للملتقى
على �أ�سا�س جعله �سنوياً ،حيث نطمح �إلى �أن يبلغ عدد الح�ضور في
هذا الملتقى الدولي نحو � 5000شخ�ص ،و�أن يكون من�صة مهمة
تجمع الدول لتحقيق الفائدة المرجوة منه ،بما يعزز من دور دبي
في المجال القانوني �إلى جانب ت�ألقها في الجوانب الأخ��رى من
اقت�صاد و�سياحة وغير ذلك ،ويحدونا الأمل �أن يتمكن معهد دبي
الق�ضائي من قيادة ذلك التوجه”.

التنظيم القانوني لرياضة سباق الهجن

2013

ثقافة قانونية من روائع االجتهادات القضائية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

أ.د .محمد محمد محمد أبوزيد

األدلة الشرعـية القائمة على المصلـحة ودورهـا

إعداد أ .د .محمد محمد محمد أبوزيد

في التشريع «اإلمارات العربية المتحدة نموذجًا»
د .محمد عبد الرحمن الضويني

الحوكمة الشرطية (شرطة دبي نموذجًا تطبيقيًا)

الحماية الجنائية للعالمات التجارية

بقلم :النقيب طالب غلوم

د .عبد الرازق الموافي

وطالعوا تفاصيل األبواب الثابتة والجديدة
غرفة المشورة

موزاييك

كاميرا المعهد

المستجدات التشريعية
يقول المدير

21

حتقيق

حقوق المريض وواجباته
ت�شخي�ص خط�أ تتبعه و�صفة مت�سرعة ..ثوان �أو حركة
ب�سيطة �أو �إهمال� ..أمور تحدث الفرق بين العالج والخط�أ
الطبي ..و��س��وا ًء ك��ان خط�أ �أم �إه�م��ا ًال ،كالهما مرفو�ض
عرفاً و�شرفاً مهنياً وقانوناً في ميدان الخدمات الطبية.
ورغم �سعي كل ال�سلطات املهنية والتنفيذية والقانونية
ملنع الأخ�ط��اء الطبية ف��إن املمار�سات اليومية تفرز الكثري
منها وترى ال�سلطات القانونية ب�أن الق�ضاء على الأخطاء
الطبية ُيعد �أم��راً م�ستحي ً
ال ،وتقول �إن الأم��ل معقود على
تخفي�ض عددها واحتماالت وقوعها �إىل احلد الأدنى.
حول حقوق املري�ض كان لنا هذا التحقيق:
22

وثيقة حقوق املري�ض وواجباته:
ت�ن����ص الئ �ح��ة احل �ق��وق وال��واج �ب��ات امل�ع�ت�م��دة يف وزارة
ال�صحة بالإمارات على  18حقاً للمري�ض الذي يتلقى العالج
يف امل�ست�شفيات وامل��راك��ز الطبية يف ال��دول��ة ،تقابلها ثمانية
واجبات عليه جتاه الطبيب املعالج كما يلي:
•�أن ي�ع��ام��ل ب��اح�ت�رام وت�ق��دي��ر م��ن جميع �أف� ��راد طاقم
امل�ست�شفى من دون �أي متييز ،ويف بيئة �آمنة خالية من
العوائق التي ال مربر لها.
•تلقي الرعاية الالزمة من �أجل احل�صول على ت�شخي�ص
�سليم وعالج ملر�ضه �أو �إ�صابته.
•احل�صول على العناية الطبية العاجلة عند ال�ضرورة
جماناً ومن دون ت�أخري ال مربر له.

ومن حقوق املري�ض الأخرى:
مرافقة �أحد �أفراد �أ�سرته �إذا كان م�سناً �أو ويل �أمره �إذا كان
طف ً
ال ،وت�سلم فاتورة مف�صلة ومو�ضحة بجميع التكاليف،
واالط�ل�اع على ال�سجالت الطبية جم��ان�اً واحل���ص��ول على
تقاريره الطبية عند الطلب ،مقابل ر�سم منا�سب ،و�إخطاره
بقواعد وق��وان�ين امل�ست�شفى التي ق��د يكون لها �أث��ر عليه،
و�ضمان حقه يف التقدم بال�شكوى يف حال الإخالل بحقوقه
وذلك من دون خوف من التعر�ض لالنتقام.
ويف املقابل ،على املري�ض �أن يلتزم ب�أداء الواجبات الآتية:
تقدمي معلومات كاملة و�صحيحة عن �شكواه احلالية،
وتاريخه الطبي ،و�أي ح�سا�سية يعاين منها جتاه �أي عقاقري

ل�ضحايا اخلط�أ والإهمال حقوق
ن�ص عليها القانون بينها التعوي�ض
عن الأ�ضرار اجل�سدية والنف�سية
طبية ،وجميع الأم��ور الأخ��رى املتعلقة ب�صحته ،والإب�لاغ
عن �أي تغيري يطر�أ على �صحته �أو �أي �شعور بعدم التح�سن،
واتباع اخلطة العالجية التي ي�صفها له الطبيب ،وال�س�ؤال
عن �أي �شيء يراه غري وا�ضح ،وحتمل امل�س�ؤولية عن رف�ضه
للعالج �أو عدم اتباعه خلطة العالج ،وااللتزام باملواعيد �أو
القيام ب�إلغائها م�سبقاً ،وتفهم �أن حاالت بع�ض املر�ضى قد
ت�ستدعي اهتماماً �أكرب من حالته ،ولهذا ال�سبب �ستكون لهم
الأولوية ،و�أن ميتثل لقواعد ال�سالمة ونظم املراكز الطبية
وتعليماتها ويخدم كادرها وحقوق املر�ضى الآخرين.

الدكتور رم�ضان �إبراهيم
هيئة ال�صحة بدبي
�سوء التوا�صل:
ويحدثنا الدكتور رم�ضان �إبراهيم مدير �إدارة التنظيم
ال�صحي يف هيئة ال�صحة ب��دب��ي ،ع��ن �أن��واع ال�شكاوى التي
يقدمها املر�ضى ،فيقول :يحق للمري�ض �أن يتقدم ب�شكواه
طاملا �شعر بوجود تق�صري من جانب املن�ش�أة الطبية �أو �أحد
العاملني فيها ،ف�إذا كانت تلك املن�ش�أة متار�س دورها يف �إمارة
دبي ،يحق للمري�ض �أن يتقدم بال�شكوى �إىل هيئة ال�صحة
بدبي ،و�إذا اتبعت املن�ش�أة مدينة دب��ي الطبية ف��إىل الإدارة
اخلا�صة باملدينة ،ويف حال كان اخلط�أ واقعاً من قبل �أ�شخا�ص
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تقابلها حقوق للطبيب وواجبات عليه

•معرفة ا�سم ووظيفة الطبيب امل�س�ؤول عن رعايته.
•معرفة تفا�صيل و�ضعه ال�صحي ب�صورة كاملة ،على �أن
يقوم العاملون املعتمدون بالت�صريح بهذه املعلومات
�شخ�صياً �أو ملن ينوب عنه.
•من حق املري�ض امل�شاركة يف القرارات املتعلقة بالرعاية
ال�صحية املقدمة له.
•احل�صول على جميع املعلومات التي يحتاج ملعرفتها،
ليتمكن م��ن امل��واف �ق��ة ع�ل��ى �أي �إج � ��راء �أو ع�ل�اج يتم
اقرتاحه عليه.
•احلفاظ على خ�صو�صيته �أث�ن��اء �إقامته يف امل�ست�شفى،
وك��ذل��ك احل �ف��اظ ع�ل��ى ��س��ري��ة جميع الأم� ��ور املتعلقة
بالرعاية ال�صحية املقدمة له.
•�أن يكون له مرتجم� ،إذا كان حاجز اللغة ي�شكل عائقاً
م�ستمراً يحول دون فهمه للعالجات وال��رع��اي��ة التي
تقدَّم له.
•�إخباره يف حال كان العالج املقدّم له جتريبياً وله احلق
يف قبول �أو رف�ض امل�شاركة يف البحث التجريبي.
ال عقلياً �أو طف ً
•رف�ض العالج «�إذا كان املري�ض معت ً
ال»
و�إخ� �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 �إق ��رار
برف�ض العالج.
•رف�ض القيام بفح�صه �أو معاينته من قبل �شخ�ص غري
م���س��ؤول م�س�ؤولية مبا�شرة ع��ن ت�ق��دمي ال��رع��اي��ة له،
واحلق يف �أن يطلب ر�أياً ثانياً من طبيب �آخر.

حتقيق

الدكتور عبد الرحيم م�صطفوي
رئي�س جمعية الإمارات الطبية
توعية ملحا�صرة الأخطاء
ويف �سياق ه��ذا التحقيق التقينا الدكتور عبد الرحيم
م�صطفوي رئ�ي����س جمعية الإم � ��ارات ال�ط�ب�ي��ة ،ا�ست�شاري
جراحة الأطفال ،املدير الطبي مل�ست�شفى لطيفة ،وقد بد�أنا
حديثنا معه بالتطرق �إىل حقوق املري�ض ب�صفة عامة ،حيث
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اخلط�أ الطبي ..وا�ستثناءاته
ويف تعريف اخلط�أ الطبي �أحالنا الدكتور م�صطفوي �إىل
البند الأول من امل��ادة  14من القانون االحت��ادي رقم ()10
ل�سنة  2008يف �ش�أن امل�س�ؤولية الطبية ،والتي تن�ص على �أن:

ملعلوماتك
على املري�ض م�صارحة طبيبه و�إبالغه بكل
تفا�صيل �شكواه و�أن ميتثل خلطة العالج

دور جمعية الإمارات الطبية..
وح��ول دور اجلمعية يف ه��ذه امل���س��أل��ة؛ �أف��اد م�صطفوي
�أن اجلمعية هي جمعية احتادية ذات نفع عام ،يغلب عليها
الطابع الإر��ش��ادي ،والهدف منها تثقيف املجتمع والأطباء
وارتقاء املمار�سة الطبية ،مبا يف ذلك تنظيم الفعاليات من
م�ؤمترات وندوات وغري ذلك ،ومن �أهدافها �أي�ضاً احلفاظ
على مهنة الطب ،و�ضمان ممار�سة الطبيب عمله ب�إخال�ص
ويف �إط��ار من �أخالقيات املهنة ،ويف مقدمتها تقدمي كافة
جهود الطبيب وب�إخال�ص لتحقيق م�صلحة املري�ض.
ولفت م�صطفوي �إىل �أن اجلمعية ت�سعى ملكافحة الأخطاء
الطبية والتقليل منها ما �أمكن� ،إذ حتاول ح�صر امل�ضاعفات
ال�ت��ي ق��د تنجم ع��ن امل�م��ار��س��ات الطبية ب���ص��ورة م�ستمرة،
و�أنها ت�سعى ملحا�صرة مو�ضوع الأخطاء الطبية ب�صورة غري
مبا�شرة عن طريق �إقامة الندوات لتثقيف الأطباء وتطوير
�أدائ�ه��م ،م�ؤكداً ب��أن املقارنات املعيارية التي جرت على هذا
ال�صعيد �أثبتت �أن الإمارات يف و�ضع ممتاز عاملياً و�إقليمياً.
ولدى �س�ؤاله عن �إمكانية قبول اجلمعية ل�شكاوى الأفراد
املر�ضى ب�شكل مبا�شر ،رد بالإيجاب ،مو�ضحاً�« :إذا ما ا�شتكى
مري�ض م��ا للجمعية ، ،ف�إنها حتقق يف امل��و��ض��وع ،ملخاطبة
اجلهات املعنية والتي يعود �إليها الطبيب تنظيمياً ،وكثرياً
ما ت�أخذ جانبه �إذا ما ق�صر طبيب ما ،حيث ن�سعى لو�ضع
اليد على اخللل احلا�صل ومن ثم نقوم مبخاطبة اجلهات
املعنية ،ذلك �أن اجلمعية لي�ست بجهة تنفيذية ،وال �سلطات
تنفيذية لديها ،كما �أننا كثرياً ما ن�ستجيب لطلب امل�ؤ�س�سات
الق�ضائية يف حال طلبهم للجان خربة �أو ما �شابه ذلك.
والب��د م��ن التنويه �إىل �أن اللجنة العليا للم�س�ؤولية
الطبية ت�ضم يف ع�ضويتها ع�ضواً من اجلمعية ،وبالتايل
ف ��إن �أي م�شكلة حت��دث م��ع طبيب ف ��إن ال�ق��ان��ون ينبغي �أن
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�أو م�ؤ�س�سات طبية تابعة لإمارة �أخرى ت�ستلمها هيئة ال�صحة
�أو اجلهة املعنية فيها ،حيث ت�ستقبل وزارة ال�صحة �شكاوى
املر�ضى من جميع �إمارات الدولة.
وي�شري :ينظر �إىل جميع ال�شكاوى التي ترد �إىل هيئة
ال�صحة بدبي ويتم اتخاذ الالزم ورفع الظلم �إذا ثبت ذلك،
و�أكرث ال�شكاوى تتعلق ب�سوء التوا�صل بني الطبيب واملري�ض
وت�صل ن�سبتها �إىل  %90مثل تظلم املري�ض ب�ش�أن امتناع
الطبيب عن �شرح تداعيات املر�ض وامل�ضاعفات التي ت�صحب
العملية �أو �إفراط الطبيب باال�ستعانة بامل�صطلحات الطبية
غ�ير املعلومة للمري�ض ،وه��و م��ا ي��ؤث��ر على فهمه حلالته
ال�صحية ،و�أح�ي��ان�اً ي��أت��ي م��ن ي�شتكي ح��دة الطبيب وخلو
حديثه م��ن امل��رون��ة والليونة التي يحتاجها املري�ض ،كما
ترد �إلينا �شكاوى تتعلق ب�سوء التوا�صل بني الطاقم الطبي
نف�سه ،وت�ضارب التعليمات بني الطبيب املعالج والطاقم
الطبي وغريها.
و�أ�� �ض ��اف :ل��دي �ن��ا �أك �ث�ر م��ن  2000م��وظ��ف ب�ي�ن ط��اق��م
طبي ومتري�ضي ،ونعترب املري�ض م�صدراً لك�شف الأخطاء
وال �ت �ج��اوزات �إن وق�ع��ت ويف ك��ل الأح � ��وال والأوق � ��ات ننظر
ونراقب ونعاقب كل من يق�صر يف عمله.

�أ�شار �إىل �أن مفهوم حقوق املري�ض لي�س مفهوماً حديثاً ،فقد
متت الإ�شارة �إىل تلك احلقوق منذ �أزمنة بعيدة ،تعود �إىل
بدايات ممار�سة مهنة الطب ،حيث جنم عن تلك املمار�سة
حقوق للمري�ض و�أخرى للطبيب ،وقد طر�أ على هذا املفهوم
الكثري من التحديث ال�سيما يف ال�سنوات الع�شر الأخ�يرة
عاملياً وحملياً ،ومنذ نحو �ست �سنوات �صدرت التوجيهات عن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب ��ي ،ب ��إل��زام ك��ل م�ست�شفى
تابعه لهيئة ال�صحة بدبي باحل�صول على اعتماد «اجلمعية
الأمريكية العتماد امل�ست�شفيات» ()JCI Accreditation
 ،وم��ن اجل��وان��ب التي يقت�ضيها ذل��ك االعتماد ال��دويل ما
يت�صل بحقوق وواجبات املري�ض ،حتى �صارت تلك احلقوق
تعلق على �أب ��واب غ��رف املر�ضى والأروق ��ة يف امل�ست�شفيات،
كما ن ّوه م�صطفوي �إىل عزم هيئة �صحة دبي �إ�صدار كتيب
يتناول حقوق املري�ض وواجباته ،ليتم توزيعه على املر�ضى
حال دخولهم امل�ست�شفيات.
و�أف � ��اد م���ص�ط�ف��وي �أن الإط � ��ار ال �ق��ان��وين ال ��ذي يحكم
العالقة بني املري�ض والطبيب هو القانون االحت��ادي رقم
 10ل�سنة ( 2008قانون امل�س�ؤولية الطبية) وما طر�أ عليه من
تعديالت يف �إبريل  ،2012والتي �شاركت فيها وزارة ال�صحة
وهيئة �صحة �أبوظبي وهيئة �صحة دبي ،وجمعية الإمارات
الطبية وغريها ،وذل��ك على �ضوء التطورات العاملية ،وقد
تركزت التعديالت يف جمملها على اللجنة العليا للم�س�ؤولية
الطبية .وا�ست�أنف م�صطفوي قائ ً
ال« :من الأمور التي جرى
الرتكيز عليها م��ؤخ��راً ��ض��رورة منح املري�ض ع��دة خيارات
للعالج مبيناً له امل�ضاعفات املرتتبة على كل ع�لاج ،تاركاً
له حرية االختيار دون �إلزامه بعالج حمدد دون غريه ،مع
احتفاظه بحقه يف احل�صول على تقرير طبي مف�صل يو�ضح
ذلك».
ويو�ضح القانون املذكور حقوق املري�ض كافة ،وما على
الطبيب من م�س�ؤوليات ،وكذلك م�س�ؤوليات املري�ض �أي�ضاً،

«اخل�ط��أ الطبي ه��و اخل�ط��أ ال��ذي يرجع �إىل اجلهل ب�أمور
فنية يفرت�ض يف كل من ميار�س املهنة الإمل��ام بها� ،أو الذي
يرجع �إىل الإهمال �أو عدم بذل العناية الالزمة».
وقد �أ�شار الدكتور م�صطفوي �إىل �أن القانون ا�ستثنى
عدة ح��االت من قيام امل�س�ؤولية الطبية فيها ،من قبيل
ح��دوث الآث ��ار وامل���ض��اع�ف��ات الطبية امل�ع��روف��ة يف جمال
املمار�سة الطبية ،وغري الناجمة عن اخلط�أ الطبي وفقاً
مل��ا ه��و مبني يف تعريف اخل�ط��أ الطبي كما ن�صت عليه
امل��ادة امل�شار �إليها ،م�ؤكداً �أن الكثري مما ُينظر �إليه على
�أنه من الأخطاء الطبية �إمنا يقع حتت ذلك اال�ستثناء،
حيث �أ�شار م�صطفوي �إىل �أن القانون فرق بني الأخطاء
الطبية وب�ين امل�ضاعفات التي قد حت�صل مع النظر يف
م��دى احتمالية ح�صولها �إح�صائياً� ،إذ ثمة م�ضاعفات
معروفة قد حت�صل ،وال يتحمل الطبيب م�س�ؤوليتها �إال
يف حال تكررها مع الطبيب نف�سه ،وثمة م�ضاعفات �أخرى
ال ينبغي لها �أن حت�صل �أ�سا�ساً ،وهذه ت�ستدعي حما�سبة
الطبيب ،لأن�ه��ا ت��دل على اخل�ط��أ �أو الإه �م��ال وه��ذه قد
ت�ستوجب ف�صل الطبيب من اجلمعية �أي�ضاً.
كما لفت القانون �إىل وج��ود واجبات على املري�ض ،ومنها

على �سبيل املثال الإخال�ص يف تنفيذ تعليمات الطبيب ،حيث
�أ�شار القانون �إىل �أن عدم تقيد املري�ض بتعليمات الطبيب يعترب
�سبباً ينفي ادعاءه بحدوث خط�أ طبي ما ارتكبه الطبيب.
كما يفر�ض القانون وف��ق التعديالت الأخ�يرة الت�أمني
الطبي على ك��ل طبيب ��س��واء عمل يف م�ؤ�س�سات خا�صة �أو
حكومية ،وجند �أن القانون االحتادي ن�ص على �أن امل�ؤ�س�سة
تتحمل  %80من ر�سوم الت�أمني ،مقابل حتمل الطبيب .%20
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يحق للطبيب التوقف عن عالج املري�ض
دواء
�إن مل ميتثل للتعليمات �أو تناول ً
متعار�ض ًا و�صفه له طبيب �آخر

العقيد الدكتور علي �سنجل
�شرطة دبي

ّ
حتفظ على التغطية الإعالمية..
و�أب ��دى م�صطفوي حتفظه على التغطية الإع�لام�ي��ة
للموا�ضيع ال�ت��ي تت�صل ب�ه��ذا الأم ��ر ،م���ش�يراً �إىل �أن تلك
التغطية كثرياً ما يفوتها متييز اخلط الدقيق الفا�صل بني
اخلط�أ الطبي وامل�ضاعفات ممكنة احل��دوث ،والتي يعترب
حدوثها �أم ��راً مقبو ًال �إذا م��ا ك��ان �ضمن امل�ع��دالت العاملية
حلالة طبية ما ،حيث كثرياً ما يتم الت�سرع يف و�صف تلك
امل�ضاعفات بـ «اخلط�أ الطبي» ،وقد �صدف �أن �أن�صف الق�ضاء
طبيباً بعد �أن جعله الإعالم مذنباً.
اخلط�أ الطبي
و�إىل ذلك ي�ضيف العقيد طبيب ا�ست�شاري الدكتور علي
ح�سني �سنجل ،مدير امل��رك��ز ال�صحي التابع ل�شرطة دبي
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بالقيادة العامة� :إن��ه خل�ط��ورة ال��دور ال��ذي تلعبه اخلدمة
الطبية كونها تتعلق بالنف�س الب�شرية ،كان البد من وجود
�أطر وقوانني حتمي كل الأطراف وتتما�شى مع قيم و�أنظمة
وقوانني الدولة ،ومن �ضمنها قوانني حتمي حقوق املري�ض
و�أخرى تتعلق بحماية الأطباء �أنف�سهم ،وبالطبع تلك الفئة
تكون �أكرث وعياً لهذه الأم��ور وعلى دراي��ة كاملة بها ،عك�س
املر�ضى الذين يجهل الكثري منهم حقوقه وبالتايل ي�ضيع
حقوقه التي ن�ص عليها القانون يف حال تعر�ضه خلط�أ طبي
�أو �إهمال� ،أو ما �شابه.
ويتابع دكتور �سنجل :لعالج اخللل البد من اتباع مبد�أ
الوقاية واالرتقاء مبفهوم الوعي ال�صحي قبل التطرق مل�س�ألة
احل�ق��وق وال��واج �ب��ات ،وه��و م��ا اجت�ه��ت �إل�ي��ه ال ��دول الغربية
و�أخذته منهاج حياة ،فما تنفقه على الوقاية من الأمرا�ض
�أ�ضعاف ما ينفق على العالج وم��ا يرتتب عليه من �أخطاء
�إن وجدت ..فكم منا يجهل مفهوم ال�صحة الأولية والثانوية
واحل��رج��ة؟ وك��م منا يعتقد �أن م�س�ألة احلقوق والواجبات
جمرد �آلية للعراك وال�شد واجلذب وال يدرك معناها الذي
و�ضعت من �أج�ل��ه ،وه��و احل�صول حلل ال يوجد فيه طرف
خ��ا��س��ر ،و�إذا ا�ست�شهدنا مب�ث��ال يتعلق ب��ال�ت��أم�ين ال�صحي،
فنتيجة الفتقار وجهل املري�ض حلقوقه� ،أ�صبح هناك عبث
وا�ستغالل من قبل بع�ض اجلهات ال�صحية اخلا�صة للمر�ضى
على ح�ساب �شركات الت�أمني التي يعاين بع�ضها.
�أما الدكتور م�صطفى �سيد �شعراوي نائب مدير املركز
ال�صحي ل�شرطة دبي لل�ش�ؤون الطبية ونائب رئي�س اللجنة

الطبية ،فيقول :ي�أخذ املركز على عاتقه توعية العاملني
ب��ال���ش��رط��ة وذوي �ه��م بجميع احل �ق��وق وال��واج �ب��ات التي
كفلها لهم القانون من خالل طباعة الكتيبات الدورية،
و�إط�ل�اق احل�م�لات ال�ت��وع��وي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التوا�صل
مع م�ستحقي العالج عن طريق ال�صفحات الإلكرتونية،
بجانب الالفتات املكتوب عليها حقوق املري�ض وواجباته
كاملة ،والتي يتم و�ضعها على مداخل وخمارج املركز.
وهناك ،كما يتابع الدكتور �شعراوي� ،صندوق ال�شكاوى
خلدمة العمالء الذي يو�ضع �أمام �أعني املراجعني للت�أكد
م��ن ج��ودة اخل��دم��ة امل�ق��دم��ة ،وال يجب جت��اه��ل م�شروع
ال�ت��أم�ين ال�صحي �ضد الأخ �ط��اء الطبية ،ال��ذي يحمي
الطبيب ق�ب��ل امل��ري����ض ،وه �ن��اك جل�ن��ة داخ�ل�ي��ة للتقييم
العالجي والنظر يف ال�شكاوى املقدمة والت�أكد من �صحة
الإدعاءات واتخاذ الالزم ب�ش�أنها.
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ي�أخذ جمراه ،ف�إذا ثبت التق�صري �أو اخلط�أ �أو الإهمال على
الطبيب فال بد �أن ينال جزاءه كائناً من كان� ،أما لو ارت�أت
اجلمعية �أن الطبيب غري مذنب ف�إنها قد تنتدب حمامياً
للدفاع عنه ،وذل��ك بعد ا�ست�شارة امل�ست�شارين القانونيني،
وبعيداً عن الأخطاء الطبية؛ قد تعاقب اجلمعية الطبيب
بالف�صل من ع�ضويتها �إذا ما ارتكب عم ً
ال �شائناً».
ويف �سياق عملها التوعوي؛ تعتزم اجلمعية – كما ي�ؤكد
م�صطفوي -تنظيم م�ؤمت ٍر يف �شهر دي�سمرب القادم يف دبي عن
الأخ�ط��اء الطبية ،و�سوف ي�ضم امل��ؤمت��ر �أط�ب��اء اخت�صا�صيني
وقانونيني ،و�سي�شهد نقا�شات مهمة على هذا ال�صعيد.

الدكتور م�صطفى �سيد �شعراوي
�شرطة دبي

النظرة القانونية
وم��ن وجهة نظر قانونية يقول ال��دك�ت��ور مدحت عبد
العال �أ�ستاذ القانون ب�أكادميية �شرطة دب��ي :تبد�أ واجبات
الطبيب جت��اه مري�ضه يف حلظة ال��و��ص��ول �إل�ي��ه ،حيث ال
ي�ستطيع الطبيب معاجلة املري�ض دون ر�ضاه �أو ر�ضاء من
ينوب عنه قانوناً �إال يف حالة وق��وع ح��ادث ط��ارئ يتطلب
التدخل ال�سريع لإنقاذ املري�ض ويتعذر فيها احل�صول على
موافقته لأي �سبب �أو �أن ي�ك��ون مر�ضه معدياً �أو م�ه��دداً
لل�سالمة العامة وفقاً حلكم املادة ( )5من قانون امل�س�ؤولية
الطبية رقم ( )10ل�سنة � ،2008أما يف غري هذه الأمور فيحق
للطبيب �أن يتخذ �أي قرار يراه يف �صالح مري�ضه ،وال يجوز
للطبيب �أن ميتنع عن عالج املري�ض يف احلاالت الطارئة.
ومن حقوق املري�ض �أي�ضاً �أن يلتزم باتباع الإجراءات
الطبية ال�سليمة التي تعجل بال�شفاء ،و�أال يجري على
املري�ض جت��رب��ة علمية مل يتم امل��واف�ق��ة عليها م��ن قبل
اجلهات املخت�صة بالدولة ،ك�أن ي�ستخدم دوا ًء جديداً مل
يتم الت�صريح بتناوله ويف تلك احلالة يكون الطبيب قد
ارتكب خط�أ قانونياً طبياً ويتم حما�سبته عليه.
�أما فيما يتعلق مب�صارحة املري�ض بحالته ال�صحية،
في�ضيف :من حق املري�ض �أن يتم م�صارحته بحالته وما
�ست�ؤول �إليه النتائج ،و�أال يبد�أ الطبيب املعالج �صرف الدواء
�إال بعد �إخ�ب��اره بكل التفا�صيل املتعلقة بطبيعة مر�ضه
ودرجة خطورته �إال �إذا اقت�ضت م�صلحته غري ذلك �أو مل
تكن حالته النف�سية ت�سمح ب�إبالغه ،و�أحياناً قد ت�ستدعي
احلالة التدخل اجلراحي ،وهنا �أي�ضاً يحتم على املعالج
�أخ��ذ املوافقة على �إج��رائ�ه��ا ،و�أن يوفر للمري�ض املكان
املرخ�ص قانونياً واملجهز طبياً ،مع �أخذ احليطة واحلذر
بكل ما يتعلق ب�سالمة احلجرة والأدوات امل�ستخدمة ،و�أن
يطمئن بنف�سه على الطاقم الطبي املعاون له ،والت�أكد
م��ن خرباتهم العملية ��س��واء ك��ان��وا �أط�ب��اء م�ساعدين �أو
طاقم متري�ض ،لأنه يف حال وقوع �أي خط�أ طبي من �أي
من ه�ؤالء ،يكون الطبيب املعالج هو امل�س�ؤول من الناحية
القانونية ،فاجلميع يعمل حتت �إ�شرافه وتنفيذاً لأوامره،
وال يجوز للطبيب املعالج �أن يخرج من حجرة العمليات
من دون �أن يطمئن على املري�ض ،ثم تبد�أ مرحلة متابعته
للحالة والإ�شراف على عمل املمر�ضني ومتابعة تنفيذهم
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الخ�شوع في اللغة :ه��و الخ�ضوع وال�سكون .
ال ْ�ص َو ُات لِل َّر ْح َم ِن فَلاَ َت ْ�س َم ُع �إِ اَّل
قال َ } :و َخ َ�ش َعت َْ أ
َه ْم�ساً{ ( �سورة طه الآية  ) 108فقوله خ�شعت �أي
�سكنت وخ�ضعت.
والخ�شوع ف��ي اال�صطالح:هو قيام القلب بين يدي
ال��رب بالخ�ضوع وال ��ذل .ق��ال اب��ن رج��ب الحنبلي رحمه
اهلل�« :أ�صل الخ�شوع لين القلب ورقته و�سكونه وخ�ضوعه
وانك�ساره وح��رق�ت��ه،ف��إذا خ�شع القلب تبعه خ�شوع جميع
الجوارح والأع�ضاء،لأنها تابعة له «
فالخ�شوع�:ضراعة القلب ،وطم�أنينته و�سكونه هلل
(تعالى) ،وانك�ساره بين يديه ،ذ ّال ،وافتقاراً ،و�إيماناً به
وبلقائه.
ومحل الخ�شوع :القلب ،وثمرته :تظهر على الجوارح،
ول��ذا قيل� :إذا �ضرع القلب ،خ�شعت ال�ج��وارح ،وذل��ك لأن
القلب َم� ِل��ك ال �ب��دن ،و�أم �ي��ر الأع���ض��اء ،ت�صلح ب�صالحه،
وتف�سد بف�ساده ،فيمثل الخ�شوع �إذن :االنقياد التام لأوامر
اهلل ونواهيه ،والعكوف على العمل من غير توانٍ وال فتور.
فالخ�شوع م��ن الإي �م��ان؛ ال��ذي ه��و ف��ي القلب ،و�إن�م��ا
يزيد الإيمان بحياة القلب ،وذلك باال�شتغال بالعلم النافع
والعمل ال�صالح ،كما �أن��ه ينق�ص بمر�ض القلب ،ويذهب
بموته ،وذلك باالن�صراف �إلى ال�شبهات وال�شهوات ،فعلى
الم�سلم �أن يتعاهد قلبه ف��ي جميع �أح��وال��ه ليدفع عنه
الق�سوة؛ ف�إنها �إذا ا�ستبدت به منعته الخ�شوع.
ي�ق��ول �سبحانه وت�ع��ال��ى �( :أل ��م ي ��أن للذين �آم�ن��وا �أن
تخ�شع قلوبهم لذكر اهلل وم��ا ن��زل م��ن الحق ) ( �سورة
الحديد من الآية ) 16
ي�ق��ول اب��ن م�سعود ـ ر��ض��ي اهلل عنه ـ كما ف��ي �صحيح
م�سلم وغيره ـ  :لم يكن بين �إ�سالمنا وبين نزول هذه الآية
�إال �أرب��ع �سنوات فعاتبنا اهلل تعالى ،فبكينا لقلة خ�شوعنا
لمعاتبة اهلل لنا  ...فكنا نخرج ونعاتب بع�ضنا بع�ضا نقول:
�ألم ت�سمع قول اهلل تعالى :
�ألم ي�أن للذين �آمنوا �أن تخ�شع قلوبهم لذكر اهلل ....
في�سقط الرجل منا يبكي على عتاب اهلل لنا .
ويقول اب��ن عبا�س» �إن اهلل ا�ستبط�أ قلوب الم�ؤمنين
فعاتبهم على ر�أ�س ثالث ع�شرة �سنة من نزول القر�آن «
وكانت هذه الآية �سبباً في توبة الكثير من ال�صالحين
ومنهم الف�ضيل بن عيا�ض ،فكان �سبب توبته �أن��ه ع�شق
جارة فواعدته لي ًال فبينما هو يرتقي الجدار �إليها �إذ �سمع
قارئا ًيقر�أ� { ،ألم ي�أن للذين �آمنوا �أن تخ�شع قلوبهم لذكر

اهلل } فرجع القهقرى وهو يقول  :بلى واهلل قد �آن ! ف�آواه
الليل �إلى خربة وفيها جماعة من ال�سابلة وبع�ضهم يقول
لبع�ض � :أف�ضي ًال يقطع الطريق؟ فقال الف�ضيل � :أواه !
�أران��ي بالليل �أ�سعى في معا�صي اهلل ،قوم من الم�سلمين
يخافونني ! اللهم �إني قد تبت �إليك وجعلت توبتي �إليك
جوار بيتك الحرام.
ومن الأ�شياء التي ت�ضع الم�ؤمن على طريق الخ�شوع
هلل� ،أن يتلقى �أوامر اهلل (تعالى) بالقبول واالمتثال ،فال
يعار�ضها ب�شهوة �أو ر�أي ،ومنها الحر�ص على الإخال�ص،
و�إخ �ف��اء الأع �م��ال ع��ن الخلق ق��در الم�ستطاع ،ومطالعة
عيوب النف�س ونقائ�ص الأع�م��ال ومف�سداتها م��ن الكبر
والعجب وال��ري��اء و�ضعف ال�صدق ،والتق�صير في �إكمال
العمل و�إتمامه .ثم بعد ذلك فهو يخاف من رد الأعمال
وع��دم قبولها .فقد روي في الم�سند عن عمار بن يا�سر
�أن النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ قال� « :إن العبد لي�صلي
ال�صالة ،ولم يكتب له �إال ن�صفها� ،أو ثلثها� ،أو ربعها ـ حتى
بلغ ع�شرها»
وي �ق��ول اب��ن ال�ق�ي��م « وق��د ع�ل��ق اهلل ف�ل�اح الم�صلين
بالخ�شوع في �صالتهم ،فدل على �أن من لم يخ�شع فلي�س
من �أهل الفالح «
ومنها كذلك الحياء من اهلل تعالى وم�شاهدة ف�ضله
و�إح�سانه ،؛ الطالعه على تفا�صيل ما في القلوب ،وتذكر
الموقف والمقام بين يديه ،والخوف منه ،و�إظهار ال�ضعف
والحاجة �إليه.
وكذلك الإكثار من ذكر الموت ،والجنة والنار ،والإكثار
م��ن ذك��ر اهلل  ،ودع��ائ��ه ت�ضرعاً ُ
وخ�ف�ي��ة ،ف ��إن ذل��ك �أعظم
�إيماناً و�أبلغ في الأدب ،والتعظيم ،والت�ضرع ،والخ�شوع،
والإخال�ص.
ع�ل��ى �أن م��ن ع�لام��ات ال�خ���ش��وع ح���ض��ور ال�ق�ل��ب عند
ت�لاوة ال �ق��ر�آن ،وت��دب��ر معانيه ،وال��ذك��ر وال��دع��اء ،و�سماع
المواعظ والخطب ،ومنها �أي�ضاً حب ال�صالة واال�شتياق
�إليها ،في�سرع �إليها ،ين�شرح بها �صدره  ،خفيفة على نف�سه،
يطمئن بها قلبه .ومنها كذلك دوام ال�صبر عند وق��وع
البالء والر�ضا بالق�ضاء .واالنقياد بالم�سكنة والذل لأمر
اهلل وق�ضائه  ،ثم دوام ال�شكر عند ح�صول النعم واندفاع
النقم ،مع بقاء القلب معلقاً على وج��ل وخ��وف من كون
ذلك ا�ستدراجاً وابتالء من اهلل.
ال �ل �ه��م اج�ع�ل�ن��ا م��ن ال�خ��ا��ش�ع�ي��ن ل ��ك ،وام �ل ��أ قلوبنا
بخ�شيتك والذل والخ�ضوع لك �إنك على كل �شيء قدير.
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ل�ل�أوام��ر املتعلقة مب��واع�ي��د ال ��دواء وغ�يره��ا ،حتى يتم
ال�شفاء متاماً ويخرج املري�ض من امل�ست�شفى �ساملاً.
من حقوق املري�ض �أي�ضاً ،كما ي�ؤكد الدكتور عبد العال،
�أال ميتنع الطبيب عن مداواته من دون �سبب مقنع ،ففي
هذه احلالة يحق للمري�ض عند امتناع امل�س�ؤول عن عالجه
�أن ي�ت�ق��دم ب���ش�ك��وى � �ض��ده وي �ت��م ف�ي�ه��ا م���س��اءل�ت��ه ق��ان��ون�ي�اً،
فامتناعه يعترب جرمية يحا�سب عليها القانون ،وال يحق
ل��ه �أي���ض�اً التوقف ع��ن ع�لاج املري�ض ف�ج��أة ط��امل��ا ب��د�أ معه
وقطع �شوطاً يف م��داوت��ه� ،إال �أن��ه توجد ح��االت ا�ستثنائية
يحق فيها للطبيب �أن ميتنع عن عالج املري�ض ،ك�أن يذهب
مث ً
ال �إىل طبيب �آخر �أثناء مرحلة العالج ويعطيه دوا ًء قد
يتعار�ض مع ال��دواء ال��ذي و�صفه له الطبيب الأول� ،أو �أن
يكون املري�ض غري م�ستجيب للتعليمات وال ينفذ ما يراه يف
م�صلحته بدقه ،فمن حق املعالج �أن ميتنع عن تكملة العالج
طاملا ال يلتزم وحتى ال يتعر�ض للم�ساءلة القانونية �إذا ما
تدهورت احلالة ال�صحية لهذا ال�شخ�ص.
وي�شري الدكتور عبد العال �إىل بع�ض العقوبات التي
�أقرها القانون ،ففي حال �إف�شاء الطبيب �أ�سرار مر�ضاه
التي اطلع عليها �أثناء مزاولة املهنة �أو ب�سببها �سواء كان
املري�ض قد عهد �إليه بهذا ال�سر و�إئتمنه عليه �أو كان
الطبيب قد اطلع عليه بنف�سه ،يتم م�ساءلته وعقوبته
باحلب�س م��دة ال تقل ع��ن �سنة وال �غ��رام��ة ال�ت��ي ال تقل
عن ع�شرين �ألف درهم (امل��ادة  379من قانون العقوبات
االحتادي) و�أحياناً يرتكب الطبيب خط�أ يندرج حتت بند
العقوبات اجلنائية ،وت�صل العقوبة فيها �إىل ال�سجن ملدة
ال تقل عن � 10سنوات ،فوفق املادة  30من قانون امل�س�ؤولية
الطبية ،يحا�سب الطبيب يف حالة ا�ستجابته �إىل رغبة
املري�ض يف م�ساعدته لإنهاء حياته� ،أو ما يعرف بـ «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.
و�أ��ض��اف :هناك احلب�س ال��ذي ال يقل
ع��ن ��س�ن�ت�ين وال ي��زي��د ع �ل��ى � � 5س �ن��وات،
والغرامة التي ال تقل عن 200
�أل � ��ف دره � ��م وال ت ��زي ��د ع��ن
� 500أل ��ف ،ففيها يحا�سب
ال �ط �ب �ي��ب ك��ون��ه خ� ��رج عن
ق ��واع ��د امل �ه �ن��ة امل�ن���ص��و���ص

عليها ،ك ��أن ي�ج��ري �أب �ح��اث �اً طبية ع�ل��ى �إن���س��ان م��ن دون
ترخي�ص من اجلهة املخت�صة بالدولة� ،أو يقوم بعملية
ا�ستن�ساخ كائن ب�شري من دون �أخ��ذ �إذن م�سبق وهكذا،
والقرار هنا يكون لقا�ضي املحكمة الذي ينظر ما يراه يف
�صالح العدالة ووفق ما �أقره القانون.
ويكمل :هناك عقوبات ال تزيد م��دة احلب�س على 3
�أ�شهر وغرامة ما بني � 50ألفاً �إىل � 100أل��ف دره��م ،مثل
امل�ع�م��ول ب�ه��ا يف ت��رك�ي��ب الأع �� �ض��اء اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة جل�سم
مري�ض دون �أن يت�أكد الطبيب من مالءمتها للحالة� ،أو
قام مث ً
ال بعملية �إجها�ض ملري�ضة من دون دواعي �صحية
ووفق احلاالت املن�صو�ص عليها بالقانون.
�أما فيما يتعلق بامل�س�ؤولية املدنية فيقول الدكتور عبد
العال :يوجد دائماً بجانب العقوبات اجلنائية �أخرى مدنية،
كما تطبق �أحكام التعوي�ض امل��دين على الأخ�ط��اء الطبية
التي ال ت�صل �إىل درجة امل�س�ؤولية اجلنائية ،وفيها يتحمل
الطبيب عبء التعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق مبري�ضه
�سواء كانت �أ�ضراراً ج�سدية �أو نف�سية ،ك�أن يخطئ يف العالج
ويرتتب على ذل��ك ت�أخر ال�شفاء ،ففي ه��ذه احلالة يكون
الطبيب قد �ساعد يف �إحداث �أمل بدين ونف�سي ،وهنا يلزمه
القانون بتعوي�ض املري�ض عما �آل �إل�ي��ه و�ضعه ال�صحي،
وكذلك احل��ال فيما يتعلق ب��إح��داث عاهة م�ستدمية ك�أن
يتم برت ع�ضو باخلط�أ� ،أو ا�ستئ�صال جزء �سليم من اجل�سم،
وهنا تتم م�ساءلته ويق�ضي القانون بحب�سه مدة ال تزيد
على �سنتني وبالغرامة بالإ�ضافة �إىل التعوي�ض املدين.
وال تغيب عنا هنا العقوبات الإداري��ة اخلا�صة ب��وزارة
ال�صحة ،وال�ت��ي تتخذها �ضد الطبيب يف ح��ال��ة اخلط�أ
ال�ط�ب��ي ،ك��الإي �ق��اف ع��ن ال�ع�م��ل والإح��ال��ة �إىل التحقيق
و�سحب ترخي�ص مزاولة املهنة.
ومل�ساعدة امل��ري����ض يف احل���ص��ول على التعوي�ض
ال�ع��ادل �أل��زم القانون املن�ش�أة الطبية
ب��ال �ت ��أم�ين ��ض��د امل �� �س ��ؤول �ي��ة عن
الأخطاء الطبية حتى يتمكن
املري�ض من الرجوع مبا�شرة
على �شركة الت�أمني للح�صول
ع �ل��ى ال �ت �ع��وي ����ض وال ي �ت ��أث��ر ب�ع��دم
القدرة املالية للطبيب �أو امل�ست�شفى على
دفع مبلغ التعوي�ض.

الخشوع هلل

دكتور  /محمد الضويني
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حتقيق

للجنة اال�ستعانة بخربات من خارجها
وتوقيع الك�شف على ال�شاكي و�س�ؤال
الأطباء فيما هو من�سوب �إليهم

اللجــنة العلـيا للمسـؤولية الطـبية

ح��ول دور واخت�صا�صات اللجنة العليا للم�س�ؤولية الطبية؛
قال �أ.د .يو�سف حممد عبدالرزاق الب�ستكي رئي�س اللجنة« :تقوم
الهيئات احلكومية املخت�صة التي تقدم اخلدمات الطبية مبراجعة
�أداء الأطباء ومقدمي اخلدمة و�إجراء التحقيقات مل�ساءلتهم على
�أية �أخطاء يف هذا ال�ش�أن ،ولكل هيئة �صحية نظام داخلي للتحقق
من ال�شكاوى املقدمة من املر�ضى �أو ذويهم يف �ش�أن حدوث خط�أ �أو
�إهمال طبي والتحقيق فيها والرجوع �إىل �صاحب ال�ش�أن بنتيجة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ،ويف ك�ث�ير م��ن احل ��االت ي�ت��م االع�ت��راف ب��اخل�ط��أ بعد
التحقق من ذل��ك ،و�إب�لاغ املري�ض �أو ذوي��ه بالعقوبة املتخذة �ضد
الطبيب بدرجاتها املختلفة ،من لفت النظر �إىل اخل�صم والإيقاف
حتى �إنهاء التعاقد.
وينطلق الإطار الت�شريعي املنظم لهذه املحا�سبة من القوانني
املحلية مثل القانون االحتادي رقم  10ل�سنة  2008يف �ش�أن امل�س�ؤولية
الطبية وقرار جمل�س الوزراء رقم  31ل�سنة  2009والقرار رقم 33
ل�سنة  ،2009والقرار الوزاري رقم  188ل�سنة .»2009
وي ��ؤك��د د.ي��و��س��ف �أن اجل�ه��ات امل�خ��ول��ة ب��احل�ف��اظ على حقوق
املري�ض و�صيانتها هي نف�س اجلهات القائمة على تقدمي اخلدمات
ال�صحية مو�ضحاً« �أن هذا من �صميم عملها؛ وعلى �سبيل املثال من
الواجب على العاملني يف املن�ش�أة ال�صحية تقدمي اخلدمة ال�صحية
الالئقة م��ن حيث امل�ك��ان النظيف واملعقم ،وامل�ع��د ب�شكل �صحيح،
والأف��راد امل�ؤهلني علمياً لتقدمي اخلدمة ،من �أطباء وممر�ضني
ومعاونني وفنيني ،ومن يراقب ويحا�سب كل هذه اجلهات ال�صحية
هي الدولة ب�أجهزتها املختلفة وبينها ال�سلطة الق�ضائية».
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�أ.د .يو�سف محمد الب�ستكي

رئي�س اللجــنة العلـيا للم�سـ�ؤولية الطـبية

وحول اللجنة العليا للم�س�ؤولية الطبية ،لفت د.يو�سف �إىل �أن
ل�سنوات خلت ،حيث تبلورت ومتت �صياغتها ب�صدور
فكرتها تعود
ٍ
القانون االحتادي رقم  10ل�سنة  2008الذي ن�ص يف الف�صل الثاين
منه باملادة اخلام�سة ع�شرة على �إن�شاء اللجنة العليا للم�س�ؤولية
الطبية وح��دد اجل�ه��ات امل�شاركة يف ع�ضوية اللجنة م��ن الأط�ب��اء
اال��س�ت���ش��اري�ين (وزارة ال�صحة – دائ ��رة ال�ط��ب ال���ش��رع��ي ب ��وزارة
العدل – هيئة ال�صحة ب�أبوظبي – هيئة ال�صحة بدبي – كلية
الطب والعلوم ال�صحية بجامعة الإم��ارات ممن يحمل لقب �أ�ستاذ
– مديرية اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة – �إدارة اخلدمات
الطبية ب��وزارة الداخلية – جمعية الإم ��ارات الطبية – القطاع
الطبي اخلا�ص).
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
الطبيب وم��ا يحظر على الطبيب فعله ،وك��ذل��ك حقوق املري�ض
وتعريف اخلط�أ الطبي ،و�أي�ضاً ح��دد القانون نظام عمل اللجنة
واخت�صا�صاتها ،ثم �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  31ل�سنة 2009
ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة العليا للم�س�ؤولية الطبية ،والالئحة التنفيذية
للقانون االحت��ادي رقم  10ل�سنة  ،2008و�أ�سماء الأع�ضاء وحتديد
الرئي�س ونائب الرئي�س واملقرر والأع�ضاء مبا فيهم املقرر ،وحتديد
امل�س�ؤوليات واملهام (اللجنة تتبع مبا�شرة جمل�س الوزراء وترعاها
وزارة ال�صحة لتي�سري �أمورها).

وبناء على ما �سبق قامت وزارة ال�صحة (اجلهة الراعية
للجنة) بتنظيم �إج��راءات العمل بدعوة اللجنة ب�أع�ضائها
املحددين للتوجه �إىل دوائر اال�ستئناف االحتادية ،والقيام
بحلف اليمني القانونية �أمامها قبل بدء العمل حتى يكون
جميع الأع���ض��اء حملفني ،وك��ذل��ك مت حتديد املقر ب��وزارة
ال�صحة ب�أبوظبي ،وقد با�شرت اللجنة عملها بعقد اجتماعها
الأول يوم الأحد امل�صادف الرابع من �شهر �أكتوبر ل�سنة 2009
مبقرها اجلديد بوزارة ال�صحة ب�أبوظبي».
ولفت د.ي��و��س��ف �إىل �أن املرجعية الطبية للجنة ه��ي خ�برات
الأطباء اال�ست�شاريني �أع�ضاء اللجنة يف خمتلف املجاالت ،ف�ض ًال
ع��ن اال�ستعانة ب�خ�برات ع��دد كبري م��ن الأط�ب��اء اال�ست�شاريني يف
العديد من التخ�ص�صات خا�صة تلك غري املتوافرة ب�أع�ضاء اللجنة
من خارج اللجنة طبقاً ملا �أتاحه القانون لها.
وح ��ول ال �ع�لاق��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ل�ج�ن��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ات الق�ضائية
والقانونية يف ال��دول��ة ق��ال« :تعد اللجنة مبوجب القانون جلنة
خربة ،وطبقاً لقانون اخلرباء تقوم الهيئات الق�ضائية (يف جميع
دول ال�ع��امل) باال�ستعانة ب�أهل اخل�برة يف خمتلف امل�ج��االت �سواء
كانت طبية �أو هند�سية �أو �صناعية�..إلخ) وعليه يتم مبوجب قرار
هيئة املحكمة التي تنظر الدعوى �أو النيابة العامة �أن تنتدب اللجنة
العليا للم�س�ؤولية الطبية ،وحتدد لها املطلوب منها فنياً من حيث
بيان وج��ود خط�أ طبي من عدمه� ،أو �إهمال طبي وطبيعته ،ومن
امل�س�ؤول عن هذا الإهمال وما �إىل ذلك».
وعن الناحية التنظيمية قال د.يو�سف« :تبا�شر اللجنة عملها
م��ن خ�لال رئي�س اللجنة ،ال��ذي ي�ق��وم ب��دع��وة اللجنة لالنعقاد
بالرتتيب مع مقرر اللجنة املكلف يف الأ�سا�س با�ستالم الق�ضايا
وال���ش�ك��اوى الطبية م��ن امل�ح��اك��م وال�ن�ي��اب��ات املختلفة وم��ن وزارة
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تشكـيلـها..
اختصاصاتها..
طـرق عمـلها

ال�صحة وال�ه�ي�ئ��ات ال�صحية يف دب��ي و�أب��وظ �ب��ي ث��م تن�سيقها مع
موظفي اللجنة و�إع��داد ملخ�ص لها لعر�ضها يف اجتماع اللجنة
ال��دوري ومناق�شتها م��ن الأع���ض��اء ث��م ات�خ��اذ ال�ق��رار ب�ش�أن �إحالة
الق�ضية �إىل جلنة فرعية متخ�ص�صة يف نف�س تخ�ص�ص ال�شكوى
(ن�ساء وتوليد ،جراحة ،عظام )..وتكون اللجنة الفرعية مكونة من
اثنني من الأطباء اال�ست�شاريني من خارج اللجنة ،وي�شرتك معهم
ع�ضو من اللجنة ،ويتم بعد ذلك طلب امللفات الطبية لدرا�ستها
ومقابلة ال�شاكي واال�ستماع �إليه ،وتوقيع الك�شف الطبي عليه �إن
ل��زم ،ثم دع��وة الأطباء امل�شكو بحقهم ،و�س�ؤالهم فيما هو من�سوب
�إليهم وطلب �إفادة مكتوبة منهم ل�ضمها لأوراق الق�ضية.
وبعد �إمت��ام �إجراءاتها تقوم اللجنة الفرعية ب�إعداد تقريرها
الفني وت�سليمه �إىل ع�ضو ومقرر اللجنة كي يقوم ب�صياغته وكتابة
ال�شكل النهائي له ،وعر�ضه يف االجتماع التايل على اللجنة العليا
للم�س�ؤولية الطبية ملناق�شته فنياً ،ثم الت�صويت عليه طبقاً للقانون
�سواء باملوافقة فيتم ت�صديره للجهة املعنية (املحكمة �أو النيابة �أو
الهيئة ال�صحية) �أو عدم املوافقة فيتم ت�شكيل جلنة فرعية �أخرى
لإعادة درا�سة الق�ضية من جديد».
و� �ش��دد د .ي��و��س��ف ع�ل��ى �أن الق�ضايا حت��ال ف�ق��ط م��ن املحاكم
والنيابات ومن وزارة ال�صحة ومن هيئة ال�صحة ب�أبوظبي وهيئة
ال�صحة بدبي ،و�أن اللجنة تقوم -طبقاً لنظام عمل اللجان التابعة
ملجل�س الوزراء املقرر -ب�إعداد �إح�صائيات �سنوية مف�صلة ترفع �إىل
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
ومت�ن��ى د .ي��و��س��ف ت�ضافر ج�ه��ود جميع ال�ع��ام�ل�ين يف امل�ج��ال
ال�صحي من �أجل �إجناح عمل اللجنة نظراً لأهميتها الق�صوى يف
تقومي امل�سار الطبي واحل�ف��اظ على حقوق املر�ضى ،و�أخالقيات
و�آداب املهن الطبية بكل �سموها ورقي دورها يف املجتمع االن�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 اخلط�أ �أو الإهمال الطبي،
وبني امل�ضاعفات التي قد يتعر�ض لها املر�ضى لطبيعة مر�ضهم،
وبيان �ضرورة حما�سبة وتقومي كل خمطئ.

بطاقة اشتراك
مجلة
فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..
تصدر عن معهد دبي القضائي
التسوية في تنفيذ أحكام األحوال الشخصية
بقلم القا�ضي /خالد يحيى احلو�سني

للوزارات والهيئات الحكومية 120 :درهماً
للأفراد 60 :درهماً في ال�سنة

مفهـوم القــــانون الدولـي اإلنســاني

في الخارج

وعالقته بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

للوزارات والهيئات الحكومية 50 :دوالراً  +تكلفة البريد
للأفراد 25 :دوالراً  +تكلفة البريد

د.خليل �إبراهيم حممد �إبراهيم
حق التقاضي وإجـــراءاته
القا�ضي عبد اللطيف العلماء

لال�شتراك يرجى تعبئة النموذج المرفق �أو االت�صال على عناوين المعهد

هاتف +9714 - 2833300 :فاك�س+9714 - 2827071 :

بريد �إلكترونيmail@dji.gov.ae - research@dji.gov.ae :

و�إر�سال القيمة المالية وفقاً للتالي
-1الدفع نقداً  ..في مقر المعهد
�-2إ�صدار �شيك با�سم/
()H.H THE RULER’S COURT - DUBAI
-3حوالة بنكية �إلى الح�ساب التالي ..
ا�سم البنك:
فرع:
�سويفت كود (:)Swift Code
ا�سم الح�ساب:
رقم الح�ساب (:)IBAN A/C
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�أ�سعار اال�شتراكات :
في الإمارات العربية المتحدة
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أعداد في السنة

أضواء على تجربة محاكم دبي وآليات

التطبيقات القضائية للطالق للضرر
بقلم  /د .حممد عبد الرحمن ال�ضويني

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch, Deira, Dubai
EBILAEAD
H.H the ruler’s court, Government of Dubai
AE070260001012004074102

االمتناع بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية
بقلم /امل�ست�شار ماهر �سالمة

مع �إر�سال �صورة �إي�صال الحوالة �إلى المعهد

�أرغب باال�شتراك في مجلة «المعهد» الف�صلية

الإ�سم:
العنوان بالتف�صيل  /للت�سليم المبا�شر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................

علم الحشـرات الجـنائي ودوره
في الكـشف عن الجــريمة
�إعداد /حوراء مو�سى

............................. ........................... .......................................
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املجلة القانونية

أضواء على تجربة

محاكم دبي وآليات التسوية
في تنفيذ أحكام األحوال الشخصية

بقلم القاضي /خالد يحيى الحوسني
القا�ضي باال�ستئناف /حماكم دبي
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قا�ض
وبتتبع تطور الق�ضاء يف الإم ��ارات ،ف�إنه مل يكن هناك ٍ
خمت�ص بالتنفيذ قدمياً ،حيث ك��ان النا�س لب�ساطتهم و�إح�سانهم
ي� ��ؤدون االل�ت��زام��ات امل��وج��ودة على عاتقهم مبجرد ��ص��دور احلكم،
ومع تطور احلياة املدنية يف الدولة وتخلخل ال��ذمم �أ�صبح وجود
ق��ا���ض خمت�ص لتنفيذ احل�ك��م � �ض��رورة م��ن ��ض��روري��ات التقا�ضي،

ي�ستمر القا�ض��ي مببا�شرة �إج��راءات التنفيذ مهما
كانت الأ�سباب التي بن��ي عليها احلكم� ،إذ �أن مهمة
قا�ضي التنفيذ الأ�صيلة هي تنفيذ الأحكام ،ولي�س
املراقبة عليها وت�صحيحها
�أما الثانية :فهي العدالة املطلقة الكا�شفة للحق ،والتي
ال تت�أتى �إال هلل تعاىل ،فهو عالم الغيوب الذي ال تخفى عنه
خافية ،وهو العدل الذي ال يظلم �أمامه �أحد ،وهي قدرات ال
تتوافر لأحد من الب�شر.
ومن �أجل ذلك كان لزاماً �أن ي�ستمر القا�ضي مببا�شرة
�إجراءات التنفيذ مهما كانت الأ�سباب التي بني عليها احلكم،
�إذ �أن مهمة قا�ضي التنفيذ الأ�صيلة هي تنفيذ الأحكام ،ولي�س
املراقبة عليها وت�صحيحها ،ومن هنا �أي�ضاً جاءت ال�صعوبات
العملية التي تواجه قا�ضي التنفيذ ال�شرعي ،ففي كثري من
الأح�ي��ان ال تنفع القوة اجلربية يف تنفيذ احلكم ،فت�سليم
ول��د كبري لوالده بالقوة �أم��ر �سهل ،ولكن �ضمان ا�ستمرار
الولد بيد والده هو امل�ستحيل بعينه ،ال�سيما �إذا كان كارهاً
له جمرباً عليه  ،فالقا�ضي ي�ستطيع �ضمان ا�ستعمال القوة،
ولكنه ال ي�ستطيع زراعة احلب يف قلب ولد جتاه والده بحيث
ال يهرب ويرجع لوالدته ،كما �أن القا�ضي ميلك حب�س الأب
غري القادر على الإنفاق �أو املماطل الذي �أخفى �أمواله ،ولكنه
ال ي�ستطيع ت�أمني و�صول النفقة املحكوم بها ملن له احلق
فيها� ،أ�ضف �إىل ذلك احلاالت التي ي�شعر فيها املنفذ �ضده
بالظلم لعدم توفر الدليل لديه على دع��واه ،فكم من رجل
يدفع مبالغ للحا�ضنة من �أج��ل الإنفاق على ول��ده ،فتقوم
احلا�ضنة بتبديد ه��ذه املبالغ على �أم��ور �أخ ��رى ،في�ضطر
بنف�سه لدفع مبالغ �أخ��رى ل�شراء حاجيات ابنه ،وق�س على
ذلك من هذه احلاالت الكثري ،مع الأخذ باالعتبار �أن هذه
احلاالت م�ستمرة ب�صفة �شهرية ول�سنوات طويلة ،مع تكبد
35
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ُتعد مرحلة التنفيذ �آخ��ر مراحل عملية التقا�ضي ،ففيها يبد�أ
ا�ستيفاء الحقوق التي ذك��رت بالحكم� ،إذ ال فائدة من حكم ال نفاذ
فيه ،فهو والعدم �سواء ،بمعنى �أن الحكم لن يكون �إال حبراً على ورق
�إذا لم يتم تنفيذ ما ورد فيه من التزامات وحقوق.

لتكفل للمحكوم له ا�ستيفاء حقه على �أكمل وج��ه ،وذلك
بتتبع ممتلكات املنفذ �ضده واحلجز عليها ،متهيداً لبيعها
ال�ستيفاء الديون التي عليه.
ونظراً حل�سا�سية دعاوى الأحوال ال�شخ�صية ،حيث �إنها
مت�س ك�ي��ان الأ� �س��رة واملجتمع ،فقد خ�ص�صت حم��اك��م دبي
دوائر للتنفيذ خمت�صة بالأحكام ال�صادرة يف دعاوى الأحوال
ال�شخ�صية ،و�ضعت على ر�أ�سها ق�ضاة متخ�ص�صني يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية ،من ذوي اخلربة يف املجال.
ولعل م��ن �أه��م �سمات ه��ذه املرحلة م��ن التقا�ضي هي
�سمة ال�ق��وة وال�ق�ه��ر يف ا�ستيفاء احل�ق��وق ورد امل�ظ��امل �إىل
�أهلها ،ال�سيما �إذا كان املنفذ �ضده مماط ً
ال يف التنفيذ ،لذلك
كان لزاماً على قا�ضي التنفيذ �أن يبا�شر �إج��راءات التنفيذ
اجلربي عليه ،والتي قد ت�صل �إىل احلب�س يف بع�ض الأحيان،
وال يقبل من املنفذ �ضده �أي دفاع �أو طعن متعلق باحلكم� ،إذ
�أن من �ش�أن ذلك امل�سا�س بحجيته ،وهو ما ال يجوز لقا�ضي
التنفيذ التعر�ض له.
ونتيجة لل�صعوبات العملية وال��واق�ع�ي��ة ال�ت��ي ت��واج��ه
قا�ضي التنفيذ ،وخل�صو�صية ال��دع��اوى التي تعر�ض على
قا�ضي التنفيذ ال�شرعي� ،إذ يف كثري من الأحيان ي�صطدم
باملواجهة مع الأط��راف �شخ�صياً� ،أو حتى املح�ضون الذي
يرف�ض ت�سليمه ملن له احلق يف ح�ضانته �أياً كانت الأ�سباب يف
ذلك ،كما قد ي�صطدم �أي�ضا بالو�ضع املادي املرتدي للمنفذ
�ضده يف مقابل �صدور حكم مببالغ كبرية ،وهنا قد يت�ساءل
البع�ض ،كيف ي�صدر احلكم بهذه املبالغ؟ وكيف يتم �ضم
�صغري لأب �أو �أم غري �صاحلني للح�ضانة؟ وكيف يتوافق
ذلك مع معايري العدالة؟
واجلواب هنا ب�أن العدالة نوعان:
الأوىل :وه��ي ال�ع��دال��ة الن�سبية ال�ت��ي تثبت للقا�ضي
مبوجب الأدلة والرباهني وال�شهود والقرائن ،وعلى �أ�سا�سها
يحكم كل قا�ض� ،إذ �أن القا�ضي يف نهاية الأمر ب�شر ال يعلم
الغيب ،وهو ما ي�أخذ به الق�ضاة �أجمعون يف كل زمان ومكان،
و�إال لأ�صبح الأم��ر حمكوماً بالهوى ،وه��و ما يتعار�ض مع
املنطق ال�سليم للأمور ،ولهذا �أ�صل يف ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء يف ق��ول الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم (ل��و يعطى
النا�س ب��دع��واه��م ،الدع��ى رج��ال �أم ��وال ق��وم ودم��اءه��م لكن
البينة على املدعي واليمني على من �أنكر).

ال فائدة من حكم ال نفاذ فيه
العدالة نوعان ..ن�سبية ومطلقة
ال�صلح جائز ً
�شرعا بني املتخا�صمني

املجلة القانونية

ال�صلح جائز بني املتخا�صمني �سواء كان
ذلك قبل �صدور احلكم �أو بعده

رف��ع ال��دع��وى و�أث�ن��اء التقا�ضي دون �أن ت�شري �إىل �ضرورة
عر�ض ال�صلح بعد �صدور احلكم النهائي �أو �أثناء مرحلة
تنفيذ الأحكام ،باعتبار �أن احلكم قد ف�صل يف النزاع ،وقد
ق�ضي الأمر ،يف حني �أن مرحلة التنفيذ خا�صة يف الأحوال
ال�شخ�صية هي مرحلة يغلب عليها طابع اللدد يف اخل�صومة
ب�سبب ال�ع��داوة ال�شخ�صية بني الأط��راف ،بل �إن التطاحن
بني الأط��راف يزيد مع وجود الأوالد ،وذلك با�ستخدامهم
كو�سيلة لل�ضغط واالنتقام من الطرف الآخر ،وكل ذلك من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر على بنيان املجتمع ككل.
وي�خ�ت�ل��ف ق�سم ت���س��وي��ات التنفيذ ع��ن ق�سم التوجيه
الأ�سري من حيث �إن ق�سم ت�سويات التنفيذ ي�سعى لل�صلح
بني الأطراف بعد �صدور احلكم النهائي ويف حدود احلقوق
واالل �ت��زام��ات امل��ذك��ورة يف ال�سند التنفيذي ف�ق��ط� ،أم ��ا ما

ملعلوماتك
جميع القوانني نظمت م�س�ألة ال�صلح قبل رفع
الدعوى و�أثناء التقا�ضي دون �أن ت�شري �إىل
�ضرورة عر�ض ال�صلح بعد �صدور احلكم النهائي

قبسات من الفكر
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�أوجه االختالف بني ق�سم ت�سويات
التنفيذ وق�سم التوجيه الأ�سري

صلى اهلل عليه وسلم
محبة �سيدنا محمد غر�ست ف��ي ق�ل��وب الم�سلمين
ور�ضعها �صغارهم وتغذوها �إال �أن��ه لي�س لمحبته �صلى
اهلل عليه و�سلم فطام ،ف�إن محبة الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم �أ�صل عظيم من �أ�صول الدين ،وال يكمل الإيمان �إال
بمحبة اهلل ور�سوله ،فهو تابع لحب اهلل عز وج��ل والزم
له ،فقد قال عز من قائل �سبحانه ( ُق� ْل �إِ ْن ُك ْن ُت ْم ُتحِ بُّو َن
اللهَّ َ َفا َّت ِبعُونِي ي ُْح ِب ْب ُك ُم اللهَّ ُ َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم وَاللهَّ ُ َغ ُفو ٌر
رَحِ يمٌ) �سورة �آل عمران ،31/وقال اهلل تعالى ( ُق ْل �إِ ْن َكا َن
�آبَا�ؤُ ُك ْم َو�أَ ْب َنا�ؤُ ُك ْم َو ِ�إ ْخوَا ُن ُك ْم َو�أَ ْزوَاجُ ُك ْم َوعَ�شِ ي َر ُت ُك ْم َو�أَمْ �و ٌَال
ا ْق َت َر ْف ُتمُوهَا َوتِجَ ا َر ٌة َت ْخ َ�ش ْو َن َك َ�سا َدهَا َوم ََ�ساك ُِن َت ْر َ�ض ْو َنهَا
�أَحَ � َّ�ب ِ�إ َل ْي ُك ْم مِ َن اللهَّ ِ َور َُ�سو ِل ِه وَجِ هَا ٍد فِي َ�س ِبي ِل ِه َف َت َربَّ�صُ وا
حَ َّتىٰ َي�أْ ِت َي اللهَّ ُ ِب�أَمْ ِر ِه وَاللهَّ ُ اَل َي ْهدِي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفا�سِ ق َ
ِين)
�سورة ال�ت��وب��ة ، 24/ق��ال القا�ضي عيا�ض في �شرح الآي��ة:
(ف�ك�ف��ى ب�ه��ذا ح���ض�اً وت�ن�ب�ي�ه�اً ودالل ��ة وح�ج��ة ع�ل��ى �إل ��زام
محبته ،ووجوب فر�ضها ،وعظم خطرها ،وا�ستحقاقه لها
�صلى اهلل عليه و�سلم � ،-إذ ق ّرع اهلل من كان ماله و�أهلهوولده �أحـب �إليه من اهلل ور�سـوله وتوعدهم بقوله تعالى:
((فترب�صوا حتى ي��أت��ي اهلل ب ��أم��ره)) ،ث��م ف�سقهم بتمام
الآية ،و�أعلمهم �أنهم ممن �ضل ولم يهده اهلل )
وعن �أن�س بن مالك (ر�ضي اهلل عنه) قال  :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى �أكون
�أحب �إليه من ولده ووالده والنا�س �أجمعين) رواه م�سلم
وق ��ال �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ف��ي ال�ح��دي��ث ال��ذي
يرويه �سيدنا �أن�س ر�ضي اهلل عنه( :ثالث من كن فيه
وجد بهن ح�لاوة الإيمان من كان اهلل ور�سوله �أحب
�إليه مما �سواهما ومن �أحب عبداً ال يحبه �إال هلل ومن
يكره �أن يعود في الكفر بعد �أن �أنقذه اهلل منه كما يكره
�أن يقذف في النار ) متفق عليه.
وح �ب��ه �� -ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م  -ي �ك��ون بتعظيمه
وتوقيره واتباع �سنته والدفاع عنها ون�صرة دينه الذي جاء
به وال�صالة وال�سالم عليه.
وم��ا �أج�م��ل م��ا ق��ال��ه ح���س��ان ب��ن ث��اب��ت ر��ض��ي اهلل عنه
ي�صفه:
ح�س ُن مِ َ
نك َلم َت َر َق ُّط عَيني
َو�أَ َ
َو�أَج َم ُل مِ َ
نك َلم َت ِل ِد النِ�سا ُء
ُخل َ
َيب
ِقت ُم َب َّر ًء مِ ن ُك ِّل ع ٍ
َ
َك�أ َّن َك َقد ُخل َ
ِقت َكما َت�شاءُ»
القاضي عبد اللطيف العلماء
القاضي بمحاكم دبي
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املنفذ �ضده العناء ال�شهري ملراجعة املحكمة لإيداع النفقة،
وتكبد احلا�ضنة �أي�ضا ذات العناء �شهرياً ملراجعة املحكمة
ل�صرف هذه املبالغ التي مت �إيداعها ،وهي جميعها �صعوبات
عملية وواقعية تواجه الأط��راف وقا�ضي التنفيذ ال�شرعي
على حد �سواء.
�إن حل هذه ال�صعوبات الواقعية مل ين�ص عليه قانون
�أو فقيه يف القانون ،ومن ثم كان لزاماً على املحكمة �إيجاد
حلول جذرية لها ،متمثلة يف ال�صلح حتى بعد �صدور الأحكام
النهائية ،وهو لي�س ح ً
ال وليد اللحظة بل �إن �أ�صل م�شروعيته
موجود يف القر�آن وال�سنة والإجماع واملعقول ،فالأدلة على
ال�ص ْل ُح
ذلك م�ستفي�ضة ونورد بع�ضها ،كقول اهلل تعاىل } َو ُّ
َخ�ْي�رْ ٌ { (الن�ساء ،)128 :وقوله تعاىلَ } :و ِ�إ ْن َطا ِئ َف َتانِ مِ َن
المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ني ا ْق َت َت ُلوا َف�أَ ْ�صل ُِحوا َب ْي َن ُه َما{ (احلجرات ،)9 :وقوله
تعاىل :اَ
ري مِ نْ نجَ ْ وَاهُ ْم �إِ اَّل َمنْ �أَ َم َر ب َِ�ص َد َق ٍة �أَ ْو
}ل َخيرْ َ فيِ َك ِث ٍ
ا�س َو َمنْ َي ْف َع ْل َذل َِك ا ْب ِت َغا َء َم ْر َ�ضا ِة
َم ْع ُر ٍ
وف �أَ ْو �إِ ْ�صلاَ ٍح َبينْ َ ال َّن ِ
َ
اللهَّ ِ َف َ�س ْو َف ُن�ؤْتِي ِه �أ ْج ًرا عَظِ ي ًما{ (الن�ساء ، )114 :ومن ال�سنة
قوله َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم« :ال�صلح جائ ٌز بني امل�سلمني �إال
لاال» .وكان النبي َ�ص َّلى اللهَّ ُ
�صلحاً �أحل حراماً� ،أو ح َّرم ح� ً
َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم يقوم بالإ�صالح بني النا�س ،كما �أجمعت الأمة
على م�شروعية ال�صلح بني النا�س بق�صد ر�ضا اهلل ،ثم ر�ضا
املتخا�صمني .ول�ق��د روي ع��ن اخلليفة عمر ب��ن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه � -أنه قال( :ردوا اخل�صوم حتى ي�صطلحوا،ف�إن ف�صل الق�ضاء يورث بينهم ال�ضغائن).
ووجه الداللة من جميع ما تقدم �أن ال�صلح جائز بني
املتخا�صمني �سواء كان ذلك قبل �صدور احلكم �أو بعده ،بل
�إن ال�شرع احلنيف يرهب من مغبة �أخ��ذ احلقوق مبوجب
حكم بني على �أدلة مزيفة �أو �شهادة زور ،فقد قال الر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم�« :إنكم تخت�صمون �إيل ،ولعل بع�ضكم
�أن ي�ك��ون �أحل��ن بحجته م��ن بع�ض ،ف�أق�ضي ل��ه على نحو
مما �أ�سمع منه ،فمن قطعت له من حق �أخيه �شيئاً ،ف�إمنا
�أقطع له قطعة من النار» ومن ثم ف�إن احلق �أوىل �أن يتبع
وقد يكون من �ش�أن هذا ال�صلح �أن يعود الظامل عن ظلمه
والباغي عن بغيه.
من هنا ب��د�أت فكرة �إن�شاء ق�سم خمت�ص للت�سويات بعد
تنفيذ الأح�ك��ام ال�شرعية ،ك�أحد ال�ضروريات التي فر�ضها
الواقع ،حيث �إن جميع القوانني نظمت م�س�ألة ال�صلح قبل

عداها فهي منازعات جديدة يجب على الأط��راف مراجعة
ق�سم التوجيه الأ�سري ب�ش�أنها طبقاً للمادة ( )16من قانون
الأحوال ال�شخ�صية ،وقد متت مرحلة تطبيق فكرة الت�سوية
يف التنفيذ ال�شرعي عن طريق عر�ض بع�ض ملفات التنفيذ
على بع�ض امل��وظ�ف�ين يف ق�سم التنفيذ ال�شرعي �أ�صحاب
اخل�برة ال�شرعية والعملية ،وذل��ك حتت �إ��ش��راف املحكمة،
وبالفعل جنحت التجربة ومت ت�سوية العديد م��ن ملفات
التنفيذ و�إنهاء نزاعات كانت متفجرة بني الأطراف وبالتايل
جاءت جميع التو�صيات من الق�ضاة ومن امل�س�ؤولني ب�إدارة
الأحوال ال�شخ�صية ب�ضرورة �إن�شاء �شعبة خمت�صة بت�سوية
ملفات التنفيذ ال�شرعي ،وهو ما مت بالفعل يف عام .2010
وق��د ك��ان من �إجن��ازات ه��ذه ال�شعبة بف�ضل اهلل تعاىل
وجهود املوجهني القائمني عليها �أن مت �إبرام ( )56اتفاقية يف
عام ( 2009فرتة التجربة) ،ويف عام 2010م بعد �إن�شاء �شعبة
ت�سوية التنفيذ مت ت�سوية  %48من ملفات التنفيذ املحولة،
�أما يف عام 2011م فقد مت ت�سوية  %68من ملفات التنفيذ
املحولة ،وهي ن�سبة مرتفعة بحق ،خا�صة �إذا ما علمنا ب�أن
ملفات التنفيذ هي ملفات ذات طبيعة نزاعية.
و�أخرياً �أقول ب�أن هذه هي جتربة حماكم دبي يف ال�صلح
�أثناء مرحلة التنفيذ ،ولقد تلم�سنا يف معظم امللفات التي
مت الت�سوية فيها �أن قلت الطلبات واملراجعات فيها من قبل
الأط��راف ،مما يعني انتهاء النزاع بينهم ،و�أمتنى �أن تعمم
هذه التجربة على جميع حماكم الدولة ،فكل املجتمع ج�سد
واحد �إذ ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر
واحلمى ،ون�صيحة �أخرية �أوجهها لكل الأزواج املقبلني على
الطالق قال اهلل تعاىلَ ( :فا َّت ُقوا اللهَّ َ َو�أَ ْ�صل ُِحوا َذ َ
ات َب ْي ِن ُك ْم)
( الأن �ف��ال  ،)1 :فال�صلح خ�ير ففيه تتحقق امل ��ودة ،وتنبذ
القطيعة ،وتتحقق امل�صالح ،وال تن�سوا الف�ضل بينكم.

محبة الرسول
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حق االلتجاء للق�ضاء �أو كما ي�سميه معظم الفقهاء
وال�شراح (حق التقا�ضي) يعتبر من الحقوق الد�ستورية
العامة التي ال يجوز التنازل عنها ف�ض ً
ال �أن هذا الحق
ال ينق�ضي ب�أي �سبب من �أ�سباب االنق�ضاء ال بالتقادم
وال بغيره ،وال يجوز اتفاق الخ�صوم على تنازل �أحدهم
عن حق التقا�ضي في عقد ما ،و�إذا اتفقوا على تنازل
�إي منهم عن حقه في اللجوء للق�ضاء ف�إن هذا االتفاق
يكون باط ً
ال ويمكن لأي منهم �إقامة دعوى قبل الآخر
�إذا ما توافرت �شروطها.
وعندما نتكلم عن حق التقا�ضي ف�إن الذي نق�صده هو التقا�ضي
المدني ب�شتى فروعه� ،أما الجنائي فله �إجراءاته الخا�صة فالدعوى
الجنائية تقوم بمجرد تحقق جريمة وترفع قِبل الجاني� ،سواء كانت
من الدعاوى التي تحتاج �إلى �شكوى �أو التي تت�صدى لها النيابة من
تلقاء نف�سها ،وفي كال الحالتين ف�إن النيابة العامة تكون هي الخ�صم
في الدعوى ،ويمكن للمجني عليه المثول كمدع بالحق المدني.
وقد �أكدت المحكمة االتحادية العليا في مبد�أ قانوني �أن التقا�ضي
حق د�ستوري مكفول للكافة للذود عن حقوقهم ،وقالت �إن والية
الق�ضاء والية عامة لجميع المنازعات �إال الم�ستثناة بن�ص �صريح
�أو التي اتفق الخ�صوم فيها على التحكيم ب�صورة �صريحة في �صورة
�شرط �أو عقد م�ستقل.
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وحق التقا�ضي يختلف عن حق �إقامة الدعوى ،فالدعوى هي و�سيلة
لحماية الحق �أو �سلطة طلب الحماية الق�ضائية ،فحق التقا�ضي
حق كفله الد�ستور والدعوى حق لكل من ت�ضرر مركزه القانوني
ويريد اللجوء للق�ضاء ،والفرق بينهما كالفرق بين حق التملك وحق
الملكية ،فحق التملك مكفول للكل بينما حقوق الملكية تكون لمن
تملك ال�شيء ،فهو عندئذ ي�ستطيع الت�صرف فيه بالبيع �أو الإجارة
و�سائر حقوق الملكية.
�إذاً لكي ي�ستطيع �أي �إن�سان �أن يمار�س حقه في التقا�ضي و�إقامة دعواه
عليه �أن يكون ذا �صفة – مو�ضوعية و�إجرائية  -ولديه م�صلحة� ،أي �أن
مركزه القانوني قد ت�ضرر ك�أن يبيع �شخ�ص لآخر �سيارة ثم ال ي�سلمه
الثمن في�ستطيع عندئذ البائع �إقامة الدعوى قبل الم�شتري لإلزامه
ب�أداء الثمن لأن مركزه القانوني كبائع قد ت�ضرر بعدم ا�ستيفاء ثمن
المبيع ،فالمق�صود بالم�صلحة �أي الفائدة العملية التي تعود على
رافع الدعوى وي�شترط فيها �أن تكون قانونية ،بمعنى �أن ت�ستند �إلى
حق �أو مركز قانوني و�أن تكون قائمة� ،أي لي�ست محتملة وي�ستثنى
منها الدعاوى الوقائية والوقتية فقد �أجاز الم�شرع ل�صاحب ال�صفة
�أن يلج�أ للق�ضاء حتى لو كانت له م�صلحة محتملة.
وقد �أكدت محكمة التمييز بدبي على وجوب توافر ال�صفة فقالت �إن
ال�صفة ال تتوافر في المدعى عليه �إال �إذا كان الحق المطلوب في
الدعوى موجوداً في مواجهته باعتباره �صاحب �ش�أن فيه والم�س�ؤول
عنه حال ثبوت �أحقية المدعي فيه� ،إذاً يجب في ال�صفة بالن�سبة
للمدعية �أن تكون له �أحقية في الحق ويجب في �صفة المدعى عليه

�أن يكون هو م�س�ؤو ًال عن �أداء حق المدعي.
و�أي�ضاً تواترت �أحكامها على وجوب توافر ال�صفة ك�شرط لقبول
الدعوى فقالت� :إنه ي�شترط لقبول الخ�صومة في الدعوى �أن يكون
هناك نزاع قائم بين �أطرافها على الحق المتنازع عليه حتى تعود
على المدعي فائدة �أو منفعة من اخت�صامه للمدعى عليه للحكم
عليه بما يطلب ،بما م�ؤداه �أنه حيث ال تكون للمدعى �أية طلبات قبل
�أي من المدعى عليهم وبالتالي ال تتوافر للمدعى عليه فائدة �أو
م�صلحة في اخت�صامه.
و�أما من حيث �إجراءات �إقامة الدعوى فيجب �أن تقيد الدعاوى
المدنية ب�إيداع الئحة – مذكرة  -ت�سمى �صحيفة الدعوى يرفق بها
ن�سخ بعدد الخ�صوم وترفق بها حافظة م�ستندات تحتوي ما ي�ؤيد
الإدعاء ،ويجب �أن ت�شتمل على البيانات التي تطلبها القانون ،ثم
ي�سدد الر�سم عنها ،ومتى تم �إعالن الخ�صم بها وبالجل�سة المحددة
لنظرها ف�إن الخ�صومة تكون قد انعقدت �صحيحة.
وفي ذلك تقول محكمة التمييز الموقرة :من المقرر �أن الخ�صومة
كما تنعقد بين طرفيها ب�إيداع �صحيفة الدعوى بقلم الكتاب و�إعالنها
�إلى المدعى عليه وفقاً للإجراءات ال�صحيحة المقررة قانوناً ،ف�إنها
تنعقد �أي�ضاً بمثول الطرفين �أمام المحكمة من تلقاء نف�سهما
وعر�ض النزاع عليهما ،وتتم �إجراءات التقا�ضي في هذه الحالة في
مح�ضر الجل�سة مبا�شرة دون حاجة �إلى �إيداع �صحيفة الدعوى بقلم
الكتاب �أو �إعالنها �إلى المدعى عليه �إذ يغني عن ذلك مجرد ح�ضور
الطرفين �أمام المحكمة وا�ستيفاء �إجراءات القيد وعر�ض النزاع
عليه وفقاً لما تق�ضي به المادة  47من قانون الإجراءات المدنية.

العــدد ( - )12نوفمرب 2012 -

القاضي عبد اللطيف العلماء
حماكم دبي

حق التقاضي
وإجـــراءاته
رئيس شعبة التدريب بالمعهد
تحاضر في جمعية دار البر

ف� ��ي �إط � � ��ار ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع ال �م ��ؤ� �س �� �س��ات
والجمعيات العاملة بالدولة قدمت رئي�سة
�شعبة ال�ت��دري��ب بالمعهد ال�ع�ن��ود الحمادي
برنامجاً تدريبياً بعنوان «التميز في خدمة
العمالء لموظفات جمعية دار ال�ب��ر» لمدة
يومين في � 27-26سبتمبر الما�ضي و�شارك
فيه  13متدربة تم تزويدهن ب�أهم المهارات
الالزمة للتميز في مجال خدمة العمالء.
وا�ستند م�ضمون البرنامج على �أف�ضل
الممار�سات منهجياً في التعرف على �أن��واع
العمالء و�سبل االهتمام بهم وكيفية تحليل
الأنماط ال�سلوكية للعمالء و�أف�ضل الطرق
لحل م�شكالتهم م��ع التركيز على تطوير
الحلول التي ترفع م�ستوى ر�ضا العمالء من
الأفراد والم�ؤ�س�سات.
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التطبيقات القضائية

للطالق للضرر
ومجاالت التحكيم األسري

الشخصية اإلماراتي ()3 /3

بقلم  /د .محمد عبد الرحمن الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك
مبعهد دبي الق�ضائي

ن�ستكمل في هذا المقال �أحكام الطالق لل�شقاق والنزاع
بين الزوجين ،فنتحدث فيه عن عـمــل الـحكميــن ،ومدى
التزام القا�ضي بقرار الحكمين ،ثم نتكلم عن و�سائل �إثبات
ال�ضرر في المطلب الأخير ،فنقول وباهلل التوفيق:
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الفرع الرابع :عـمــل الـحكميــن:
ب َّين قانون الأح��وال ال�شخ�صية الإماراتي ما يجب على
الحكمين عمله ،حيث تكمن مهمة الحكمين الأ�سا�سية في
بحثهما لأ��س�ب��اب ال���ش�ق��اق وال �ن��زاع ب�ي��ن ال�ط��رف�ي��ن ،فيجب
عليهما تفهم وت�ق���ص��ي �أ� �س �ب��اب ال���ش�ق��اق ،وب ��ذل جهودهما
لإ�صالح ذات بين الزوجين بمعالجة الأ�سباب التي نجم عنها
ال�شقاق بين الزوجين حتى يكون عالجاً �شافياً ،قا�ضياً على
�أ�سباب النزاع حتى تعود الأ�سرة لو�ضعها الطبيعي ،وعليهما
�أن يتمهال وي�صبرا فال يت�سرعان بف�صم عرى الزوجية.
ولهما في �سبيل ذل��ك �أن يجتمع الحكمان مع الزوجين ومع
ذويهما وجيرانهما ،وذوي العالقة بهما ،مع تو�سيع دائرة التحقيق
وتمحي�ص الآراء بالوقوف على �أ�سانيدها و�أدلتها ،مع محافظتهما
على �أ�سرار المهمة الموكولة �إليهما ،مع التقيد بالأعراف والآداب
العامة ،ومراعاة تحديد الأوقات المنا�سبة لجل�سات التحكيم.
فتن�ص المادة ( )119على �أنه  « -:على الحكمين تق�صي �أ�سباب
ال�شقاق وب��ذل الجهد للإ�صالح بين الزوجين ،وال ي�ؤثر في �سير

تـطليــق الـحكميــن:
�إذا بذل الحكمان ما في و�سعهما نحو الإ�صالح بعد معرفة �سبب
النزاع  ،وعجز الحكمان عن الإ�صالح لإ�صرار طالب التطليق على
طلبه ،ف�إن المادة ( )120من قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي
قد بينت ما يجب على الحكمين عمله ،حيث تن�ص على �أنه-:
«�إذا عجز الحكمان عن الإ�صالح:
-1ف ��إن كانت الإ� �س��اءة كلها م��ن جانب ال��زوج ،وال��زوج��ة
هي طالبة التفريق� ،أو كان كل منهما طالباً ،قرر الحكمان
التفريق بطلقة بائنة ،دون م�سا�س ب�شيء من حقوق الزوجية
المترتبة على الزواج والطالق.
�-2إذا كانت الإ�ساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير
بدل منا�سب يقدرانه تدفعه الزوجة.
�-3إذا كانت الإ�ساءة م�شتركة قررا التفريق دون بدل� ،أو ببدل
يتنا�سب مع ن�سبة الإ�ساءة.
�-4إن جهل الحال فلم يعرف الم�سيء منهما ،ف��إن كان الزوج
هو الطالب اقترح الحكمان رف�ض دع��واه ،و�إن كانت الزوجة هي
الطالبة �أو كان كل منهما طالباً التفريق ،قرر الحكمان التفريق
بينهما دون بدل»
ون����ص ه��ذه ال �م��ادة وا� �ض��ح ،وه��و م�ستمد م��ن مذهب
الإمام مالك – رحمه اهلل -
و يفهم م��ن ن����ص ال �م��ادة ��س��ال�ف��ة ال��ذك��ر �أن ق��ان��ون الأح ��وال
ال�شخ�صية الإماراتي قد ح�سم الخالف في �أمر الحكمين ،فاعتبر
�أنهما حكمان يحكمان ال مجرد وكيلين ،وبذلك يكون القانون قد
�أخذ بما ذهب �إليه المالكية في الم�شهور عندهم والرواية الثانية
عند الحنابلة ،والقول الثاني عند ال�شافعية.
وح�ك��م الحكمين بالتطليق ي�ق��ع طلقة واح ��دة ب��ائ�ن��ة� ،أخ��ذا
بم�شهور مذهب مالك.
وقد ا�ستقر ق�ضاء محكمة تمييز دبي على �أن عجز الحكمين
عن الإ�صالح بين الزوجين يعطيهما الحق في �أن يقررا التطليق
بطلقة بائنة �إذا كانت الإ�ساءة من الزوج دون الم�سا�س بحق الزوجة
في حقوقها الزوجية ،و�إذا كانت الإ�ساءة من الزوجة قرر الحكمان
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في ضوء أحكام قانون األحوال

عمل الحكمين امتناع �أحد الزوجين عن ح�ضور جل�سة التحكيم
متى تم �إعالنه بالجل�سة المحددة �أو الجل�سات الالحقة� ،إن ح�صل
انقطاع بينهما».
ووفقاً لن�ص المادة ال�سابقة ،ف�إن الأ�صل في بعث الحكمين �أن
يقوما ببذل جهدهما لإ�صالح ما بين الزوجين بعد �أن يعرف كل
منهما �أ�سباب النزاع وال�شقاق من �صاحبه فيعمالن على �إزالتها،
وال يت�سرعان في ف�صم عرى الزوجية ،وبعد �أن يتحرى الحكمان
�أ�سباب النزاع يجتمعان ويتخذان قرارهما وذل��ك بتحديد ن�سبة
�إ�ساءة كل واحد من الزوجين ،من خالل معرفة الأ�سباب والأفعال
التي �صدرت منه و�أدت �إلى وجود هذا ال�شقاق وا�ستحكامه ،ومن ثم
ا�ستعرا�ض ما ي�صلح من الو�سائل لعالجه.
ف�إذا وجد الحكمان �أن الظروف مهي�أة لل�صلح فعليهما الأخذ
بيد الم�سيء من الزوجين و�إفهامه ما يجب عليه لإ�صالح �إ�ساءته
للطرف الآخر.
�أما �إذا اجتمع ر�أي الحكمين وا�ستقر على �أن ا�ستمرار الحياة
بين الزوجين متعذرة ،لإ��ص��رار طالب التطليق على طلبه فقد
ن�صت المادة ( )120على ما يجب عليهما عمله.
ولكن قبل ذل��ك يجب على الحكمين �أن يعينا مكان وتاريخ
انعقاد جل�سة التحكيم الأول��ى بعد التن�سيق مع الإدارة ،و�أن يعلنا
الزوجين بذلك بالطريق الذي ر�سمه القانون لذلك.
ف ��إذا لم يتم �إع�لان الزوجين بالجل�سة الأول��ى للتحكيم ف�إن
تقرير الحكمين ي�ك��ون ب��اط� ً
لا وذل��ك وف�ق�اً ل�ل�م��ادة  15م��ن نظام
المحكمين الأ�سريين بدبي(.)1
وف��ي ك��ل الأح� ��وال ف��إن��ه ي�ج��ب ع�ل��ى الحكمين ت��دوي��ن �أق ��وال
الزوجين وذوي ال�ش�أن في مح�ضر يوقعه الحكمان والزوجان وذوو
ال�ش�أن ،وذلك وفقاً للمادة  16من النظام رقم  8ل�سنة  2006ب�ش�أن
المحكمين في دعاوى الأحوال ال�شخ�صية بدبي(.)2
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه ال ي�ؤثر في �سير عمل الحكمين �أن
يمتنع �أحد الزوجين عن ح�ضور الجل�سة المحددة للتحكيم،
متى ك��ان ق��د ت��م �إع�لان��ه بالجل�سة ال�م�ح��ددة� ،أو بالجل�سات
الالحقة متى ح�صل انقطاع بين ه��ذه الجل�سات ،وبالتالي
ف�ع�ل��ى الحكمين �أن ي��رف�ع��ا ت�ق��ري��ره�م��ا ب�م��ا ح��دث و�أ��س�ب��اب
ما انتهيا �إليه ،ذل��ك �أن تغيب �أي من الزوجين عن ح�ضور
جل�سات التحكيم بعد تبليغه التبليغ ال�صحيح يعتبر رف�ضاً
لل�صلح ،وق�صداً للإ�ضرار بالطرف الآخ��ر ،فال ت�أثير لذلك
التغيب على �سير عمل الحكمين.

على احلكمني تق�صي �أ�سباب ال�شقاق
وبذل جهودهما لإ�صالح ذات البني
والق�ضاء على �أ�سباب النزاع
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وجوب ت�سبيب قرار احلكمني:
تن�ص المادة ( )121فقرة ( )1على �أن��ه« :يقدم الحكمان �إلى
القا�ضي قرارهما م�سبباً مت�ضمناً مدى �إ�ساءة كل من الزوجين �أو
�أحدهما �إلى الآخر».
وفقاً لن�ص المادة ( )121فقرة واحد ف�إنه يجب على الحكمين
�أن يقدما قرارهما �إلى القا�ضي م�سبباً مت�ضمناً مدى �إ�ساءة كل من
الزوجين �أو �أحدهما �إلى الآخ��ر ،حتى ي�ستطيع القا�ضي التحقق
من �صحة قيام الحكمين بتطبيق القانون.
وفي �ضوء المواد  119و  120و  121ق�ضت المحكمة االتحادية
العليا ب�أنه « لما ك��ان ذل��ك وك��ان الثابت من تقرير الحكمين
اللذين انتدبتهما محكمة �أول درجة قد خال تقرير كل منهما
م��ن بيان الإ� �س��اءة ��س��واء كانت م��ن ال��زوج �أو ال��زوج��ة ،وانتهيا
�إل��ى نتيجة واح��دة م�ؤداها رف�ض الدعوى ،في حين �أن رافعة
الدعوى هي الزوجة ،وكان يتعين عليهما وفقاً للمبادىء �سالفة
البيان �أن يثبتا ال�ضرر ف�إن لم يعرفا الم�سيء منهما وكانت هذه
ال��دع��وى مرفوعة م��ن ال��زوج��ة (المطعون �ضدها) ك��ان على
الحكمين �أن يقررا التفريق� ،أما و�أن الحكمين قد خالفا هذا
النظر ولم ي�سببا قرارهما ت�سبيباً مت�ضمناً مدى �إ�ساءة كل من
الزوجين �أو �أحدهما �إلى الآخ��ر ون�سبة تلك الإ�ساءة وخل�صت
محكمة اال�ستئناف �إلى تعيين غيرهما لمبا�شرة المهمة ،ف�إنها
بذلك تكون قد طبقت �صحيح القانون «()6

الفرع اخلام�س :مدى التزام القا�ضي بقرار احلكمني:
تن�ص ال �م��ادة 121ف�ق��رة 3 ،2على �أن��ه «  -2....يحكم القا�ضي
بمقت�ضى حكم الحكمين �إن اتفقا ،ف�إن اختلفا عين القا�ضي غيرهما
�أو �ضم �إليهما حكماً ثالثاً يرجح �أح��د الر�أيين وتحلف المحكمة
الحكم الجديد �أو المرجح اليمين ب�أن يقوم بمهمته بعدل و�أمانة.
 - 3على القا�ضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف
�أحكام هذا القانون»

ملعلوماتك
ال ي�ؤثر يف �سري عمل احلكمني امتناع �أحد الزوجني
عن ح�ضور اجلل�سة متى مت �إعالنه بها
بالطريق الذي ر�سمه القانون
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التطليق بمقابل تدفعه الزوجة ،و�إن كانت الإ�ساءة من كليهما ،قرر
الحكمان التطليق بينهما ببدل يتنا�سب مع الإ�ساءة �أو دون بدل،
و�إذا لم يعرف الم�سيء من الزوجين ،وكانت الدعوى مرفوعة من
ال��زوج ،اقترح الحكمان رف�ض دع��واه ،و�إن كانت الزوجة هي التي
رفعت الدعوى قرر الحكمان التفريق دون بدل)3(.
و�أنه من الم�ستقر عليه �أي�ضاً �أنه �إذا عجز الحكمان عن الإ�صالح
بينهما ف�إنه ال منا�ص من �إنفاذ ر�أيهما بالتفريق بين الزوجين متى
تبين للمحكمة ذلك ،فقد ق�ضت المحكمة االتحادية العليا ب�أنه:
«من المقرر بن�ص المادة  120من قانون الأحوال ال�شخ�صية على
�أنه «�إذا عجز الحكمان عن الإ�صالح –  -1ف�إن كانت الإ�ساءة كلها
من جانب ال��زوج وال��زوج��ة هي طالبة التفريق �أو ك��ان كل منهما
طالباً قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون م�سا�س ب�شيء من
حقوق الزوجية المترتبة على ال��زواج والطالق» .ومن المقرر -
وعلى م��ا ج��رى ب��ه ق�ضاء ه��ذه المحكمة � -أن ن�صو�ص المذهب
المالكي المعمول به في الدولة متفقة على �أن على القا�ضي �أن
ينفذ قرار الحكمين �سواء وافق ر�أيه �أم ال ،و�سواء ر�ضي الطرفان
بذلك �أم ال ،لما ك��ان ذل��ك ،وك��ان حكم ال��زوج��ة قد خل�ص �إل��ى �أن
�سبب ال�شقاق يعود �إلى ال��زوج لإ�ساءة معا�شرة زوجته و�أن��ه رف�ض
التعاون ،كما رف�ض الح�ضور �إلى منزل والد الزوجة لإزالة �أ�سباب
الخالف ،وخل�ص �إلى الر�أي ب�أنه ي�ستحيل الإ�صالح بين الزوجين
 ،كما ح�ضر محكم الزوج �أمام المحكمة بالجل�سة الختامية وقرر
ب�أن الإ�صالح �أ�صبح م�ستحي ًال بين الطرفين ور�أى التفريق بين
الزوجين ،ولما كان ذلك وقد تبين للمحكمة من مجريات عر�ض
ال�صلح على الطرفين �أن ال��زوج ال يبغي ال�صلح و�أن��ه ممعن في
ال�شقاق ،ومن ثم فال تجد المحكمة من �سبيل �إلى ذلك �سوى �إنفاذ
ر�أي الحكمين بالتفريق بين الزوجين»(.)4
كما ق�ضت المحكمة االتحادية العليا ب�أنه« :لما كان الثابت
م��ن �أوراق الطعن وم��ن م��دون��ات الحكم المطعون فيه الم�ؤيد
لحكم محكمة الدرجة الأولى  -والذي ق�ضى بما خل�ص �إليه حكم
الحكمين في الدعوى وال��ذي انتهى �إل��ى التفريق بين الزوجين
(الطاعنة والمطعون �ضده) بطلقة بائنة على �أن تتنازل الزوجة
عن م�ؤخر �صداقها على �سند من �أن الإ�ساءة كلها من جانب الزوج،
حيث ت�أكد للحكمين �أن هناك جفوة وتجاه ًال وع��دم ارت�ي��اح من
جانب ال��زوج لزوجته مما �أث��ر على عالقتهما و�أل�ح��ق بالزوجة
�ضرراً نف�سياً يجعل الحياة الزوجية متعذرة بينهما ،و�أن ق�ضاء
الحكم المطعون فيه قد �ساير حكم محكمة الدرجة الأولى ،والذي

ج��اء غير �سديد لمخالفته ل�صريح ن�ص ال�م��ادة ( )1 / 120من
القانون رقم  28ل�سنة  2005في �ش�أن الأح��وال ال�شخ�صية والذي
جاء فيه (ف�إن كانت الإ�ساءة كلها من جانب الزوج  ،والزوجة هي
طالبة التفريق ،قرر الحكمان التفريق بينهما بطلقة بائنة ،دون
م�سا�س ب�شيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج �أو الطالق)
وذلك ب�أن �أيده في ق�ضائه بما انتهى �إليه من �أخذ بحكم الحكمين
وال��ذي ا�شترط تنازل الطاعنة  -ال��زوج��ة  -عن م�ؤخر �صداقها
والمن�صو�ص عليه في عقد النكاح بين الطاعنة والمطعون �ضده
للتفريق بينهما بطلقة بائنة ،ف�إنه يكون قد خالف �صحيح ال�شرع
والقانون ،باعتبار �أن ا�ستحقاق الزوجة لم�ؤخر �صداقها بحل عقد
النكاح بالطالق �أو الوفاة هو �أث��ر من الآث��ار المترتبة على ذلك
العقد ،ويكون حقاً من حقوقها الزوجية والتي ال يجوز الم�سا�س
بها �أو �إنقا�صها دون ن�ص في عقد النكاح �أو تنازل �صريح من جانبها،
لذلك ف�إنه يكون مو�صوفاً بالخط�أ الم�ستوجب نق�ضه «()5

�إال �أنه تجدر الإ�شارة �إلى �أن �إلزام الحكمين بت�سبيب قرارهما
لي�س ك�إلزام القا�ضي بت�سبيب حكمه ،فالقا�ضي يلتزم عند ت�سبيبه
لحكمه بتح�صيل الوقائع وطلبات الخ�صوم وموجز دفاعهم بينما
يكتفي الحكمان عند ت�سبيبهما لقرارهما �أن يثبتا فيه عر�ض
ال�صلح على الزوجين ،و�أن يحددا م�صدر ال�شقاق ومن هو الم�سيء
من الزوجين للآخر ون�سبة تلك الإ�ساءة وتعيين �أي من الزوجين
ملزم بالبدل في حال ا�ستحقاقه والإ��ش��ارة �إل��ى ن�ص الفقرة التي
انتهيا �إلى تطبيقها من المادة  120من قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإم��ارات��ي .ولعل ذل��ك مرجعه �إل��ى اختالف طبيعة عمل كل من
الحكم والقا�ضي �إذ الهدف من بعث الحكمين هو الإ�صالح بين
الزوجين متى �أمكنه ذلك.
وق��د ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب��أن��ه « :المقرر  -في
ق�ضاء هذه المحكمة � -أن �إل��زام الحكمين بت�سبيب قرارهما
لي�س ك ��إل��زام القا�ضي بت�سبيب حكمه م��ن تح�صيل الوقائع
وطلبات الخ�صوم وموجز دفاعهم الجوهري وذلك الختالف
طبيعة عمل كل من المحكم والقا�ضي ،ولأن الهدف من بعث
الحكمين ه��و �أ��ص� ً
لا الإ��ص�لاح م��ا �أم�ك��ن بين ال��زوج�ي��ن ،ول��ذا
يكفي الحكمين لت�سبيب قرارهما �إثباتهما فيه عر�ض ال�صلح
على الزوجين وتعيين �أي م��ن الزوجين الملزم بالبدل في
حالة ا�ستحقاقه والإ�شارة ما �أمكن �إلى ن�ص الفقرة التي ارت�أيا
تطبيقها من المادة � 120سالفة الذكر) )7(.

وفقاً للن�ص ال�سابق ف�إن الحكمين �إما �أن يتفقا و�إما �أن يختلفا:
ف��إذا اتفقا ف�إن القرار الذي �أ�صدراه ملزم للقا�ضي ي�صدق
ع�ل�ي��ه ،م�ت��ى ال �ت��زم ال�ح�ك�م��ان بتطبيق �صحيح ال �ق��ان��ون ،وم��ن
ث��م ف ��إن القا�ضي يحكم بمقت�ضى حكم الحكمين ال يخالفه
ولي�س له �سلطة تعديله في هذه الحالة� ،إذ �أن الأ�صل المقرر
عند المالكية في الم�شهور عندهم(� )8أن حكم المحكم ملزم
للقا�ضي ،وي�صدق عليه �إذا ك��ان م��واف�ق�اً ل�ل�أ��ص��ول ال�شرعية.
ذلك �أن القا�ضي يحكم بمقت�ضى حكم الحكمين �إن اتفقا لأن
طريقهما الحكم ال ال�شهادة �أو الوكالة ،وذلك وفقاً لما انتهى
�إليه الر�أي الراجح من �أن المحكم حاكم ولي�س وكيال.
فقد ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب�أنه « على القا�ضي �أن يحكم
بمقت�ضى حكم الحكمين �إن اتفقا لأن طريقهما الحكم ال ال�شهادة �أو
الوكالة ومن المقرر �أي�ضاً �أن لمحكمة المو�ضوع �أن تقيم ق�ضاءها
على قرار الحكمين متى ا�ستندت �إلى �أ�سباب �سائغة لها �أ�صل ثابت
من الأوراق وال مخالفة فيها لأحكام القانون»(.)9
كما ق�ضت المحكمة االتحادية العليا ب�أنه ... « :على القا�ضي
طواعية لن�ص المادة  121فقرة  2من ذات القانون �أن يحكم في
الدعوى بموجب حكم الحكمين �إن اتفقا باعتبار �أن الحكمين وفقاً
لمذهب الإم��ام مالك المعمول به في الدولة طريقهما الحكم ال
ال�شهادة وال الوكالة  ،ويجب على القا�ضي تنفيذ حكمهما من غير
تعقيب ولو خالف مذهبه «()10
كما ق�ضت ب�أنه «  .....على القا�ضي �أن ينفذ ق��رار الحكمين
�سواء واف��ق ر�أي��ه �أم ال ،و��س��واء ر�ضي الطرفان بذلك �أم ال ،عم ًال
بن�ص المادة  1/121من القانون «()11
�أم��ا �إذا ك��ان حكم الحكمين مخالفاً لأح�ك��ام ق��ان��ون الأح��وال
ال�شخ�صية ،ف�إنه يحق للقا�ضي �أن يتدخل بتعديل حكم الحكمين
فيما خالف فيه من �أحكام قانون الأح��وال ال�شخ�صية الإماراتي،
وذلك وفقاً لن�ص المادة ( )121فقرة (.)3
وتجدر الإ��ش��ارة �إل��ى �أن المق�صود بتدخل القا�ضي في
تعديل قرار الحكمين يتحدد نطاقه في تدخله فيما قرره
الحكمان ف��ي الإل ��زام ب��ال�ب��دل وم��دى تنا�سبه م��ع الإ� �س��اءة
ولي�س تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما عليه ،بعد
عجزهما عن الإ�صالح بين الزوجين.
فقد ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب�أنه  « :على القا�ضي
تعديل حكم الحكمين فيما خالف �أحكام القانون والمق�صود
بتدخل القا�ضي في تعديل قرار الحكمين هو تدخله فيما
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قرره الحكمان من الإلزام بالبدل وتنا�سبه مع الإ�ساءة ولي�س
تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما بعد عجزهما عن
الإ�صالح بين الزوجين»(. )12

الفرع ال�ساد�س :ال�ضوابط القانونية لتقرير احلكمني
م��ن خ�ل�ال ق��راءت �ن��ا للن�صو�ص ال�ق��ان��ون�ي��ة المتعلقة بعمل
المحكمين الأ��س��ري�ي��ن ،ف��ي ك��ل م��ن ق��ان��ون الأح ��وال ال�شخ�صية
الإم��ارات��ي ،ونظام المحكمين الأ�سريين رقم  8ل�سنة  2006ب�ش�أن
المحكمين الأ�سريين في دعاوى الأحوال ال�شخ�صية ب�إمارة دبي،
ومن خالل ا�ستقراء �أحكام محكمة التمييز في هذا ال�ش�أن ،ف�إنه
يمكننا ا�ستخال�ص ال�ضوابط القانونية لإعداد تقارير المحكمين
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املطلب الرابع
و�سـائل �إثبـات ال�ضـرر
يثبت ال�ضرر بطرق الإثبات المقررة �شرعاً ،والتي منها-:
�أ -الإقرار :وهو اعتراف �شخ�ص بحق عليه لآخر ،فهو �إخبار

يتعني �إفهام امل�سيء من الزوجني
مبا يجب عليه لإ�صالح الأمر
يف قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي..
احلكمان يحكمان جمرد وكيلني

بحق للغير على النف�س.
والإق ��رار بهذا المعنى وبهذه الطبيعة يجعل الواقعة
التي �أق��ر بها المقر ثابتة ال تحتاج �إل��ى �إثبات ،فهو و�سيلة
لإعفاء المدعي من �إقامة الدليل على ما يدعيه ،ومن ثم
ف�إذا ادعت الزوجة وقوع ال�ضرر عليها من زوجها ،و�أقر هو
بذلك ،ف�إن ال�ضرر بذلك يكون ثابتاً.
ب � -شهادة عدلين �أو �أكثر :وال�شهادة تعني �أن يخبر
ال���ش��اه��د ب�م��ا ع��اي��ن ور�أى م��ن �إ� �ض��رار م��ن ال ��زوج لزوجته
�أو العك�س� ،أو تكون ال�شهادة بما �سمع ال�شاهد م��ن �أخبار
ا�ستفا�ضت على �أل�سنة معارف الزوجين وذويهم و�أ�صحاب
الخلطة معهم من الأ�صدقاء والجيران.
وعليه ف�إذا ا�ستفا�ض بين النا�س و�شاع �أن فالناً ي�ضرب زوجته
�أو يمنعها الطعام �أو ي�سبها �أو غير ذلك من �أوجه الم�ضاراة ف�إنه
بو�سع من ي�سمع ذلك �أن ي�شهد ،وب�شهادته يثبت ال�ضرر.
جاء في البهجة �شرح التحفة�« :أن �ضرر �أحد الزوجين للآخر
يثبت ب��أح��د �أم��ري��ن� :إم��ا �شهادة عدلين ف�أكثر بمعاينتهم �إياها
لمجاورتهم للزوجين �أو لقرابتهم منها ونحو ذلك.
و�إم��ا بال�سماع الفا�شي الم�ستفي�ض على �أل�سنة الجيران من
الن�ساء والخدم وغيرهما ب�أن فالناً ي�ضر بزوجته ب�ضرب �أو �شتم �أو
تجويع �أو عدم كالم �أو تحويل وجهه عنها في فرا�شه»(. )15

موقف قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي-:
لقد ن�ص ق��ان��ون الأح ��وال ال�شخ�صية الإم��ارات��ي على �أن
ال���ض��رر ي�ث�ب��ت ف��ي دع ��وى ال�ت�ط�ل�ي��ق ل�ل���ض��رر ب �ط��رق الإث �ب��ات
المقررة �شرعاً� ،إذ ن�ص في المادة ( )122على �أنه« -:في دعوى
التطليق ل�ل�إ��ض��رار يثبت ال���ض��رر ب�ط��رق الإث �ب��ات ال�شرعية،
وب��الأح �ك��ام الق�ضائية ال���ص��ادرة على �أح��د ال��زوج�ي��ن ،وتقبل
ال�شهادة بالت�سامع �إذا ف�سر ال�شاهد �أو فهم من كالمه ا�شتهار
ال�ضرر في محيط حياة الزوجين ح�سبما تقرره المحكمة.
وال تقبل ال�شهادة بالت�سامع على نفي ال�ضرر.
وتقبل �شهادة ال�شاهد ذك��راً كان �أو �أنثى عدا الأ�صل للفرع �أو
الفرع للأ�صل متى توافرت في ال�شاهد �شروط ال�شهادة �شرعاً».
فوفقاً لن�ص ال�م��ادة ال�سابقة يثبت ال�ضرر بجميع طرق
الإث�ب��ات المقررة �شرعاً ،والتي منها الإق��رار ،ك��أن يقر ال��زوج
ب�ضربه لزوجته �أو �سبها �أو غير ذلك.
فقد ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب��أن «الإق��رار بواقعة
الإ� �ض��رار م��ن ق�ب��ل ال�م�ط�ع��ون ��ض��ده ل��زوج�ت��ه ال� ��واردة ببالغ
ال�شرطة والذي لم ينازع فيه ،يعد من �أحد طرق �إثبات ال�ضرر
في مذهب المالكية مما يتعين معه �أخذه ب�إقراره»(.)16
ومن طرق الإثبات �أي�ضاً ال�شهادة� ،سواء كان ال�شاهد رج ً
ال
�أو امر�أة ،ووفقاً للقواعد ال�شرعية في ذلك ف�إن ن�صاب ال�شهادة
هو رجالن عدالن �أو رجل وامر�أتان ،ب�شرط �أن تتوافر في كل
�شاهد �شروط ال�شهادة �شرعاً.
وهذا ما �أخذت به محكمة التمييز بدبي فقد ق�ضت ب�أنه « :من
المقرر  -في ق�ضاء ه��ذه المحكمة � -أن��ه في �ش�أن �إث�ب��ات ال�ضرر
الموجب للتطليق يجوز قبول �شهادة ال�شاهد ذكراً كان �أو �أنثى عدا
الأ�صل للفرع  -والفرع للأ�صل متى توافرت في ال�شاهد �شروط
ال�شهادة �شرعاً ومنها انتفاء التهمه ب�أال يكون بينه وبين الم�شهود
عليه ع��داوة دنيويه �أو خ�صام و�أال يكون في �شهادته دفع مغرم �أو
جلب مغنم .كما ال يجوز قبول ال�شهادة بال�سماع ،و�أن ن�صاب ال�شهادة
في �إثبات ال�ضرر هو رجالن عدالن �أو رجل وامر�أتان»(.)17
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العــدد ( - )12نوفمرب 2012 -

اختــالف الـحكميــن-:
�أم��ا �إذا وقع االختالف بين الحكمين من حيث التفريق بين
الزوجين �أو تحديد الإ�ساءة �أو مقدار المال المتوجب لأحدهما
على الآخر ،ف�إنه يجب على القا�ضي �أن يعين غيرهما� ،أو �أن ي�ضم
�إليهما ثالثاً يرجح �أح��د الر�أيين ،وتحلف المحكمة المحكمين
الجديدين� ،أو المرجح اليمين ب��أن يقوم بمهمته ب�أمانة وعدل،
وذلك وفقاً لن�ص المادة ( )121فقرة (.)2
ف ��إذا انتهى المحكم الثالث �إل��ى �أي م��ن ال��ر�أي�ي��ن ف��إن��ه ينفذ
وي�صبح ملزماً للقا�ضي وللزوجين ،فقد ق�ضت المحكمة االتحادية
العليا ب�أنه« :لما كان الثابت من الأوراق �أن الحكم المطعون فيه
اعتمد في ق�ضائه بتطليق المطعون �ضدها على �أدلة منها ما قرره
اثنان من المحكمين وهم حكم المطعون �ضدها والمحكم الثالث
ال�ل��ذان اتفق ر�أيهما على ال�ط�لاق وال�م�ع��روف �أن ر�أي الحكمين
ملزم للزوجين والقا�ضي طبقاً للمذهب المالكي المعمول به في
الدولة)13( »...
ه��ذا و�إن ك��ان ال�ف�ق��ه الإ� �س�لام��ي واف ��ق ع�ل��ى تعيين حكمين
جديدين ،ف�إنه ال مانع �شرعاً من �إ�ضافة مرجح ،على �أن ال يبدي
ر�أي�اً �إال بعد النظر والتمحي�ص في �أ�سباب ال�شقاق والنزاع ،حتى
يكون ر�أيه مبنياً على قناعة تامة.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه ال يجوز للمحكم الذي وقع على جميع
�صفحات التقرير عند تقديمه للمحكمة �أن يرجع عن ر�أيه فيه �أياً
كان مبرره ،وذلك لأن التقرير يكت�سب �شرعاً حجيته بمجرد توقيع
الحكمين عليه وتقديمه للمحكمة ،وي�صبح من ذلك الوقت ملزماً
للزوجين والمحكمة على حد �سواء(.)14

الأ�سريين  ،والتي نوجزها فيما يلي:
�1 .1أن ي�ب��د�أ ب��الإ��ش��ارة �إل��ى خطاب التكليف المر�سل ل��ه م��ن قبل
المحكمة.
�2 .2أن يبين المحكم اليوم والوقت المعينين لعقد جل�سة التحكيم.
3 .3ذكر ا�سم المدعي والمدعى عليه ،وذوي ال�ش�أن ممن ح�ضروا
جل�سات التحكيم.
�4 .4أن ي�شيرا �إل��ى �إعالنهما الطرفين بجل�سة التحكيم مكاناً
وزماناً و�أن يبينا ح�ضورهما �أو �أيهما من عدمه.
�5 .5أن ي�شيرا �إل��ى عقد الجل�سة �أو الجل�سات وقيامهما بتدوين
�أقوال الزوجين وذوي ال�ش�أن بمح�ضر – موقع من الحكمين
�أو من الحكم الذي ا�ستمع �إليهم ،ومن الزوجين ومن ذوي
ال�ش�أن  -على �أن يرفق هذا المح�ضر بالتقرير.
�6 .6أن يثبتا ف��ي التقرير عر�ض ال�صلح على ال��زوج�ي��ن ،و�أنهما
بذال ما في و�سعهما للإ�صالح و�أنهما عجزا عن الإ�صالح بين
الزوجين.
7 .7ف��ي ح��ال االن�ت�ه��اء �إل ��ى ال�ت�ف��ري��ق ب�ي��ن ال��زوج�ي��ن ف ��إن��ه يجب
�أن ي�سبباه ،ب ��أن يبينا م�صدر ال�شقاق وم��ن هو الم�سيء من
الزوجين ،ون�سبة تلك الإ�ساءة.
�8 .8أن يقوما بتعيين �أي م��ن ال��زوج�ي��ن م�ل��زم بالبدل ف��ي حالة
ا�ستحقاقه� ،أو الن�سبة الم�ستحقة على كل منهما في حالة ما
�إذا كانت الإ�ساءة م�شتركة بين الزوجين ،و�أن يحددا مقداره.
9 .9الإ�شارة �إلى ن�ص الفقرة التي ارت�أيا تطبيقها من المادة .120
�1010أن يكون قرار الحكمين وا�ضحاً �إما باال�ستجابة �إلى ال�صلح من
الطرفين� ،أو �أن يقررا التفريق بينهما ،فال يجوز �أن يو�صيا
بالتفريق� ،أو �أن يقوال مث ًال نرجح التفريق بن�سبة �ستين في
المائة.
1111ذكر تاريخ كتابة التقرير والتوقيع على جميع �أوراقه من قبل
الحكمين ،ثم �إر�ساله مع مرفقاته �إلى المحكمة المخت�صة.
�1212أنه ال يحق للمحكم الموقع على جميع �صفحات التقرير عند
تقديمه للمحكمة الرجوع عن ر�أي��ه �أي�اً كان مبرره ،وفقاً لما
انتهت �إليه �أحكام الق�ضاء.

ج) قرائن الأحوال :حيث �إن القرائن ي�ؤخذ بها كدليل
لإثبات ال�ضرر الموجب للتطليق ،يقول ال�شيخ النفراوي في كتابه
الفواكه الدواني« -:للمر�أة التطليق بال�ضرر الثابت ولو بقرائن
الأحوال».
ولعل من قرائن الأحوال الأحكام الجزائية والتقارير الطبية.

املجلة القانونية

على احلكمني تدوين �أقوال الزوجني
وذوي ال�ش�أن وتقدمي قرارهما �إىل
القا�ضي م�سبب ًا ومت�ضمن ًا مدى �إ�ساءة
كل طرف �أو �أحدهما على الآخر

ال�شهادة بالت�سامع:
وا��ض��ح م��ن ن����ص ال �م��ادة �أن ال�ق��ان��ون ج�ن��ح �إل��ى تي�سير �إث�ب��ات
ال�ضرر حينما �أجاز �إثباته بالت�سامع ،حيث راعى الم�شرع �أن ال�ضرر
الموجب للتطليق لل�ضرر يكثر وقوعه في ح��االت خا�صة ،وغير
م�شاهد ممن تقبل �شهادتهم ،في�صعب �إثباته مع �أنه يكون ملمو�ساً
م�شهوراً ،ولهذا وتي�سيراً لإظهار الحقيقة� ،أجاز القانون ال�شهادة
بالت�سامع لإثبات ال�ضرر عم ًال بمذهب الإمام مالك رحمه اهلل.
املق�صود بالت�سامع:
ال�شهادة بالت�سامع هي ال�شهادة بما تت�سامعه النا�س عن واقعة
معينة وم��ا �شاع عنها بينهم متى ك��ان ال�سماع فا�شياً م�شتهراً في
محيط الزوجين.
و�أو�ضحت المذكرة الإي�ضاحية �أن المق�صود بال�شهرة هنا هو
ال�شهرة في محيط الزوجين ،خا�صة في �أنواع ال�ضرر التي تخفي
ع��ادة ،وه��ذا يختلف باختالف الأح ��وال والمالب�سات ،وهو
بذلك يخ�ضع ل�سلطة المحكمة في تقديره.
وقد ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب�أنه�« :إن المقرر في
ق�ضاء ه��ذه المحكمة �أن ال�شهادة على ال�سماع في دعوى
ال�م��ر�أة �أن زوجها �أ�ضر بها جائزة �إذ �أ�سمع ال�شاهد بذلك
من الرجال والن�ساء �سماعاً فا�شياً� ،أي ظاهراً ومنت�شراً .و�أن
تقدير �إف�شاء ال�سماع بال�ضرر من م�سائل الواقع التي تخ�ضع
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الفرق بني ال�شهادة بال�سماع وال�شهادة بالت�سامع:
تختلف حقيقة ال���ش�ه��ادة بال�سماع ع��ن ال���ش�ه��ادة بالت�سامع،
فال�شهادة بال�سماع ه��ي ال�شهادة على ال�شهادة ،فهي التي ي�شهد
فيها ال�شاهد على ما �سمعه رواية عن �آخر يكون قد ر�آها �أو �سمعها
بنف�سه .وه��ذه ال�شهادة ي�شترط لقبولها غياب ال�شاهد الأ�صلي
عن مجل�س الق�ضاء لعذر .ب�شرط �أن ال تكون هذه ال�شهادة نق ًال
عن الم�شهود له ،وذلك لأن ال�شاهد في هذه الحالة يعتبر وك�أنه
الم�شهود له ،وال يجوز �أن ي�شهد الم�شهود له لنف�سه.
�أم��ا ال�شهادة بالت�سامع فهي �أن ي�شهد ال�شاهد ب�أمر متواتر
م�شتهر �سمعه من جماعة ال يت�صور تواط�ؤهم على الكذب ،فيقع
ف��ي قلب ال�شاهد �صدقها.و�سبق �أن بينا �أن الم�شرع �أخ��ذ بهذه
ال�شهادة متى كان ال�سماع فا�شياً.
فا�ش ف�إنه ال تقبل ال�شهادة به،
وعليه ف ��إذا ك��ان ال�سماع غير ٍ
فلو �شهد �شاهد ب�أنه �سمع �صراخ زوجة �أثناء اعتداء زوجها عليها
بال�ضرب وال�سب ،ف�إن ذلك ال يعد �شهادة ال مبا�شرة ،وال بال�سماع،
وال بالت�سامع ،ذلك لأنه لم ي�شهد ب�أنه ر�أى واقعة االعتداء ،كما �أنه
لم ي�شهد ب�سماعه لها �سماعاً فا�شياً.
وف��ي �إط��ار م��ا �سبق ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب��أن��ه« :من
المقرر �أن ال�شهادة بالت�سامع تختلف ع��ن ال�شهادة بال�سماع� ،إ ْذ
الأول��ى هي �أن يكون ما ي�شهد به ال�شاهد �أم��راً متواتراً م�شتهر
�سمعه من جماعة ال يت�صور تواط�ؤهم على الكذب ويقع في قلبه
�صدقها� .أما ال�شهادة بال�سماع فهي ال�شهادة على ال�شهادة ،وي�شترط
لقبولها غياب ال�شاهد الأ�صلي عن مجل�س الق�ضاء بعذر ،وال يعتبر
من قبيل ال�شهادات ال�سابقة ما يقول به ال�شاهد نق ًال عن الم�شهود
له� ،إذ يعتبر ال�شاهد في هذه الحالة وك�أنه الم�شهود له ومن غير
ال�ج��ائ��ز �أن ي�شهد الم�شهود ل��ه لنف�سه .وت�ق��دي��ر �صحة ال�شهادة
وقوتها في الإثبات هو مما ت�ستقل بتقديره محكمة المو�ضوع متى
�أقامت ق�ضاءها في ذل��ك على �أ�سباب �سائغة .لما ك��ان ذل��ك وكان
ما �شهدت به ال�شاهدتان من �أنهما �سمعتا �صراخ الطاعنة �آتياً من
منزل الزوجية �أثناء قيام زوجها باالعتداء عليها بال�ضرب وال�سب،
ال يعتبر �شهادة ال مبا�شرة وال بال�سماع وال بالت�سامع بالمعنى
الم�شار �إليه� ،إذ لم ت�شهدا ب�أنهما ر�أتا واقعة االعتداء»(.)21
كما ق�ضت ب�أنه« :من المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة �أن الأ�صل

على القا�ضي احلكم مبقت�ضى حكم احلكمني
وتعيني حكم ثالث لرتجيح �أحد الر�أيني
�إن اختلفا وتعديل احلكم فيما يخالف القانون
في ال�شهادة �أن تكون مبا�شرة على ما �شاهده ال�شاهد بنف�سه �أو �سمعه
ب�أذنه ،و�أما ال�شهادة ال�سماعية فهي التي ي�شهد فيها ال�شاهد على ما
�سمعه رواية عن �آخر يكون قد ر�آها �أو �سمعها بنف�سه ،و�أما �شهادة
الت�سامع فهي ال�شهادة بما تت�سامعه النا�س عن واقعة معينة وما
�شاع عنها بينهم ،وقد �أخذ ال�شارع بهذه ال�شهادة متى كان ال�سماع
فا�شياً ف��ي محيط ال��زوج�ي��ن ،كذلك م��ن المقرر ف��ي ق�ضاء هذه
المحكمة �أن ا�ستخال�ص �أقوال ال�شهود وتقدير �شهاداتهم والأخذ
ب ��أق��وال بع�ضهم دون البع�ض الآخ��ر ه��و مما ت�ستقل ب��ه محكمة
المو�ضوع متى كان ا�ستخال�صها وتقديرها ل�شهادتهم �سائغاً وله
�أ�صل ثابت مما قرروه في التحقيق الذي �أجرته المحكمة»(.)22
كما انتهت المحكمة االتحادية العليا �إل��ى �أن �شهادة ال�شهود
المنقولة عن الغير ال تقبل وخا�صة �إذا كان النقل عن الم�شهود له �أو
�أمه �أو عائلته ،كما انتهت �إلى �أنه ي�شترط لقبول ال�شهادة بالت�سامع
�أن ي�شهد اثنان على الأق��ل ،فقد ق�ضت ب�أنه« :لما كان الثابت في
الأوراق �أن الحكم المطعون فيه اعتمد في ق�ضائه ب�إلغاء �شقي
الحكم االبتدائي المتعلقين بالطالق والنفقة على �شهادة �شهود
�شهدوا على �أن الطاعنة طردت المطعون �ضده من بيت �أهلها الذي
كان يعي�ش معها فيه و�أنه بالرجوع �إلى �شهادة ه�ؤالء ال�شهود تبين
�أنها ال ت�صلح لثبوت ذلك الطرد المزعوم وذلك لأن الذين �شهدوا
به من �شهود المطعون �ضده ثالثة وهم  - ........... -الذي قال
�أنه �سمع �أمر الطرد من المطعون �ضده و�أمه ،و - ..............-
الذي قال �أنه �سمع ذلك من المطعون �ضده وعائلته وهذان ال تقبل
�شهادتهما �شرعاً ،لأنهما مجرد ناقلين لكالم المطعون �ضده و�أمه
وعائلته ،ويبقى ال�شاهد الثالث وهو  - ................ -الذي قال
�أن��ه �سمع �سماعاً فا�شياً من الجيرة �أن الطاعنة ط��ردت المطعون
�ضده من بيت �أهلها ،وهذا ال تكفي �شهادته في ثبوت ما �شهد به
لأن �أقل ما يقبل في ثبوت ما �سوى الدعاوى المالية اثنان عمال
بقول خليل بن �إ�سحاق في مخت�صره (ولما لي�س بمال وال �آيل �إليه
عدالن) وقول ابن عا�صم في التحفة (وما �سوى الزنا ففي اثنين
�سعة) وعليه يكون طرد الطاعنة للمطعون �ضده من البيت  -الذي
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وقد مال القانون �إلى التي�سير فخفف من الت�شدد في درجة
قرابة ال�شاهد  ،فال تمنع �شهادة ال�شاهد �أياً كانت قرابته �أو �صلته
من الم�شهود له �إال �إذا كان �أ�صال ي�شهد لفرعه �أو العك�س ،ومن ثم
فتقبل في هذه الدعوى �شهادة الأخ لأخيه �أو الأخت لأخيها ،والعم
البن �أخيه �أو ابنة �أخيه ،وهكذا ،دون تفرقة بين الذكر والأنثى متى
توافرت �شروط ال�شهادة الأخرى.
على �أن تقدير �صحة ال�شهادة وا�ستخال�ص �أق ��وال ال�شهود
والأخذ ب�أقوال بع�ضهم دون البع�ض الآخر مما ت�ستقل به محكمة
المو�ضوع متى �أقامت ق�ضاءها في ذلك على �أ�سباب �سائغة.
فقد ق�ضت محكمة التمييز بدبي ب�أنه« :من المقرر في
ق�ضاء هذه المحكمة �أن ا�ستخال�ص �أق��وال ال�شهود وتقدير
�شهاداتهم والأخذ ب�أقوال بع�ضهم دون البع�ض الآخر هو مما
ت�ستقل به محكمة المو�ضوع متى كان ا�ستخال�صها وتقديرها
ل�شهادتهم �سائغاً ول��ه �أ��ص��ل ثابت مما ق��رروه ف��ي التحقيق

الذي �أجرته المحكمة»(.)18
ومن طرق الإثبات الكتابة ،فالعبارة المكتوبة حجة في �إثبات
ال�ضرر متى كانت تحتوي على ما ي�ؤذي �أياً من الزوجين متى كانت
�صادرة من الطرف الآخ��ر� ،سواء كانت الكتابة ر�سمية �أو عرفية،
غير �أنه �إذا كانت الكتابة في محرر عرفي ف�إنه ي�شترط لكي تكون
حجة �أن تكون موقعة ممن ن�سبت �إليه.
فقد انتهى ق�ضاء محكمة التمييز بدبي �إل��ى �أن «من المقرر
�أن من طرق الإثبات ال�شرعية لإثبات ال�ضرر الذي يجيز للزوجة
ط�ل��ب التطليق م��ن زوج �ه��ا ،ال���ش�ه��ادة ول��و ب��ال�ت���س��ام��ع ،وال�ع�ب��ارة
المكتوبة ال�صادرة عن الزوج .و�إذا كانت العبارة مكتوبة في محرر
عرفي ،فال تكون حجة على الزوج �إال �إذا كان المحرر موقعاً منه �إما
ب�إم�ضائه �أو بب�صمة خاتمه �أو بب�صمة �أ�صبعه ،لأن التوقيع -على
هذا النحو -هو الم�صدر القانوني الوحيد لإ�ضفاء الحجية على
هذا المحرر»(.)19

لتقدير محكمة المو�ضوع متى كان ذلك �سائغاً له �أ�صله الثابت
بالأوراق»(.)20

املجلة القانونية
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كلمة قانون مقتب�سة من اللغة اليونانية
ك �ل �م��ة ت �ن �ط��ق ب � �ـ (ك � ��ان � ��ون) وت� �ع� �ن ��ي ال �ع �� �ص��ا
الم�ستقيمة وت�ستخدم للداللة على اال�ستقامة
والنزاهة والعدالة وجميعها معايير لقيا�س
ال �ت��زام الأ��ش�خ��ا���ص وان�ح��راف�ه��م ع��ن الطريق
الم�ستقيم ..وال �ق��ان��ون ع �ب��ارة ع��ن مجموعة
قواعد ي�ضعها الم�شرع وت�سري في زمن معين
وفي مكان محدد.
�إن م �ع��رف��ة ال �غ��اي��ة ال �ت��ي ي��رم��ي ال �ق��ان��ون
�إل��ى تحقيقها ت� ��ؤدي �إل��ى ح�سن فهم القانون
و�إدراكه ،لأن القانون و�ضع في الأ�سا�س لحماية
المجتمع وال معنى لمجتمع ال يحمي بالقانون
حرية �أف ��راده .كما �أن �أف�ضل المجتمعات هي
ت�ل��ك ال�ت��ي تتحد فيها �إرادة ال�ن��ا���س م��ع �إرادة
القانون ،فاحترام الفرد للقانون هو دليل على
التقدم والرقي وتحقيق الأمن واال�ستقرار في
المجتمع ..فلماذا ال ي�صبح كل فرد ملتزماً في
مجتمعه ويخاف على �أفراد مجتمعه؟
منا�سبة هذا القول هي �أن البع�ض ،وللأ�سف،
يحترم القانون خوفاً من العقوبة التي و�ضعها
الم�شرع في قانون العقوبات ولي�س احتراماً
لأم��ن مجتمعه وحقوقه وح�ق��وق الآخ��ري��ن..
وم ��ن م�ن��ا ل��م ي�ج��د �أث �ن��اء ت��وق�ف��ه ع�ن��د �إ� �ش��ارة
ال�م��رور �سيارة م�سرعة تعبر رغ��م �أن الإ��ش��ارة
�صفراء رغم وجود عقوبات �صارمة على اجتياز
الإ��ش��ارة الحمراء في دول��ة الإم ��ارات ،ذل��ك �أن
البع�ض ما زال يتجنب احترام حياة الآخرين
ب�صورة م�ت�ه��ورة ،ولي�س فقط عند الإ� �ش��ارات

حنان آل علي
جامعة �سان جوزيف -دبي

المرورية بل حتى �أثناء التعامل والتعاقد ،فكم
فرد يظهر ح�سن نيته وي�ضمر �سوء النية لما
بعد التعاقد ..وال�س�ؤال هو لماذا؟
في النهاية كل فرد يمكنه �أن يحافظ على
حقوقه �إذا احترم حقوق الآخرين حتى �إذا لم
يتواجد القانون ،فلماذا يكون القانون مفرو�ضاً
ل��رغ�ب��ة ف��ي ت�ج�ن��ب ال �ع �ق��وب��ة.؟ ول ��م ال ي�ك��ون
احترام القانون نابعاً من حر�ص الإن�سان على
نف�سه؟ .فالقانون قبل �أن يلزم الإن�سان باحترام
حقوق الآخرين ،يلزم الآخرين باحترام حقوق
الإن �� �س��ان ن�ف���س��ه ،وع�ل�ي�ن��ا �أن ن��رت�ق��ي بعقولنا
وب�أ�سلوب تفكيرنا ليكون القانون هو م�صدر
�سلوكنا ورا� �س��م طريقنا وال ي�ك��ون اح�ت��رام��ه
خوفاً من العقاب فقط.
ليجعل ك��ل ف ��رد م�ن��ا ق��ان��ون ح�م��اي�ت��ه من
الآخرين هو �أ�سا�س احترامه لحقوق الآخرين،
ف �م��ن ال ي��ر� �ض��ى ب��ال �ظ �ل��م ،ع �ل �ي��ه �أال ي�ظ�ل��م
الآخرين ،ومن يخاف العقوبة عليه �أال يخالف
النظام ،و�إذا ك��ان المبد�أ القانوني يقول ب�أنه
(ال جريمة وال عقاب �إال بن�ص) ف�إن الكثير من
الجرائم لم يرد فيها ن�ص ومعيار �ضبطها ،هو
�سلوك الإن�سان نف�سه ..وبالقانون ي�أمن الفرد
على نف�سه وعلى مجتمعه ،وبالقانون ي�أمن
المجتمع على الجميع من �شرور المتهورين.
هذه دعوة لنعود جميعاً �إلى �سلطان القانون
ففيه ال�سالمة والراحة والهناء.
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عدم قبول ال�شهادة بالت�سامع على نفي ال�ضرر:
على �أن القانون و�إن �أج��از �إثبات ال�ضرر بالت�سامع ،ف�إنه ن�ص
على عدم قبول ال�شهادة بالت�سامع على نفي ال�ضرر .حيث قد تكون
المر�أة الواقع عليها ال�ضرر ممن تكتم �أمرها وتتحا�شى انت�شار
ال�شقاق بين النا�س ،فعدم �سماع النا�س بال�ضرر ال ينفي وقوعه،
وذلك وفقاً لما �سلف في المادة  122من قانون الأحوال ال�شخ�صية.
وكذلك يعد من �أدلة �إثبات ال�ضرر القرائن والأحكام الق�ضائية
ال�صادرة على �أحد الزوجين ،ويفهم منه �إلحاق ال�ضرر بالآخر،
وكذا منها التقارير الطبية.
فقد ق�ضت المحكمة االتحادية العليا ب�أنه  « :لما كان ثبوت
ن�سب الطفل  ......وال��ذي و�ضعته المطعون �ضدها للطاعن -
زوجها  -وعليه ف�إن ما ن�سبه �إليها من قذف بالزنا �أدين عنه في
الق�ضية الجزائية ( )2005/6966كاف لإح��داث ال�ضرر الموجب
للتفريق بينها وبينه ،وه��و ما انتهى �إليه الحكم المطعون فيه
في دع��وى الطالق لل�ضرر المرفوعة من المطعون �ضدها �ضد
الطاعن ،لذا ف�إن الحكم المطعون فيه في الطعن  42ل�سنة  29قد
جاء �صحيحاً وموافقاً لأحكام ال�شريعة والقانون و�أ�ضحى طعن
الطاعن عليه في غير محله متعيناً الرف�ض»()24
كما ق�ضت المحكمة االتحادية العليا ب�أنه« :لما كان من المقرر
�أن ال�ضرر الذي يجيز للزوجة طلب التطليق من زوجها من �أجله،
له �صور متعددة ويكفي للحكم بالتطليق لل�ضرر �أن تثبت الزوجة
�صورة من �صور ال�ضرر التي تتحقق بها الم�ضاراة ،ولها �أي�ضاً �أن
تطلب التطليق �إذا �أوقع بها زوجها �أي نوع من �أنواع الإي��ذاء غير
المبرر �شرعاً� ،سواء بالقول �أو الفعل ،ويكفي ثبوت �صورة فقط من
�صور ال�ضرر .لما كان ذلك ،وكانت المطعون �ضدها قد ا�ستدلت
في طلب التطليق على �أن زوجها �أ�ساء �إليها بال�شكوى المقدمة
منه ،ن�سب �إليها �أنها �ضربته واقترنت الدعوى � -أي ال�شكوى -
بالبراءة ،ومن ثم ف�إنه ال تثريب على محكمة المو�ضوع اعتبارها
مجرد ال�شكوى� ،أنه ينطوي على الم�ضارة بالزوجة ،وفيه الإ�ساءة
�إليها كزوجة « ()25
والحمد هلل �أو ًال و�أخراً

( )1حيث تن�ص المادة  15منه على �أنه»:
 .1على المحكمين �أن يعينا مكان وتاريخ
انعقـاد جل�سة التحـكيم الأولى بالتن�سـيق مـع
الإدارة ،و�أن يعـلنا الزوجين بذلك بالطريق
الذي ير�سمه القانون .
 .2ي �ت��رت��ب ع �ل��ى ع ��دم الإع �ل��ان بالجل�سة
الأولى للتحكيم بطالن تقرير المحكمين».
( )2والتي تن�ص على �أنه« :على المحكمين
ت��دوي��ن �أق ��وال ال��زوج�ي��ن وذوي ال���ش��أن في
مح�ضر يوقعانه والزوجان وذوو ال�ش�أن».
( )3ت�م�ي�ي��ز دب ��ي  -ال �ط �ع��ن رق ��م 2009/1
بتاريخ2009/3/3م  ،والطعن رقم 2007/57
بتاريخ2007/11/6م  ،والطعن رقم 2007/9
بتاريخ2007/5/1م  ،والطعن رقم 2006/83
بتاريخ2007/1/16م � -أحوال �شخ�صية.
( )4المحكمة االتحادية العليا ـ الطعن رقم
 123ل�سنة � 2009أحوال �شخ�صية ،بتاريخ 29
2009 / 12 /م�ـ ـ مجموعة �أحكام � 2009ص
 45ط :دار �صادر.
( )5المحكمة االتحادية العليا ـ الطعن رقم
 96ل�سنة � 2010أح��وال �شخ�صية بتاريخ / 1
2010 / 6م ـ مجموعة �أح�ك��ام � 2010ص 35
ط :دار �صادر.
( )6المحكمة االتحادية العليا ـ الطعن رقم
 402ل�سنة � 2010أحوال �شخ�صية بتاريخ 26
2010 / 10 /م ـ مجموعة �أحكام � 2010ص 49
ط :دار �صادر.
( )7تمييز دب��ي – ال�ط�ع��ن رق��م 2009/1
بتاريخ2009/3/3م  ،الطعن رقم 2007/57
بتاريخ2007/11/6م � -أحوال �شخ�صية.
( )8ال���ش��رح ال�ك�ب�ي��ر ل �ل��دردي��ر م��ع حا�شية
الد�سوقي عليه  ،346/2حيث يقول خليل
ف��ي م�خ�ت���ص��ره « ون �ف��ذ ط�لاق�ه�م��ا و�إن لم
ير�ض الزوجان والحاكم «.
( )9تمييز دب��ي – الطعن رق��م 2008/74
ب � �ت � ��اري � ��خ2009/3/24م �أح� � ��وال �شخ�صية.
وان �ظ��ر ح�ك��م ال�م�ح�ك�م��ة االت �ح��ادي��ة العليا
الطعن رق��م  31ل�سنة � 28أح��وال �شخ�صية
ب� �ت ��اري ��خ2007/2/21م ـ مجموعة الأح �ك��ام
ال �� �ص��ادرة م��ن المحكمة االت �ح��ادي��ة العليا
ل�سنة �� 2007ص�ـ�ـ 37ط :دار � �ص��ادر .وك��ذا
الطعن رق��م  298ل�سنة� 28أح��وال �شخ�صية
بتاريخ  2007/2/28ـ المرجع ال�سابق �ص.45
( )10المحكمة االت�ح��ادي��ة العليا ـ الطعن
رقم  315ل�سنة � 29أح��وال �شخ�صية بتاريخ
2008 / 4 / 21م ـ مجموعة �أح �ك��ام 2008
�ص  ، 40والطعن رقم  169ل�سنة � 27أحوال
�شخ�صية بتاريخ 2007 / 2 / 28م ـ مجموعة
�أحكام � 2007ص  41ط :دار �صادر.
( )11المحكمة االت�ح��ادي��ة العليا ـ الطعن

رقم  402ل�سنة � 2010أحوال �شخ�صية بتاريخ
2010 /10 / 26م ـ مجموعة �أحكام � 2010ص
 50ط :دار �صادر.
( )12تمييز دب��ي – الطعن رق��م 2008/74
ب � � � �ت� � � ��اري� � � ��خ2009/3/24م ،وال� �ط� �ع ��ن رق ��م
2009/1ب � � � �ت� � � ��اري� � � ��خ2009/3/3م � -أح � ��وال
�شخ�صية.
( )13المحكمة االتحادية العليا ـ الطعن
رق ��م  298ل���س�ن��ة � 2007أح � ��وال �شخ�صية،
بتاريخ 2007 / 2 / 28م ـ مجموعة �أحكام
� 2007ص  45ط :دار �صادر.
( )14انظر حكم المحكمة االتحادية العليا
ـ الطعن رقم  169ل�سنة � 27أحوال �شخ�صية
ب� �ت ��اري ��خ2007/2/28م ـ مجموعة الأح �ك��ام
ال �� �ص��ادرة م��ن المحكمة االت �ح��ادي��ة العليا
ل�سنة � 2007صــ 41ط :دار �صادر .ويراجع
حا�شية الد�سوقي .344 /2
( )15ال �ب �ه �ج��ة � �ش��رح ال �ت �ح �ف��ة .302 /1
حيث يقول الغرناطي  « :ويثبت الإ�ضرار
بال�شهود � .....أو �سماع �شاع في الوجود «
( )16تمييز دب��ي -الطعن رق��م ( )30ل�سنة
( )2004مجموعة الأحكام العدد (� )15ص
.1770
( )17تمييز دبي – الطعن رقم ,2009/73
بتاريخ2009/12/29م – �أحوال �شخ�صية.
( )18ت� �م� �ي� �ي ��ز دب� � � ��ي – ال � �ط � �ع� ��ن رق� ��م
 ,2008/105بتاريخ2008/12/30م ،والطعن
رق � � � ��م 2006/83ب �ت��اري��خ 2007/1/16م –
�أحوال �شخ�صية.
( )19تمييز دبي الطعن رقم  40ل�سنة 2006
بتاريخ2006/9/26م� -أحوال �شخ�صية.
( )20ت� �م� �ي� �ي ��ز دب� � � ��ي – ال � �ط � �ع� ��ن رق� ��م
,2009/5و 2009/11بتاريخ2009/4/14م –
�أحوال �شخ�صية.
( )21تمييز دبي – الطعن رقم ,2006/83
بتاريخ2007/1/16م – �أحوال �شخ�صية.
( )22تمييز دبي– الطعن رقم ,2008/105
بتاريخ2008/12/30م – �أحوال �شخ�صية.
( )23المحكمة االت�ح��ادي��ة العليا ـ الطعن
رقم  269ل�سنة � 28أح��وال �شخ�صية ،بتاريخ
2007 / 4 / 18م ـ مجموعة �أحكام � 2007ص
 59ط :دار �صادر.
( )24المحكمة االتحادية العليا ـ الطعنان
رق�م��ا  244ل�سنة  42 ،28ل�سنة � 29أح ��وال
� �ش �خ �� �ص �ي��ة ،ب �ت��اري��خ 2007 / 10 / 29م ـ
مجموعة �أحكام � 2007ص  75ط :دار �صادر.
( )25المحكمة االت�ح��ادي��ة العليا ـ الطعن
رقم  209ل�سنة � ،28أحوال �شخ�صية ،بتاريخ
2007 / 11 / 20م �ـ ـ مجموعة �أحكام 2007
�ص  79ط :دار �صادر.

خواطر

�أ�س�س عليه الحكم المطعون فيه ق�ضاءه  -لم يثبت �شرعاً ،ومن ثم
يكون ق�ضاء الحكم الذي بني عليه حريا بالنق�ض»()23

الهوام�ش
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يقول الحق وال يخاف فيه لومة الئم ،لأن قول الحق ال ينق�ص
من عمره وال ي�ضيع عليه رزقاً �سعى فيه واجتهد في طلبه ،وهذان
الأم��ران هما اللذان يمنعان النا�س من الجهر بالحق خ�شية �أن
ينالهم مكروه �أو �أن يحرموا به رزق �اً ال �سيما �إذا ك��ان ذل��ك في
مقام ذوي ال�سلطان .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :ال
ينبغي المرئ ي�شهد مقاماً فيه مقال حق �أال يتكلم به ،ف�إنه لن
يقدم �أجله ،ولن يحرمه رزقاً له .كما حث �أي�ضاً على بذل الن�صرة
لأخيه الم�سلم حين ق��ال �صلى اهلل عليه و�سلم وع��ن جعفر عن
�أبيه عن علي عليهم ال�سالم قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�آله من �سمع رج ًال ينادي يا للم�سلمين فلم يجبه فلي�س بم�سلم.
وع��ن �أب��ي عبد اهلل عليه ال�سالم �أن��ه ق��ال� :إذا ق��درت على الل�ص
فابدره و�أنا �شريكك في دمه ،و�أنذر �صلى اهلل عليه و�سلم من يرى
محارم اهلل تنتهك فلم يحرك ذلك �ساكناً لديه ولم يثر لذلك �إذا
لم يكن قادراً على تغييره بيده فقال �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يقول ما من قوم عملوا بالمعا�صي وفيهم من يقدر �أن
ينكر عليهم فلم يفعل �إال يو�شك �أن يعمهم اهلل بعذاب من عنده،
وروي عن �أبي ثعلبة الخ�شني �أنه �س�أل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم عن تف�سير قوله تعالى ال ي�ضركم من �ضل �إذا اهتديتم،
حديث �أب��ي ثعلبة �أن��ه �س�أل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن
تف�سير قوله تعالى ال ي�ضركم من �ضل �إذا اهتديتم ،الحديث
�أخرجه �أبو داود والترمذي وح�سنه وابن ماجه ،فقال يا �أبا ثعلبة
مر بالمعروف وانهى عن المنكر ،ف�إذا ر�أيت �شحاً مطاعاً وهوى
متبعاً ودنيا م�ؤثرة و�إعجاب كل ذي ر�أي بر�أيه فعليك بنف�سك ودع
عنك العوام �إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتم�سك
فيها بمثل الذي �أنتم عليه �أجر خم�سين منكم قيل بل منهم يا
ر�سول اهلل ،قال :ال بل منكم لأنكم تجدون على الخير �أعواناً وال
يجدون عليه �أعواناً ،و�سئل ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه عن تف�سير
هذه الآية فقال �إن هذا لي�س زمانها �إنها اليوم مقبولة ولكن قد
�أو�شك �أن ي�أتي زمانها ت�أمرون بالمعروف في�صنع بكم كذا وكذا

ملعلوماتك
نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يقف
الإن�سان عاجز ًا عن رفع ظلم يراه يقع على
�أخيه الإن�سان و�أن يكون كل دوره هو موقف
املتفرج وامل�شاهد فقط
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بقلم /المستشار ماهر سالمة
القا�ضي مبحاكم دبي

� ً
أوال :االمتناع يف ال�شريعة الإ�سالمية:
لقد �سبقت ال�شريعة الإ�سالمية القوانين قاطبة حين جرمت
االمتناع و�أن يقف الإن�سان موقفاً �سلبياً مما يدور حوله ال�سيما �إذا
كان الأمر يتعلق بواجب كان يلزم �أن يقوم به تجاه �شخ�ص معين،
�أو بذل عون له� ،أو تقديم ن�صرة له� ،أو �أن يدفع عنه ظلماً� ،أو �أن
يفرج عنه هماً� ،أو �أن ي�سد عنه جوعه� ،أو يم�شي في ق�ضاء حاجة له،
وجعل خيار النا�س �أنفعهم للنا�س .فقد ورد في الحديث ال�صحيح
الذي رواه ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن رج ًال �أتى ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال يا ر�سول اهلل �أي النا�س �أحب �إلى اهلل ،و�أي
الأعمال �أحب �إلى اهلل؟ فقال �صلى اهلل عليه و�سلم (�أحب النا�س
�إلى اهلل �أنفعهم للنا�س ،و�أحب الأعمال �إلى اهلل �سرور تدخله على
م�سلم �أو تك�شف عنه كربة �أو تق�ضي عنه ديناً �أو تطرد عنه جوعاً
إلي من �أن �أعتكف في الم�سجد
ولأن �أم�شي مع �أخ في حاجة �أحب � ّ
– �أي م�سجد المدينة) وفي رواية �أخرى خير لي من عبادتي في
م�سجدي هذا �شهراً.
كما نهى ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يقف الإن�سان
عاجزاً عن رفع ظلم ي��راه يقع على �أخيه الإن�سان و�أن يكون كل
دوره ه��و م��وق��ف ال�م�ت�ف��رج وال�م���ش��اه��د ف�ق��ط ع�ن��ده��ا ي��و��ش��ك اهلل
�أن يعمه بعذاب من عنده ،حيث ق��ال �صلى اهلل عليه و�سلم ،في
الحديث ال��ذي رواه ابن عبا�س ،عن ابن عبا�س ق��ال :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تقفن عند رجل يقتل مظلوماً ،ف�إن
اللعنة تنزل على من ح�ضره حين لم يدفعوا عنه ،وال تقفن عند
رجل ي�ضرب مظلوماً ،ف�إن اللعنة تنزل على من ح�ضره حين لم
يدفعوا عنه» رواه الطبراني والبيهقي با�سناد ح�سن.
كما �شجع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الم�سلم على �أن

االمتناع هو �إحجام اجلاين
عن القيام بفعل �إيجابي
كان ينتظره ال�شارع كواجب قانوين

وتقولون فال يقبل منكم فحينئذ عليكم �أنف�سكم ال ي�ضركم من
�ضل �إذا اهتديتم ،وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لت�أمرن
بالمعروف ولتنهون عن المنكر �أو لي�سلطن اهلل عليكم �شراركم
ثم يدعوا خياركم فال ي�ستجاب لهم ،حديث لت�أمرن بالمعروف
ولتنهون عن المنكر �أو لي�سلطن اهلل عليكم �شراركم ثم يدعوا
خياركم فال ي�ستجاب لهم .وق��ال جابر بن عبد اهلل ،قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� :أوحى اهلل تبارك وتعالى �إلى ملك من
المالئكة �أن اقلب مدينة كذا وكذا على �أهلها فقال يا رب �إن فيهم
عبدك فالناً لم يع�صك طرفة عين قال اقلبها عليه وعليهم ف�إن
وجهه لم يتمعر في �ساعة قط حديث جابر �أوحى اهلل �إلى ملك
من المالئكمة �أن اقلب مدينة كذا وكذا على �أهلها قال فقال يا
رب �إن فيهم عبدك فالناً الحديث �أخرجه الطبراني في الأو�سط
والبيهقي في ال�شعب و�ضعفه وقال المحفوظ من قول مالك بن
دينار.
والأحاديث في ذلك كثيرة حتى �أن الترغيب فيها و�صل �إلى
ح��د جعل م��ن يقتل ف��ي �سبيل كلمة ال�ح��ق �شهيداً لقوله وق��ال
الح�سن الب�صري رحمه اهلل :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أف�ضل �شهداء �أمتي رجل قام �إل��ى �إم��ام جائر ف�أمره بالمعروف
ون�ه��اه ع��ن المنكر فقتله على ذل��ك فذلك ال�شهيد منزلته في
الجنة بين حمزة وجعفر.
وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم عن �أب��ي �سعيد الخدري �سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول« :م��ن ر�أى منكم منكراً
فليغره بيده ،ف�إن لم ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن لم ي�ستطع فبقلبه،
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ال تقوم م�س�ؤولية الأب �إذا �شاهد ابنه
ي�صارع املوت غرق ًا وال ينقذه �إذا كان
ال ي�ستطيع ال�سباحة

الآية �أي�ضاً على �أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من �أخ�ص
�أخ�لاق الم�ؤمنين والم�ؤمنات و�صفاتهم الواجبة التي ال يجوز
لهم التخلي عنها �أو الت�ساهل بها ،والآيات في هذا المعنى كثيرة.
من هنا كانت ال�شريعة الغراء �أ�سبق �إلى �إقامة الم�س�ؤولية عن
االمتناع �سواء كان من الفرد �أو الجماعة وجعلت الجزاء على نحو
ما �أ�سلفنا في الدنيا قبل الآخرة والمقام ال يت�سع لإلقاء ال�ضوء
على ه��ذا الجانب وم��ن ثم فقد دعاني داع الإي�ج��از �إال �أن �أ�سرد
لمقتطفات من هذا الجانب الو�ضاء في �شريعتنا الغراء.
ً
ثانيا :االمتناع يف القوانني :
تعريفه :االمتناع هو �إحجام الجاني عن �إتيان فعل �إيجابي
معين كان ال�شارع ينتظره في ظ��روف معينة �شريطة �أن يوجد
واجب قانوني يلزم بهذا الفعل ،و�أن يكون في ا�ستطاعة الممتنع

عدماً وفراغاً ،والعدم والفراغ ال يمكن �أن ينتج عنه �سوى العدم
وال�ف��راغ ،وال يمكن �أن يكون �سبباً في نتيجة �إجرامية مفهومة
على �أنها تغيير ملمو�س في الأو�ضاع ال�سابق قيامها في العالم
الخارجي ،وبعبارة �أخرى كيف ي�سوغ في المنطق القول ب�أن العدم
�سبب لموجود ذي كيان مادي؟
�أما االتجاه الحديث في الفقه والق�ضاء فيذهب �إلى الت�سليم
ب�سببية االم�ت�ن��اع ،وت�ب�ع�اً ل��ذل��ك االع �ت��راف ب�صالحيته لتكوين
النا�شط الإج��رام��ي ف��ي ج��رائ��م القتل واالع �ت��داء الج�سدي في
كافة �صوره الب�سيطة والم�شددة ،بل وفي غيرهما من الجرائم
الإيجابية ،وحجتهم في ذلك �أن االمتناع لي�س عدماً وفراغاً لأنه
كيان قانوني له وجوده وعنا�صره التي يقوم عليها ،فهو يفتر�ض
�إحجامها عن فعل �إيجابي معين يتطلبه ال�شارع ويراه �ضرورياً
لحماية حق معين ،وهو كالفعل الإيجابي �سلوك �إرادي يقت�ضى
�أن تكون الإرادة م�صدره ومن ثم فهو لي�س موقفاً �سلبياً مح�ضاً،
�أي لي�س �إحجاماً مجرداً ،و�إنما هو موقف �سلبي بالقيا�س �إلى فعل
�إيجابي معين ،ومن هذا الفعل ي�ستمد االمتناع كيانه وخ�صائ�صه،
ويفتر�ض االمتناع �أن��ه يمثل مخالفة لواجب قانوني ،وتتحقق
هذه المخالفة �إذا كان القانون يلزم بالعمل الإيجابي الذي �أحجم
لواجب قانوني ،وتتحقق ه��ذه المخالفة �إذا ك��ان القانون يلزم
بالعمل الإيجابي الذي �أحجم عنه الممتنع ،فهو على هذا النحو
يفتر�ض �إل��زام�اً قانونياً قعد الممتنع عن �أدائ��ه ،على �أن��ه �أي�اً ما
كان الخالف بين الر�أيين ف�إنه لتحديد ال��ر�أي ال�صحيح فيهما،
والترجيح فيما بينهما ي�ستلزم �أن نقف على الأم��ور الجوهرية
التي تمثل الف�صل بينهما وعلى وج��ه التحديد تحديد نطاق
البحث وح�صر دائرته وعلى التبيان التالي:
� ً
أوال :ا�ستبعاد احلاالت التي ال تدخل فيه والتي ال يثري
ً
خالفا يف الفقه:
حكمها
- 1ا�ستبعاد الحاالت التي ال يكون الممتنع محم ًال بواجب
قانوني يلزمه بالعمل الإيجابي الذي �أحجم عنه :وعلى ذلك فال
تلحق بال�شخ�ص ثمة م�س�ؤولية من �أي نوع متى قعد عن التدخل
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وذلك �أ�ضعف الإيمان» رواه م�سلم رحمه اهلل في �صحيحه.
وكما حر�صت ال�شريعة الغراء �أن ت��زرع في الفرد حب البذل
والعطاء و�أال يقف موقفاً �سلبياً ،فقد حر�صت على ذات القدر �أن
تكون الأم��ة على هذه ال�شاكلة حين جعلت خيريتها لي�ست ذاتية
فيها و�أما هي خيرية م�شروطة ب�أن يكون لها دور �إيجابي في �شتى
مناحي الحياة ،و�إال تتطرق ال�سلبية �إليها �سبي ًال حين قال عز وجل
في محكم التنزيل في �سورة �آل عمران (كنتم خير �أم��ة �أخرجت
للنا�س ت�أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وت�ؤمنون باهلل).
و�ضرب لنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الأمثال في عقبى
الجماعة التي تكتفي بالمواقف ال�سلبية حين ت��رى ت�صرفات
القلة التي ال ترى �إال تحقيق غايتها ال�شخ�صية دون �أن يهمها
�أمر غيرها ف�إن وقفت موقفاً �سلبياً كان فيه هالكها و�أن بادرت
�إل��ى ال�ضرب على القلة المارقة ك��ان فيه نجاتها كما ورد ذلك
في حديث �أ�صحاب ال�سفينة ،كما ثبت في �صحيح البخاري عن
النعمان بن ب�شير ر�ضى اهلل عنه ق��ال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يقول« :مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها
كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة ف�أ�صاب بع�ضهم �أعالها وبع�ضهم
�أ�سفلها ،فكان الذين في �أ�سفلها �إذا ا�ستقوا من الماء مروا على
من فوقهم فقالوا :لو �أنا خرقنا من ن�صيبنا خرقاً ولم ن�ؤذ من
فوقنا ،قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :ف�إن يتركوهم وما �أرادوا
هلكوا جمعياً ،و�إن �أخذوا على �أيديهم نجوا ونجوا جميعاً».
م��ن هنا ك��ان لعن ال�ك�ف��ار م��ن بني �إ��س��رائ�ي��ل حين �أغم�ضوا
�أعينهم عن القذى ولم يتنا�صحوا فيما بينهم ،واكتفوا بالمواقف
ال�سلبية بع�ضهم �إل ��ى بع�ض فحقت عليهم اللعنة م��ن الحق
�سبحانه وتعالى والطرد من رحمته وذمهم لتركهم هذا الواجب،
فقال �سبحانه في كتابه المبين من �سورة المائدة( :لعن الذين
كفروا من بني �إ�سرائيل على ل�سان داود وعي�سى ابن مريم ذلك
بما ع�صوا وكانوا يعتدون ،كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئ�س
ما كانوا يفعلون).
ولعلو مرتبة الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجرده
م��ن ال�م��واق��ف ال�سلبية ج��اء ف��ي �أك �ث��ر م��ن م��و��ض��ع م��ن ال �ق��ر�آن
الكريم مقدماً على ال�صالة والزكاة وقال عز وجل( :والم�ؤمنون
والم�ؤمنات بع�ضهم �أولياء بع�ض ي�أمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويقيمون ال�صالة وي�ؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ور�سوله
�أولئك �سيرحمهم اهلل �إن اهلل عزيز حكيم) وما ذاك �إال لما تقدم
بيانه من عظم �ش�أنه وعموم منفعته وت�أثيره في المجتمع ،وتدل

عنه �إتيانه و�إرادته.
وقد �أثار االمتناع جد ًال في الفقه الجنائي القديم والحديث
حول ما �إذا كان االمتناع ي�صلح وهو �سلوك �سلبي �أن يتوافر به
عنا�صر ال��رك��ن ال�م��ادي ال �سيما ف��ي ج��رائ��م القتل ف��ي �صورتيه
العمدي وغير العمدي ،وجرائم االعتداء على الحق في �سالمة
الج�سم ،والقاعدة العامة �أن القانون ال يفرق بين و�سائل االعتداء
على الحياة �أو حتى تلك التي تمثل م�سا�ساً ب�سالمته �سواء في
�صورتها الب�سيطة �أو الم�شددة ،فكافة الو�سائل التي يتحقق بها
االعتداء على الحياة �أو �سالمة الج�سد وت�صلح لتحقيق النتيجة
هي في نظر القانون �سواء� ،إذ الغالب �أن تقع با�ستعمال �أداة معينة
ك�سالح ناري �أو �آلة حادة �أو را�ضة �أو حتى ت�سليط تيار كهربائي،
ولكنها تقع �أي�ضاً ولو لم ي�ستعن الجاني بثمة �أداة على الإطالق
كما في الخنق باليدين �أو الركل بالقدم في مو�ضع قاتل من
الج�سم� ،أو �إل�ق��اء المجنى عليه ف��ي النهر �أو م��ن م�ك��ان �شاهق
االرتفاع ،بل ال يلزم في الفعل الذي ي�ؤدي �إلى الوفاة �أن يكون من
�ش�أنه الم�سا�س بج�سم المجنى عليه مبا�شرة �إذ يكفي �أن يهييء
الجانى �أ�سباب الموت �أو االع�ت��داء ول��و ك��ان �إنتاج ه��ذه الأ�سباب
مرتهناً بحكم الظروف ك�أن يد�س للمجنى عليه �سماً في طعامه،
�أو �أن يحفر خندقاً في طريقه يغطيه بالأع�شاب� ،أو يقطع عليه
ج�سراً يعلم �سلفاً �أن المجنى عليه قد اعتاد المرور عليه ،كما
ي�ستوي �أي�ضاً �أن يحدث ذلك بفعل واحد ك�ضرب المجنى عليه
لمرة واحدة �أو �إخماد خنجر في �صدره �أو �أن يتم ذلك بجملة �أفعال
متكررة كمن ي�سعى لقتل �آخر بمناولته ال�سم على دفعات ،كما ال
ي�شترط في و�سيلة االعتداء �أن تكون قاتلة بطبيعتها متى كان
من �ش�أن ا�ستخدامها على نحو معين وفي ظروف معينة �أن ت�ؤدي
�إلى الغاية التي �أرادها الجاني� ،أما �إذا كانت الو�سيلة غير �صالحة
لأح��داث لتكوين الن�شاط الإجرامي في القتل �أو االعتداء على
�سالمة الج�سد فنكون �أم��ام جريمة م�ستحيلة ا�ستحالة مطلقة
من حيث الو�سيلة كما هو ال�ش�أن فيمن يد�س لغريمه �سكراً في
طعامه ،وال من يحاول قتل �آخر عن طريق �أعمال ال�شعوذة.
و�إذا ك��ان ال�شارع قد ا�ستن القاعدة على التف�صيل المتقدم
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
ك�إطالق الر�صا�ص وال�ضرب ب��أداة حادة وبين الو�سائل ال�سلبية
التي هي االمتناع ،ومثار الجدل الفقهي كان مردها الر�أي الذي
�ساد في بداية الأمر والذي ذهب �إلى عدم �إمكان وقوع القتل �أو
االعتداء العمدي باالمتناع بحجة �أن االمتناع ال يعدو �أن يكون

ً
ال يعترب ً
�شريكا يف
قاتال وال
القتل من ميتنع عن احليلولة
دون انتحار �شخ�ص ما
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تكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة
والغرامة �إذا وقعت اجلرمية نتيجة �إخالل
اجلاين مبا تفر�ضه عليه �أ�صول وظيفته �أو
مهنته �أو حرفته

ً
ً
ن�شاطا يقوم
ثانيا :احلاالت التي ي�صلح فيها االمتناع �أن يكون
ن�شاطا � ً
ً
إيجابيا:
به الركن املادي يف اجلرائم التي تتطلب
�أ-عندما ين�ص الم�شرع على تجريم االمتناع �صراحة فال
اجتهاد مع و�ضوح الن�ص و�صراحته ،كما هوال�ش�أن في جرائم
القتل غير العمدي والإ�صابات غير العمدية فقد ن�ص الم�شرع
في المادة  342من قانون العقوبات االتحادي رقم ( )3ل�سنة 1987
والمعدل بالقانونين رقمي ( )34ل�سنة  ،2005و ( )52ل�سنة 2006
في المادة  342منه والتي تعاقب على القتل غير العمدي ب�أنه:
يعاقب بالحب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ت�سبب
بخطئه في موت �شخ�ص.
وتكون العقوبة الحب�س م��دة ال تقل عن �سنة والغرامة �إذا
وقعت الجريمة نتيجة �إخ�لال الجاني بما تفر�ضه عليه �أ�صول
وظيفته �أو مهنته �أو حرفته� ،أو كان تحت ت�أثير �سكر �أو تخدير
55
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لحماية غيره ،و�أحجم عن عمل كان يترتب على القيام به �إنقاذ
حياته �إذا كان هذا ال�شخ�ص غير مكلف بالعمل قانوناً ،و�سواء كان
هذا العمل يقت�ضي من جانبه ق��دراً من الت�ضحية �أم ال ،ولهذا
ال ي�صح م�ساءلة �شخ�ص عن جريمة قتل �إذا ر�أى غريقاً م�شرفاً
على الهالك �أو �إن�ساناً تحيط به النار من كل حدب و�صوب فال
يتقدم لإنقاذه حتى ولو كان قا�صداً بذلك موته لعداوة بينهما،
ومرد عدم العقاب في مثل هذه الحاالت ينح�صر في تخلف معنى
االمتناع ذاته ،وبالتالي انعدام الن�شاط الإجرامي في كافة �صوره،
وذلك لأن االمتناع ال يت�صور �إال في �صلته بقاعدة قانونية من
قواعد ال�سلوك تفر�ض على ال�شخ�ص القيام بعمل معين ،وحيث
ال ي�ك��ون ال�شخ�ص م�ل��زم�اً ق��ان��ون�اً بالعمل ال يمكن �أن يو�صف
�إحجامه عنه ب�أنه امتناع معتبر في نظر القانون.
- 2حيث ال يكون في ا�ستطاعة الممتنع �إتيان العمل الإيجابي
ول��و ك��ان يحمل واج �ب �اً ق��ان��ون�ي�اً ب��إت�ي��ان��ه-:وع�ل��ى ذل��ك ال تقوم
م�س�ؤولية الأب وال يعد بالتالي قات ًال �إذا �شاهد ابنه ي�صارع الموت
غرقاً فال ينقذه لأنه ال ي�ستطيع ال�سباحة ،ولي�س في مقدوره �أن
ي�ستعين بمن ينقذه بد ًال منه.
- 3ا�ستبعاد الحاالت التي يكون فيها االمتناع م�سبوقاً بعمل
�إيجابي من �ش�أنه �إحداث النتيجة �سواء كانت موتاً �أو غير ذلك،
وتف�سير ذلك �أن��ه �إذا كان االمتناع تالياً لعمل �إيجابي ق�صد به
الجاني �إحداث النتيجة الإجرامية ف�إن هذا العمل يتحمل عبء
تلك النتيجة دونما �أدنى �شبهة ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن الق�ضاء
قد ق�ضى بم�س�ؤولية من قام ب�ضرب طفل �ضرباً مبرحاً و�أحدث
به �إ�صابات بج�سمه �أعجزته عن الحركة ،ثم ق��ام بتخبئته في
زراع��ة للق�صب بعيداً عن الأن�ظ��ار لعدة �أي��ام ،وتركه دون طعام
و�شراب حتى مات ،وتقوم به جريمة القتل العمد متى اقترن ذلك
بنية القتل ،وكانت الوفاة نتيجة مبا�شرة لتلك الأفعال.
- 4عندما تكون النتيجة راجعة مبا�شرة �إلى فعل �إيجابي �صادر
من �شخ�ص �آخر وال دخل فيه لإرادة الممتنع ،الذي ال يتعدى دوره
مجرد الإحجام عن التدخل والحيلولة دون وقوع هذا الفعل:
وه��ذا الفر�ض قد �أث��ار ج��د ًال في الفقه والق�ضاء ح��ول مدى
�صالحية االمتناع للم�س�ؤولية وال��ر�أي الم�ستقر عليه في الفقه
والق�ضاء في �ش�أنه �أنه ال م�س�ؤولية تلحق ب�صاحبه على الإطالق
على الرغم من مخالفة الممتنع لواجب قانوني يلقي عليه القيام
بعمل معين كما في حالة ال�شرطي الذي يمتنع عمداً عن م�ساعدة
�شخ�ص يقتله الل�صو�ص �أم��ام عينيه وناظريه ،وعلى م��ر�أى منه،

وال��زوج ال��ذي ي�شاهد زوج�ت��ه تحت�سي ال�سم بق�صد االنتحار فال
يحرك لذلك �ساكناً ويمتنع عن انتزاع ال�سم من يدها ،ثم يمتنع عن
مداركتها بالعالج ،وكذلك ال�شخ�ص المعهود �إليه ب�صيانة طريق
زراعي والإ�شراف عليه والذي يمتنع عن رفع احجار و�ضعها بع�ض
الأ��ش��رار بق�صد �إح��داث ت�صادم ي��ودى بحياة �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص
يمرون بهذا الطريق ع��ادة ،فعلى الرغم من �أن الممتنع في هذه
ال�ح��االت ك��ان عليه واج��ب قانوني بالقيام بعمل معين م��ن �ش�أنه
تجنب حدوث الوفاة �أو االعتداء على �أي نحو �إال �أن امتناعه عن
القيام بهذا العمل ال ي�ستتبع م�س�ؤوليته عنه ،وفي معر�ض تبرير
انتقاء ه��ذه الم�س�ؤولية انق�سم الفقه �إل��ى ر�أي�ي��ن �أحدهما يرجع
انتفاء الم�س�ؤولية �إلى �أنه لم يكن المحدث الأول لأ�سباب القتل �أو
االعتداء في الأمثلة ال�سالف بيانها وقد تعر�ض هذا االتجاه �إلى
النقد من حيث �أنه �إذا لم يكن المحدث الأول فقد �ساهم بن�صيب
ما في �إح��داث النتيجة ،بحيث ما كانت لتحدث ل��واله والمبادئ
العامة في القانون ت�أبى نفي الم�س�ؤولية عنه ،كما �أن بامتناعه هذا
تقوم عرى ال�سببية بين �سلوكه ال�سلبي والنتيجة �ش�أنها �ش�أن العمل
الإيجابي ،ه��ذا ف�ض ًال عما يحيط بفكرة المحدث الأول لأ�سباب
القتل �أو االعتداء من غمو�ض.
وع�ل��ى ذل��ك ك��ان التبرير ال�ت��ال��ي ه��و ال��ذي اعتنقه الق�ضاء
والفقه من �أن��ه ال يمكن �أن ين�سب �إل��ى كل من ال�شرطي الذي
يرى جريمة قتل تقع �أمامه فال يتدخل ،وال ذلك المعهود �إليه
ب�صيانة الطريق ويترك الأ�شرار ي�ضعون الحجارة ليقع حادث
ت�صادم يودي بحياة ركاب اعتادوا المرور منه لأن القانون يت�ضمن
قواعد تنفي عن االمتناع �صالحيته ليقوم به الركن المادي في
هذه الجرائم ،ال في �صورة الفاعل الأ�صلي ،وكذلك ال يمكن �أن
ي�سند �إلى فعلهم �صفة ال�شريك لأن الفقه والق�ضاء قد ا�ستقر
على �أن الم�ساعدة ال تت�صور �أن تقوم باالمتناع ،وعلى الرغم
مما �ساد الفقه والق�ضاء من عدم �صالحية الم�ساعدة ال�سلبية
لأن تكون �إحدى �صور الم�ساهمة التبعية ف�إن هذا االتجاه محل

نظر وانتقاد �شديدين ذلك لأن الم�ساعدة ال تقت�صر على �أمداد
الفاعل بو�سائل لم تكن متوفرة لديه� ،إذ �إنها تتحقق كذلك ب�إزالة
العقبات التي تعتر�ض تنفيذ الجريمة ،بل �إن الم�ساعدة ال�سلبية
تكون في بع�ض الظروف �أجدى من الم�ساعدة الإيجابية ،ف�إذا
كان المتهم ملتزماً طبقاً للقانون بالحيلولة دون وقوع جريمة
معينة� ،أو بالحيلولة دون وق��وع �أي جريمة ب�صفة عامة �سواء
بمجهوده المبا�شر �أو ب�إبالغ ال�سلطات العامة عنها ،ف�إن القانون
ي�ضع ب�ه��ذا االل �ت��زام عقبة ف��ي ط��ري��ق تنفيذ الجريمة ،ولهذه
العقبة وج��ود حقيقي بح�سبان �أن الأ� �ص��ل �أن يطبق القانون
تطبيقاً �سليماً ،ومن ثم كان االمتناع عن القيام بالواجب الذي
يفر�ضه القانون يعني �إزالة هذه العقبة وجعل تنفيذ الجريمة
�أ�سهل مما يكون في الو�ضع العادي ،وفي هذا الت�سهيل م�ساعدة
ال �شك فيها ،الأمر الذي يتعين معه �أن نعترف بالم�س�ؤولية عن
الم�ساعدة ال�سلبية �ش�أنها �ش�أن الم�ساعدة الإيجابية.
- 5ال �ح��االت ال�ت��ي تنفي فيها ق��اع��دة قانونية ع��ن االمتناع
ال�صفة الإجرامية:
�إذ هي بذلك تنفي عنه �صالحيته ليقوم به الركن المادي
للجريمة ،فمن يمتنع عن الحيلولة بين �شخ�ص وبين انتحاره ال
يعتبر قات ًال وال �شريكاً له في القتل ولو كانت بينهما �صلة تفر�ض
عليه رعايته كزوج �أو �أب ذلك �أن القانون ال يعاقب على االنتحار،
وال تقوم في حقه �صفة ال�شريك بالم�ساعدة ال�سلبية لأن الفقه
والق�ضاء ال يعترفان بها على نحو ما قدمنا.

عند وقوع الحادث� ،أو امتنع حينئذ عن م�ساعدة المجنى عليه �أو
عن طلب الم�ساعدة له مع ا�ستطاعته ذلك.
وتكون العقوبة الحب�س مدة ال تقل عن �سنتين وال تزيد على
خم�س �سنوات والغرامة �إذا ن�ش�أ عن الفعل وفاة �أكثر من ثالثة
�أ�شخا�ص ،ف�إذا توفر ظرف �آخر من الظروف ال��واردة في الفقرة
ال�سابقة تكون العقوبة الحب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال
تزيد على �سبع �سنوات والغرامة.
ون�ص الم�شرع في ال�م��ادة ( )343من ذات القانون في �ش�أن
الإ�صابة الخط�أ على �أنه :يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة
وبالغرامة التي ال ت�ج��اوز ع�شرة �آالف دره��م �أو ب��إح��دى هاتين
العقوبتين ،من ت�سبب بخطئه في الم�سا�س ب�سالمة ج�سم غيره،
وتكون العقوبة الحب�س م��دة ال تزيد على �سنتين والغرامة �أو
�إحدى هاتين العقوبتين �إذا ن�ش�أ عن الجريمة عاهة م�ستديمة� ،أو
�إذا وقعت الجريمة نتيجة �إخالل الجانى بما تفر�ضه عليه �أ�صول
وظيفته �أو مهنته �أو حرفته� ،أو كان الجاني تحت ت�أثير �سكر �أو
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�إذا توافرت عالقة ال�سببية بني االمتناع
والنتيجة  ..ي�س�أل املمتنع عن جرميته

دردشة

ملعلوماتك

بعد �أن ا�ستعر�ضنا بع�ض المفاهيم المحا�سبية
التي ت�سهم في فهم طبيعة عمل النظام المحا�سبي
باعتباره و�سيلة لفهم التقارير المحا�سبية التي
تعد مخرجاً لهذا النظام نتناول ف��ي ه��ذا العدد
تقارير الخبراء المحا�سبين والتقارير المالية
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
منها جهات مختلفة كل ح�سب حاجته ،ف�صاحب
(�أ� �ص �ح��اب ال �ع �م��ل) وال �م �� �س��اه �م��ون ي��رغ �ب��ون في
معرفة كيفية �سير الن�شاط وما يحقق من �أرب��اح
�أو خ�سائر والحكومات ترغب بالوقوف على مدى
االلتزام و�سير العمل في االتجاه ال�صحيح الذي
ت��م التخطيط ل��ه ،وه�ن��اك جهات �أخ��رى تخدمها
هذه التقارير ومن �ضمنها المحاكم التي ت�ستعين
ب��ال �خ �ب��راء ال�م�ح��ا��س�ب�ي��ن ف ��ي ال �ق �� �ض��اي��ا ال�م��ال�ي��ة
لت�ستفيد وتعتمد على تقاريرهم في الأحكام التي
ت�صدرها في الق�ضايا المالية.
ومن هنا تظهر �أهمية الخبير المحا�سبي الذي
تكلفه المحكمة ب�إعداد التقارير المحا�سبية في
الق�ضايا المالية المعرو�ضة عليها وقبل الخو�ض
في مختلف جوانب هذه التقارير البد من تو�ضيح
المحددات الواجب �أخذها بعين االعتبار في عمل
الخبير المالي وهي كما يلي:
حقوق والتزامات الخبير ،فالبد �أن يكون وا�ضحاً
للخبير المحا�سبي حقوقه الواجب الحفاظ عليها
والمطالبة بها �أثناء �أداء مهمته وكذلك االلتزامات
ال�م�ل�ق��اة ع�ل��ى ع��ات�ق��ه ت �ج��اه ال�م�ح�ك�م��ة والأط � ��راف
المتخا�صمة لكي ي�ستطيع الوفاء بها على الوجه
الأمثل للم�ساعدة في تحقيق العدالة الناجزة.

الإطار القانوني لمهمة الخبير :هذا الإطار هو
ال�سند القانوني الذي يعطي للخبير حق االطالع
وال��درا��س��ة واال�ستف�سارات وجميع الأع �م��ال التي
يقوم بها �أثناء �أداء مهمته لكي يعمل في ظل نظم
وق��وان�ي��ن ال��دول��ة مما يعطي ل��ه ال�ق��وة القانونية
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� :إن
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 �أن يراعي الخبير
ف��ي ت�ق��ري��ره ت�ق��دي��م الأ��س��ال�ي��ب والأدوات ب�صورة
وا�ضحة وجلية بما يخدم �سهولة نظرها واالعتماد
عليها في الأحكام المختلفة و�إعطاء ر�أيه ب�صورة
جلية كخبير محا�سبي ينظر �إل ��ى الق�ضية من
الناحية المحا�سبية ويبرز �أهم الأ�شياء التي ارتكز
عليها في الخروج بر�أي محا�سبي مقنع.
الإط��ار الزمني للتقرير المحا�سبي :الب��د �أن
يكون هناك �إط��ار زمني محدد لجميع الإج��راءات
التي يقوم بها الخبير المحا�سبي منذ بدء مهمته
حتى انتهائها ،حيث �أن تحديد الإط ��ار الزمني
ي�ساعد ع�ل��ى �إن �ج��از ال�ع�م��ل ف��ي ال��وق��ت المنا�سب
حيث �أن االلتزام بالوقت المحدد ي�ساعد في انتهاء
الم�شاكل ب�صورة �سريعة ومنتظمة و�إطالتها ربما
يكون له �أثر �سيىء في �سير العملية ككل.
ه��ذا ملخ�ص لبع�ض ال�م�ح��ددات التي يتوجب
مراعاتها من قبل الخبير المحا�سبي ..ونتمنى
�أن تكون هناك م�شاركة من قبل الخبراء في هذا
البحث مما ي�سهم في �إثراء المو�ضوع ليعود بالنفع
على الجميع.
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تخدير عند وقوع الحادث �أو امتنع عن م�ساعدة المجنى عليه �أو
عن طلب الم�ساعدة له مع ا�ستطاعته ذلك.
وت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة الحب�س وال �غ��رام��ة �إذا ن���ش��أ ع��ن الجريمة
الم�سا�س ب�سالمة �أكثر من ثالثة �أ�شخا�ص ،ف�إذا توافر ظرف �آخر
من الظروف الواردة في الفقرة ال�سابقة تكون الغرامة الحب�س
مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على خم�س �سنين والغرامة.
ب-وتنح�صر في تلك التي يكون على ال�شخ�ص واجب قانوني
بالتدخل والقيام بعمل كمين لحماية غيره ف��ي حياته �أو في
�سالمته فيحجم عن القيام بهذا العمل متخذاً موقفاً �سلبياً مح�ضاً
ال ي�سبقه عمل �إيجابي ويظهر ذلك جلياً في حالة الأم التي تمتنع
عن �إر�ضاع طفلها في ظروف معينة ،من هذه الظروف مث ًال عدم
وجود �شخ�ص ي�ستطيع في الوقت المنا�سب �إطعام الطفل ،وعجز
الطفل عن �إنقاذ نف�سه ،حتى يبلغ به الجوع كل مبلغ �إلى الحد
الذي يهدد حياته ،في الوقت الذي تعلم فيه الأم بهذه الظروف،
�أو في �أقل القليل ت�ستطيع �أن تعلمها ،ف�إن امتناعها هذا يكون قد
�صدر عن ن�شاط �إرادي هي الم�سيطرة عليه ،وهي التي توجهه
�إلى غايته ،وت�صبح كل هذه العوامل من�سوبة �إليها ،ون�ستطيع �أن
نقول في �سهولة وي�سر بتوافر
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
التي حدثت بح�سبان �إنها �سبب
للعدوان الذي نال م�صلحة �أو حقاً
جديراً بالحماية القانونية ،ذلك
�أن الم�شرع في مثل ه��ذه الظروف
كان ينتظر من الممتنع �إتيان فعل
�إي �ج��اب��ي ي�ف��ر��ض��ه ع�ل�ي��ه ،ب��ل يوجب
عليه ال�ق�ي��ام ب��ه ،الن��ه يفتر�ض �أن
من �ش�أن �إتيانه �صيانة هذا الحق،
ف ��إذا م��ا خ��ال��ف �سلوك الممتنع
ما فر�ضه عليه فنال العدوان

حقاً فال �شك بقيام م�س�ؤولية الممتنع لأن �سبب هذا العدوان هو
ذلك االمتناع ،ولأن ال�سببية القانونية تحمل في طياتها الدليل
على توافر ال�سببية المادية ،ف�إذا تحقق لدينا �أنه لو �أتى الممتنع
ذلك الفعل لما تحققت النتيجة قامت م�س�ؤولية الممتنع بتوافر
عالقة ال�سببية بين امتناعه هذا والنتيجة التي تحققت ،ويترتب
على ذلك بطريق اللزوم العقلي �أن نقرر �أن االمتناع كان هو ال�سبب
لحدوث النتيجة ،ف�إذا كان من �ش�أن �إر�ضاع الأم طفلها �أال تحدث
الوفاة ،فمعنى ذلك وبمفهوم المخالفة �أن عدم �إر�ضاعه هو �سبب
وفاته ،وي�س�أل الممتنع عن جريمة قتل متى توافرت �سائر الأركان
الأخرى من وجود واجب قانوني يلزم الممتنع بالعمل الإيجابي
الذي امتنع عنه وال��ذي كان من �ش�أنه انقاذ حياة المجنى عليه،
و�أن �إتيانه على النحو الذي فر�ضه ال�شارع ممكناً ،وقيام عالقة
ال�سببية بين االمتناع والوفاة ،ف�ض ًال عن توافر الق�صد الجنائي
�أو الخط�أ في جانب الممتنع.
و�صفوة القول في جل ما تقدم �أنه يجب االعتراف لالمتناع
ب�صالحيته لتكوين الركن المادي في جرائم القتل في �صورتيه
العمدية وغ�ي��ر العمدية (القتل ال�خ�ط��أ) وف��ي ج��رائ��م االع�ت��داء
على �سالمة الج�سم العمدية وغير العمدية �شريطة �أن يكون هذا
االمتناع مخالفاً لواجب قانوني يحمله الممتنع ،و�أن يكون في
ا�ستطاعته �إتيان العمل االيجابي الذي ين�سب �إليه الإحجام �إذ ال
تكليف بما ال ي�ستطاع ،عندها �سوف ال يكون هناك ادنى �صعوبة في
�إثبات قيام عالقة ال�سببية بين االمتناع والنتيجة التي تحققت على
�أر�ض الواقع ونالت حقاً للمجنى عليه �سواء في حياته �أو الم�سا�س
ب�سالمة ج�سده� ،إذ لوال االمتناع لما كان الم�سا�س� ،أو الوفاة� ،إذ لو
قام الممتنع بالعمل الإيجابي المفرو�ض عليه لما حدثت النتيجة
مما يعني �أن �سبب حدوثها هو عدم القيام بهذا العمل� ،أي االمتناع
عنه ،وهذا هو الذي يتفق مع مق�صد ال�شارع ،وغايته من تحميل
الممتنع بالواجب القانوني و�إلزامه على االن�صياع له ب�إتيانه.

تقارير الخبراء المحاسبين

هاني السيد
رئيس الشعبة المالية بالمعهد

helsayed@dji.gov.ae
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علم الحشـرات الجـنائي
ودوره في الكشف عن الجريمة

ت�ستخدم تطبيقات ع�ل��م ال�ح���ش��رات ف��ي ال�ك���ش��ف عن
ال�ج��رائ��م وم�لاب���س��ات وظ ��روف الجريمة ووق��ت ارتكابها
ومرتكبها ومعرفة �أ�سباب الوفاة ومكان حدوثها وما �إذا كان
تم نقل الجثة من مكانها ما ي�شكل �أداة لتحقيق العدالة
والف�صل في الإدانة �أو البراءة ..كل ذلك تحت م�سمى «علم
الح�شرات الجنائي».
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م��ن هنا يمكن تعريف علم الح�شرات الجنائي ب�أنه
العلم ال��ذي ي��در���س الح�شرات العالقة بالجثث للك�شف
عن تفا�صيل جريمة ما ووقت ارتكابها وتحت �أي ظروف
وقعت ،ذلك �أن الح�شرات ت�صبح هنا لي�ست مجرد كائنات
ح�ي��ة ل�ه��ا دورة ح�ي��اة طبيعية كبقية ال�ك��ائ�ن��ات ف�ق��ط بل
�أ�صبحت اليوم �أداة لتحقيق العدالة الجنائية والفي�صل
في البراءة �أو الإدانة.

تاريخ علم احل�شرات اجلنائي:
كانت ال�صين �أول من ا�ستخدم ه��ذا العلم وذل��ك في
عام 1325م عندما قتل م��زارع �صيني ب�ضربة منجل في
ر�أ�سه قرب حقول الأرز ،وبعد مرور يوم من تلك الحادثة
طلب زع�ي��م ال�ق��ري��ة م��ن ال�م��زارع�ي��ن �إح���ض��ار مناجلهم
وو�ضعها على الأر� ��ض لفترة م��ن ال��وق��ت ،وك��ان��ت جميع
المناجل حينها نظيفة �إال منج ً
ال واح ��داً تجمع عليه
الذباب المعدني لوجود �آثار دم عليه ،وعند �س�ؤال �صاحبه
اعترف بجريمته.
ون�شر المحامي المتحري �سونج ت�سو ع��ام 1347م
�شرحاً تف�صيلياً لتلك الجريمة في كتابه «غ�سيل الأخطاء»
المخت�ص بالتحقيقات الجنائية ،ذكر فيه تف�سيرات تقود
�إلى فهم كيفية تحديد ال�سبب المحتمل للوفاة.
ومن التجارب التي �أ�سهمت في ظهور علم الح�شرات
الجنائي ما ق��ام به الطبيب الإيطالي فران�سي�سكو عام
 1663حيث ق��ام ب��درا��س��ة اللحوم المتعفنة المك�شوفة،
و�أظهرت نتائج درا�سته �أن اللحوم المك�شوفة المتعفنة
كلياً واللحوم المك�شوفة المتعفنة جزئياً تطورت فيها
يرقات الذباب بينما لم تتطور يرقات الذباب في اللحوم
المتعفنة غير المك�شوفة.
وظ �ه��رت �أول درا� �س��ة منهجية ف��ي ع�ل��م ال�ح���ش��رات
الجنائي عام 1881م على يد الطبيب الإلماني راينارد،
حيث قام بفح�ص العديد من الجثث وبين مدى تطور
�أن ��واع الح�شرات على الجثث ال�م��دف��ون��ة ،وب�ع��ده توالت
ال��درا��س��ات والأب �ح��اث ف��ي علم الح�شرات الجنائي حتى
يومنا هذا.

علم احل�شـرات اجلـنائي
ي�ساعد يف حتديد �أ�سباب الوفاة ووقت
حدوثها وظروف ارتكاب اجلرمية ومكانها
ح�شرة برية على جثة غارقة
ك�شفت القاتل

بجانب وج��ود علوم مرتبطة بعلم الح�شرات الجنائي
وهي علم �أحياء الح�شرات وعلم ت�صنيف الح�شرات وعلم
البيئة وعلم ال�سموم وعلم وظائف الأع�ضاء وعلم الأحياء
الجزئي.
تطبيقات علم احل�شرات اجلنائي:
ي�ستخدم ع�ل��م ال�ح���ش��رات ال�ج�ن��ائ��ي ف��ي الك�شف عن
جرائم االنتحار وتحديد المكان الفعلي للوفاة وحوادث
تحطم ال�ط��ائ��رات وح ��االت �إه �م��ال الأط �ف��ال والم�سنين
وحوادث ال�سيارات وجرائم القتل� ...إلخ.
ومن تطبيقات علم الح�شرات الجنائي :في ا�سكتلندا
تم العثور على �سيارة وقعت في النهر وبداخلها امر�أتان،
وبفح�ص الجثتين عثر ع��ال��م الح�شرات الجنائي على
ح���ش��رة عليها دم �آخ ��ر غ�ي��ر دم ال�ج�ث�ت�ي��ن ،ك�م��ا �أن ه��ذه
الح�شرة من الح�شرات البرية ال البحرية ،ومن خالل
تحليل  DNAل�ه��ذه الح�شرة ت��م ال�ت�ع��رف على الجاني
والقب�ض عليه ..وفي الواليات المتحدة الأمريكية ك�شفت
الح�شرات عن �سيدة قتلت زوجها حينما �أخبرت ال�شرطة

�أق�سام علم احل�شرات اجلنائي:
علم الح�شرات المدنية /الح�ضرية.علم ح�شرات الحبوب والمواد المخزنة.علم الح�شرات الطبي /القانوني /الجنائي.59
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إعداد /حوراء موسى

وي�ستخدم ه��ذا العلم كما �أ�سلفنا ف��ي تحديد وقت
الوفاة ومعرفة �أ�سبابها وطريقة الوفاة ومكانها و�إذا ما
تمت ال��وف��اة ب�م��واد �سامة �أو م�خ��درة �أو �أي م��واد �أخ��رى
دخلت الجثة.

املجلة القانونية

علم بد�أ يف ال�صني
بتجمع ذباب على ِمنجل مزارع قاتل
لهذا العلم
القول الف�صل يف الإدانة والرباءة � ً
أحيانا

دور احل�شرات يف الك�شف عن اجلرمية:
�إن للح�شرات دوراً رئي�سياً ف��ي التحقيق الجنائي
ل�سببين رئي�سيين:
�أولهما �إن الح�شرات ُتعد �أول الكائنات التي تكت�شف
الجثة.
ثانيهما �إنه يمكن تقدير وقت و�صول الح�شرات للجثة
ح�سب درجة �أو م�ستوى تحللها.
وع�ن��دم��ا ت �ح��دث ال��وف��اة ف� ��إن �أول م��ن ي�صل للجثة
ه��ي ال�ح���ش��رات ،وغ��ال�ب�اً م��ا ي�ك��ون ال��ذب��اب المعدني �أول
الوا�صلين ،وبعد مرور �ساعات على الوفاة تتعاقب على
الجثة وحولها العديد من الح�شرات ،فيقوم المخت�ص
بجمع عينات منها ،بمختلف �أط��واره��ا ،الموجودة على
وداخل وحول الجثة لدرا�ستها وتحديد الوقت المنق�ضي
على الوفاة بجانب معرفة �أ�سباب الوفاة و�إذا ما حدثت
لا ب�شرياً
ال��وف��اة ،ب�ط��ري�ق��ة طبيعية �أم �أن ه�ن��اك ت��دخ� ً
ك��ال�ح��روق وال �ج��روح ،كما ي�ساعد الدليل الح�شري في
معرفة �أ�سباب الوفاة ،حيث �أن مكان الن�شاط الح�شري
غالباً ما يعك�س طريقة ال�ضرر قبل حدوث الوفاة.
وبالدليل الح�شري يمكن التعرف على ما �إذا تم نقل
الجثة من مكان �إلى �آخر ومعرفة المكان ال�سابق والمكان
ال�لاح��ق ل��وج��ود الجثة ،ك ��أن تتم ال��وف��اة ف��ي حديقة ما
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ثم تنقل الجثة لمكانٍ مغلق ،كل هذا من �ش�أنه تحديد
المتهم �أو تقلي�ص عدد الم�شتبه بهم.
كما �أنه بتحديد الفترة التقديرية بين وقت حدوث
الوفاة ووقت اكت�شاف الجثة يمكن التعرف على الأنواع
الح�شرية المتواجدة على الجثة �أو بالقرب منها ،و�أي�ضاً
التعرف على ظروف الطق�س التي ت�ساعد على ن�شاطها.
�إن البيئة المحيطة بالجثة والح�شرات المتواجدة
عليها وبقربها ي�ساعد في الو�صول �إل��ى تقدير مبدئي
عن وقت تعر�ض الجثة للن�شاط الح�شري ،وفقاً للظروف
الجوية التي ت�ساعد في تحديد وقت زيادة الح�شرات على
الجثة ..وهنا ال بد من الأخذ بعين االعتبار معرفة مدى
ت�أثير العوامل الأخرى في حالة الجثة وو�ضعها.
تعاقب احل�شرات على اجلثة:
�إن �أول م��ن ي�صل �إل��ى الجثة ه��ي الأن ��واع الح�شرية

مالحظات يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار:
ه�ن��اك م�لاح�ظ��ات مهمة ج��داً يجب �أن ت��ؤخ��ذ بعين
االع�ت�ب��ار م��ن قبل ع��ال��م ال�ح���ش��رات الجنائي ومنها �أن
بع�ض الذباب ال ي�ضع بي�ضه �إال في �أماكن مغلقة ،ف�إذا
وج��دت الجثة ف��ي ال �ع��راء وعليها بي�ض ه��ذا ال�ن��وع من
الذباب ف�إن هذا دليل على نقل الجثة من مكان مغلق �إلى
العراء والعك�س �صحيح �أي�ضاً ..كما �أن لدرا�سة الأط��وار
الح�شرية التي تنجذب للجثث في كل مرحلة �أهمية ،فلو
تم اكت�شاف �أنواع �أخرى ف�إن من �ش�أن ذلك الت�شكيك في
�سبب الوفاة ،فقد تكون غرقاً �أم حرقاً ،و�إذا ما تم دفن
الجثة فور الوفاة �أم بعد مرور وقت من الزمن.
العوامل امل�ؤثرة:
المنطقة الجغرافية و�أحوال الطق�س المحيط بالجثة
وال�ضوء والظل والتغييرات الف�صلية ومدى توافر الغذاء
والمناف�سة الح�شرية وطريقة الوفاة كل ذلك ي�ؤثر على
تعاقب ونمو الح�شرات على الجثث.

علم احل�شرات اجلنائي يف الوطن العربي:
تو�صل الباحث د .علي ر�ستم �أ�ستاذ علم الح�شرات
بالمركز القومي الم�صري للبحوث �إلى �أهمية ا�ستخدام
الح�شرات والعناكب كدالئل في الطب ال�شرعي ،وقد بد�أ
بحثه منذ �أربعين عاماً بعد ح�ضوره م�ؤتمراً دولياً في
ا�ستراليا 1968م حيث ا�ستمع �إلى محا�ضرة �ألقاها باحث
�أوروب ��ي ع��ن ا�ستخدام الح�شرات ف��ي البحث الجنائي
�أثارت �شغفه.
وف��ي الإم ��ارات ق��ام الأ�ستاذ الدكتور وليد عبد الغني
كعكة ،دكتور في جامعة الإمارات ،ب�إ�صدار �أول كتاب يتناول
علم الح�شرات الجنائي في الوطن العربي حيث تكفلت
م�ؤ�س�سة الكويت للبحث العلمي ب�إ�صداره ..وبتوجيهات من
معالي الفريق �ضاحي خلفان تميم القائد العام ل�شرطة
دبي بد�أت �شرطة دبي في العام  2012العمل على �إن�شاء ق�سم
خا�ص بعلم الح�شرات الجنائي يتبع �إدارة الطب ال�شرعي
في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
امل�صادر

•كتاب علم الح�شرات الجنائي للأ�ستاذ الدكتور وليد عبد
الغني كعكة ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي .2011
•موقع الأهرام الرقميdigital.ahram.org.eg :
•الح�شرات ك�أداة لتحقيق العدالة ،بحث من�شور مقدم من
ال�سيد عبد الحميد ال�سيد رفاعي ،كلية الزراعة جامعة كفر
ال�شيخ .2010
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ف��ي التحقيقات الأول�ي��ة �أن زوج�ه��ا ك��ان لديها �أم����س في
المنزل ،بينما �أثبت خبير الح�شرات �أن دود الجثة مر عليه
�أربعة �أيام مما ات�ضح معه كذب الزوجة ،وبت�ضييق الخناق
عليها اعترفت بقتل زوج�ه��ا ،كما تمت �إدان ��ة ق�س بقتل
زوجته حيث وج��د الخبراء نملة عمرها ثالثة �أي��ام في
حذاء الق�س حيث يعود هذا النوع من النمل لم�ستوطنة
نمل وجدت جثة الزوجة قريباً منها قبل ثالث �أيام.
�أم��ا على �صعيد ج��رائ��م ال�م�خ��درات فقد وج��د رج��ال
�شرطة ف�ل��وري��دا كمية كبيرة م��ن الكوكايين ل��م ُيعرف
م�صدرها� ،إال �أنهم وج��دوا ح�شرة �صغيرة ميتة في �أحد
الأكيا�س ،وبا�ستدعاء �أحد خبراء الح�شرات حدد موطنها
وهو غابات الهندورا�س.

القادرة على االنت�شار ال�سريع وبعد ذلك ي�أتي دور الأنواع
بطيئة االنت�شار ،كما تحتل بع�ض �أنواع الح�شرات �أماكن
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�شرات ذات الحياة الق�صيرة� ،أما في المراحل التالية
فتتعاقب الح�شرات ذات الحياة الطويلة ن�سبياً ،وعموماً
ل�ك��ل ف�ت��رة زم�ن�ي��ة ب�ع��د ح ��دوث ال��وف��اة �أن� ��واع معينة من
الح�شرات تتعاقب على الجثة.
وتعاقب الح�شرات على الجثة يختلف في النوعية �إذا
ما كانت الجثة مدفونة �أو مك�شوفة في الهواء الطلق �أو
�إذا كانت داخ��ل المركبة �أو داخ��ل �أوعية مغلقة� ،أو كانت
الجثة محروقة �أو محنطة �أو ف��ي ح��ال ك��ان��ت مغمورة
ب��ال�م�ي��اه � �س��واء ك��ان��ت ع��ذب��ة �أم م�ل��وث��ة ،وك��ل ذل��ك ي ��ؤدي
الخ �ت�ل�اف درج ��ة ت�ح�ل��ل ال�ج�ث��ة ن �ظ��راً الخ �ت�ل�اف �أن ��واع
الح�شرات وظ��روف الطق�س والبيئة المحيطة ،ويعتبر
تقدير الفترة المنق�ضية على الوفاة في البيئة المائية
من الأمور ال�صعبة.

تربية الأطوار احل�شرية:
ل�ت��رب�ي��ة الأط � ��وار ال�ح���ش��ري��ة �أه�م�ي��ة بالن�سبة لعالم
الح�شرات 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���ش��رة ع�ل��ى الجثة
وتحديد الفترة الزمنية المنق�ضية على الوفاة.
ويقوم عالم الح�شرات الجنائي بتربية الح�شرات وفق
بيئات مختلفة وتحت ظ��روف جوية مختلفة ومراقبة
ط��ور ن�م��وه��ا ،كما ي�ستخدم كبد البقر �أو كلى الأغ �ن��ام
والأبقار وغذاء القطط والكالب و�أ�سماك ال�سردين كغذاء
لتغذية اليرقات.
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امل�ستجدات الت�شريعية
يف دولـــة الإمـــــارات
العـــربية املتحـــــــدة
�إعداد� :أ.د حممد حممد حممد �أبوزيد

نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور،وع �ل��ى ال �ق��ان��ون االحت � ��ادي رق ��م ( )1ل���س�ن��ة  1972ب���ش��أناخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

املادة ()1
التعاريف
يف تطبيق �أحكام هذا القانون يق�صد بالكلمات والعبارات
التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها ،ما مل يق�ض �سياق
الن�ص بغري ذلك:

� ً
أوال :الت�شريعات االحتادية
1

قانون رعاية الأطفال جمهويل الن�سب.

يف �إطار الت�شريعات االحتادية حلماية حقوق الإن�سان
ب�صفة عامة وحقوق الطفل ب�صفة خا�صة ي�أتي هذا
الت�شريع املتوافق مع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل.
وعنوانه ون�صو�صه كما يلي:
قانون احتادي رقم ( )1ل�سنة 2012م
يف �ش�أن رعاية الأطفال جمهويل الن�سب
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املادة ()2
يهدف هذا القانون �إىل ما يلي:
-1تنظيم رعاية جمهويل الن�سب يف الدولة من خالل
�إن�شاء وتطوير دور الرعاية وت��أم�ين �أ�سر حا�ضنة لتوفري
ال��رع��اي��ة ال�صحية والنف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة والرتفيهية
والتعليمية لهم.
-2ك�ف��ال��ة ح�ق��وق جم�ه��ويل الن�سب ،وح��ري��ات�ه��م املدنية
وح�م��اي��ة حياتهم اخل��ا��ص��ة ،وح�ق�ه��م يف الأم ��ن ال�شخ�صي
واحلفاظ على امل�صالح الف�ضلى للطفل.
-3ح�م��اي��ة جم�ه��ويل الن�سب م��ن التعر�ض ل�ل�إ��س��اءة �أو
املعاملة الال�إن�سانية والإهمال.
-4تهيئة وت��أم�ين ال�ظ��روف املعي�شية ال�لازم��ة لنموهم
ال�ط�ب�ي�ع��ي وتن�شئتهم ال �ن �� �ش ��أة الإ� �س�لام �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
الواجبة.
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إذا كان النشر في الجريدة الرسمية
هو الوسيلة القانونية إلعالم الكافة
بالتشريعات الجديدة( ،المادة  111من
الدستور) فإن النشر في مجلة معهد
دبي القضائي هو الوسيلة الداعمة
لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.

وعلى القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  1972يف �ش�أناجلن�سية وجوازات ال�سفر والقوانني املعدلة له،
وع �ل��ى ق��ان��ون امل �ع��ام�ل�ات امل��دن �ي��ة ال �� �ص��ادر ب��ال�ق��ان��وناالحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم( )3ل�سنة  1987والقوانني املعدلة له،
وع�ل��ى ق��ان��ون الإج� ��راءات اجل��زائ�ي��ة ال���ص��ادر بالقانوناالحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة  2009يف �ش�أنتنظيم قيد املواليد والوفيات،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2001يف �ش�أنال�ضمان االجتماعي،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )28ل�سنة  2005يف �ش�أنالأحوال ال�شخ�صية،
وب �ن��ا ًء ع�ل��ى م��ا عر�ضته وزي ��رة ال �� �ش ��ؤون االجتماعية،وم��واف �ق��ة جم�ل����س ال � ��وزراء وامل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت� ��ادي،
وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي:

الإمارات العربية املتحدة.
الدولة:
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
الوزارة:
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
الوزير:
اجلهات املعنية :اجلهات االحتادية املعنية بتطبيق
�أحكام هذا القانون.
اجلهات املحلية املعنية بتطبيق
اجلهات
�أحكام هذا القانون.
املخت�صة:
دار رعاية جمهويل الن�سب.
الدار:
جلنة الأ�سر احلا�ضنة.
اللجنة:
جمهول الن�سب :الطفل الذي يعرث عليه يف الدولة
لوالدين جمهولني.
الأ�سرة التي يعهد �إليها بح�ضانة
الأ�سرة
جمهول الن�سب.
احلا�ضنة:
احت�ضان جمهول الن�سب وتربيته
احل�ضانة:
ورعايته وتقوم بها الدار �أو الأ�سرة
احلا�ضنة.
جمهول الن�سب الذي تقوم الدار �أو
املح�ضون:
الأ�سرة احلا�ضنة بح�ضانته.
هو ال�شخ�ص الذي يتوىل احت�ضان
احلا�ضن:
الطفل جمهول الن�سب.

املادة ()3
-1على كل من يعرث على طفل جمهول الن�سب �أن يبلغ
�أق��رب مركز �شرطة �أو ي�سلمه ف��وراً �إليه ،مع املالب�س التي
كانت عليه ،وجميع الأ�شياء الأخ��رى التي وجدها معه� ،أو
بالقرب منه.
-2يقوم م�س�ؤول مركز ال�شرطة با�ستالم الطفل و�إر�ساله
�إىل �أقرب مركز �صحي لإجراء الفحو�صات الطبية الالزمة
و�إخطار النيابة العامة بذلك وحترير حم�ضر باملالب�سات
والظروف التي وجد فيها مو�ضحاً فيه مكان العثور و�ساعته
وتاريخه وا�سم ال�شخ�ص الذي عرث عليه ومهنته وعنوانه.
-3ي �ق��وم امل��رك��ز ال�صحي ب ��إج��راء الك�شف ال�ط�ب��ي على
الطفل ،واتخاذ ما يلزم للمحافظة على �صحته و�سالمته
ويقوم الطبيب املخت�ص بتقدير �سنه.
-4تقوم النيابة العامة ب�إحالة الطفل �إىل الدار بالتن�سيق
مع الوزارة ووزارة الداخلية.
-5تختار ال��دار ا�سماً رباعياً للطفل ويف جميع الأح��وال
ال جتوز الإ�شارة ب�أي �شكل �إىل كون الطفل جمهول الن�سب
�سوا ًء يف �شهادة امليالد �أو �أية �أوراق ثبوتية �أخرى.
-6ت �ت��وىل ال ��دار ات �خ��اذ الإج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة لت�سجيل
الطفل يف الأوراق الر�سمية وفق القوانني والأنظمة املعمول
بها يف الدولة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.
املادة ()4
ت���ش��رف ال � ��وزارة بالتن�سيق م��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،على
دور رع��اي��ة جمهويل الن�سب يف ال��دول��ة م��ن كافة النواحي
الإجرائية والتنظيمية ،وعلى اجلهات املخت�صة التن�سيق يف
هذا ال�ش�أن مع الوزارة.
املادة ()5
-1تعمل الوزارة على ت�أمني �أ�سر حا�ضنة ملجهويل الن�سب
بالتن�سيق مع وزارة الداخلية ،ممن تتوافر فيها ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ولها �إن�شاء دور بالتعاون
مع اجلهات املعنية واملخت�صة تتوىل رعاية جمهويل الن�سب
والعناية بهم وت�ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�شاملة لهم وع�ل��ى وجه
اخل�صو�ص ما ي�أتي:
�أ-ت��أم�ين اخلدمات املعي�شية الالزمة من الغذاء وامللب�س
وامل�سكن.
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املادة ()6
حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �شروط قبول جمهول
الن�سب يف الدار.
املادة ()7
ب�ق��رار م��ن ال��وزي��ر ،وبالتن�سيق م��ع اجل�ه��ات املخت�صة ،ت�شكل
يف كل �إم��ارة جلنة الختيار الأ�سرة احلا�ضنة ،ت�سمى «جلنة الأ�سر
احلا�ضنة» على �أن يكون �أحد �أع�ضائها من وزارة الداخلية.
املادة ()8
تخت�ص جلنة الأ�سرة احلا�ضنة بالآتي:
-1و��ض��ع املعايري ال�لازم��ة الختيار الأ��س��ر احلا�ضنة وف��ق ما
حتدده الالئحة التنفيذية.
�-2إن�شاء �سجل بكل �إمارة بالتن�سيق مع وزارة الداخلية تر�صد
فيه كافة املعلومات املتعلقة مبجهويل الن�سب ،وال يجوز االطالع
ع�ل��ى ه��ذا ال�سجل �أو احل���ص��ول ع�ل��ى ��ص��ور م��ن ق�ي��وده �إال ل��ذوي
االخت�صا�ص.
-3م�ت��اب�ع��ة امل�ح���ض��ون ل��دى الأ� �س��رة احل��ا��ض�ن��ة ع�ل��ى �أن حت��دد
الالئحة التنفيذية قواعد املتابعة الدورية.
-4امل�شاركة يف �إع��داد وتنفيذ الربامج الالزمة لتوعية الأ�سر
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املادة ()9
على الأ��س��رة التي ترغب يف ح�ضانة جمهول الن�سب التقدم
بطلب �إىل ال ��وزارة مرفقاً ب��ه امل�ستندات التي حت��دده��ا الالئحة
التنفيذية لهذا القانون.
وي�صدر الوزير �أو من يفو�ضه بنا ًء على تو�صية اللجنة قراراً
بت�سليم الطفل �إىل الأ�سرة احلا�ضنة ب�صفة م�ؤقتة وملدة جتريبية
مدتها �ستة �أ�شهر ويجوز متديدها �إىل �ستة �أ�شهر �أخرى بنا ًء على
تقارير املتابعة الدورية ف��إذا تبني �أهلية الأ�سرة حل�ضانة الطفل
ي�صدر الوزير قراراً نهائياً بح�ضانة الأ�سرة للطفل.
املادة ()10
ي�شرتط يف الأ�سرة احلا�ضنة ما ي�أتي:
�-1أن تكون م�سلمة مواطنة مقيمة يف الدولة.
�-2أن تتكون من زوجني ال يقل عمر �أي منهما عن (� )25سنة.
�-3أال يكون قد �سبق احلكم على �أي من الزوجني يف جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة.
�-4أن ي �ث �ب��ت خ �ل��وه��ا م ��ن الأم � ��را� � ��ض امل �ع ��دي ��ة وال�ن�ف���س�ي��ة
واال�ضطرابات العقلية التي ت�ؤثر على �صحة الطفل و�سالمته،
وذلك من خالل تقرير �صادر من جهة طبية ر�سمية.
�-5أن تكون الأ�سرة قادرة على �إعالة �أفرادها واملح�ضون مادياً.
�-6أن تتعهد بح�سن معاملة الطفل وتربيته تربية �صاحلة،
واالهتمام ب�صحته وتعليمه وحمايته وتنميته.
�-7أية �شروط �أخرى يقررها الوزير بنا ًء على تو�صية اللجنة
مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
وي�ج��وز للوزير ا�ستثناء بع�ض الأ��س��ر احلا�ضنة فيما يتعلق
ب���ش��رط اخل�ل��و م��ن الأم��را���ض ال�ت��ي ال ت�شكل خ �ط��راً ع�ل��ى �صحة
املح�ضون.
املادة ()11
مع مراعاة الأح�ك��ام املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )9و
( )12من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تو�صية اللجنة

املادة ()12
تلتزم الأ�سرة احلا�ضنة مبا ي�أتي-:
�-1إخطار الوزارة بالعنوان اجلديد يف حالة تغيري حمل
�إقامتها.
-2ع��دم ت�سليم الطفل املح�ضون �إىل �أ��س��رة �أخ��رى ولو
لفرتة م�ؤقتة �إال مبوافقة ال��وزارة على �أن ت�صدر ال��وزارة
قرارها يف هذا ال�ش�أن يف خالل املدة التي حتددها الالئحة
التنفيذية للقانون.
-3ع��دم التخلي عن اال�ستمرار يف ح�ضانة املح�ضون �إال
بعد �إخطار ال��وزارة وت�سليم املح�ضون خالل ثالثني يوماً
من تاريخ الإخطار.
-4الإف�صاح للمح�ضون عن ن�سبه بالتن�سيق مع الوزارة
وطبقاً لل�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية.
-5ت �ق��دمي ت�ق��ري��ر ط�ب��ي ��س�ن��وي ع��ن احل��ال��ة ال�صحية
للمح�ضون م��ن �إح ��دى امل�ن���ش��آت ال�ط�ب�ي��ة ،وف �ق �اً مل��ا حت��دده
الالئحة التنفيذية.
املادة ()13
للباحث االجتماعي املخت�ص البحث يف حالة املح�ضون
ومتابعتها بالتن�سيق م��ع الأ� �س��رة احلا�ضنة ،ول��ه احل��ق يف
دخ��ول امل�ن��زل واالل�ت�ق��اء ب��ه واالط�ل�اع على �أو��ض��اع��ه وعلى
الأ�سرة احلا�ضنة ت�سهيل هذه املهمة.
املادة ()14
�-1إذا ثبت م��ن واق��ع ت�ق��اري��ر املتابعة ال��دوري��ة �أن الأ��س��رة
احلا�ضنة بحاجة �إىل م�ساعدة �أياً كانت للقيام بواجباتها جتاه
املح�ضون ،فيتم اتخاذ القرار املنا�سب من الوزارة لبذل امل�ساعدة
الالزمة ،وذلك طوال مدة رعاية الأ�سرة احلا�ضنة للمح�ضون.
�-2إذا ثبت �أن الأ�سرة احلا�ضنة قد �أخلت بالتزاماتها جتاه
املح�ضون خل ً
ال ب�سيطاً �أو �أن �ضرراً ب�سيطاً حلق به �سواء من
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ب-توفري الرعاية االجتماعية وال�صحية والنف�سية لهم مبا
يتنا�سب ومراحل �أعمارهم املختلفة.
ج-غر�س القيم النبيلة وتر�سيخ املبادئ والأخ�لاق الإ�سالمية
فيهم.
د-توفري فر�ص تعليم متكافئة يف مراحل التعليم املختلفة يف
جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية النظامية �أو املتخ�ص�صة.
هـ-تعزيز الهوية الوطنية وبناء االنتماء �إىل الدولة.
و-تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية وا�ستثمارها يف
�صقل �شخ�صيتهم.
ز-دجم �ه ��م م��ع غ�يره��م م��ن الأط� �ف ��ال يف امل ��راك ��ز والأن ��دي ��ة
الريا�ضية والثقافية واملخيمات وتوفري الأن�شطة املنا�سبة لهم.
-2حت� ��دد ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون �أق �� �س��ام ال ��دار
واخت�صا�صاتها ونظام العمل فيها مبا يتوافق مع الأنظمة احلديثة
اخلا�صة بالدعم االجتماعي ورعاية جمهويل الن�سب.

احلا�ضنة و�أفراد املجتمع بحقوق وحاجات جمهويل الن�سب و�أحكام
هذا القانون.
وحتدد الالئحة التنفيذية نظام عمل اللجنة.

�أن يعهد جم�ه��ول الن�سب �إىل مواطنة م�سلمة مقيمة يف
الدولة ال يقل عمرها عن (� )30سنة �إذا كانت غري متزوجة
�أو مطلقة �أو �أرملة �أو غاب عنها زوجها غيبة منقطعة وكانت
قادرة على �إعالة جمهول الن�سب مالياً.

الناحية ال�صحية �أو الأخالقية �أو التعليمية �أو النف�سية ،فعلى
الوزارة لفت نظر الأ�سرة احلا�ضنة جتاه ذلك ،ف�إذا تكرر منها
الإخالل وجهت الوزارة �إليها �إنذاراً ب�ضرورة الوفاء بالتزاماتها
ح�ي��ال املح�ضون� ،إذا مل ت�ستجب الأ� �س��رة احلا�ضنة ب��الإن��ذار
امل��وج��ه �إل�ي�ه��ا يتم ات�خ��اذ ال�ت��داب�ير ال�لازم��ة نحوها ب�ن��اء على
تو�صية اللجنة وطبقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية للقانون.
-3دون الإخ �ل��ال ب��ال �ع �ق��وب��ات امل�ن���ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا يف
�أي ق��ان��ون �آخ��ر� ،إذا ثبت �أن الأ��س��ر احلا�ضنة ق��د �أخلت
بالتزاماتها جتاه املح�ضون �إخ� ً
لاال ج�سيماً �أو �أن �ضرراً
ج�سيماً حلق به �سواء من الناحية ال�صحية �أو اجل�سدية
�أو الأخالقية �أو التعليمية �أو النف�سية – وتقدر ج�سامة
الإخالل بااللتزام وفقاً ملا تن�ص عليه الالئحة التنفيذية
لهذا القانون – ي�صدر الوزير بناء على تو�صية اللجنة
ق��راراً با�سرتداد املح�ضون من الأ�سرة احلا�ضنة دون �أن
يكون لها حق االع�ترا���ض على ذل��ك ،وتتوىل اللجنة يف
ه��ذه احل��ال��ة البحث عن �أ��س��رة حا�ضنة �أخ��رى منا�سبة،
واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.
املادة ()15
تعترب رعاية الأ�سرة احلا�ضنة للمح�ضون من الأعمال
اخلريية التطوعية التي تتم ب��دون مقابل ،وال يجوز لها
مطالبة املح�ضون �أو ال� ��وزارة بعد ان�ت�ه��اء احل�ضانة ب�أية
م�صاريف تكون ق��د �أنفقت عليه �أث�ن��اء تلك امل��دة �أو �أتعاب
مقابل رعايتها له �أثناء مدة الرعاية.
املادة ()16
تقوم الوزارة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ب�إعداد الربامج
الالزمة لتوعية �أفراد املجتمع بفئة جمهويل الن�سب يف كل
ما يتعلق ب�ش�ؤونهم وحاجاتهم وحقوقهم املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون والقوانني الأخرى املعمول بها يف الدولة.
املادة ()17
�إذا ثبتت ب�ن��وة جم�ه��ول الن�سب مب��وج��ب حكم ق�ضائي
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 �أو الأ�سرة احلا�ضنة للطفل املح�ضون متى
زال��ت الأ�سباب التي �أدت �إىل ح�ضانته ،ووفقاً ملا حت��دده الالئحة
التنفيذية لهذا ال�ق��ان��ون ،وال�ت��ي تت�ضمن �ضوابط الت�أهيل بعد
انتهاء احل�ضانة.

املادة ()20
�-1إذا توفى املح�ضون �أث�ن��اء وج��وده يف ال��دار �أو ل��دى الأ�سرة
احل��ا��ض�ن��ة فيجب �إخ �ط��ار ال� ��وزارة ف� ��وراً ،ب�ع��د ات �خ��اذ الإج� ��راءات
املن�صو�ص عليها يف قوانني الدولة.
-2يف ح��ال وف ��اة �أح ��د ال��زوج�ي�ن احل��ا��ض�ن�ين� ،أو انف�صالهما
فللوزارة �أن توافق على ا�ستمرار �أحدهما يف ح�ضانة املح�ضون من
عدمه.
-3يف حالة وف��اة احلا�ضن ي�ستطيع �أي من �أق��ارب��ه احل�ضانة
وفقاً لأحكام هذا القانون ب�شرط موافقة الوزارة على ذلك.
املادة ()21
ال ي �ج��وز لأي ��ش�خ����ص ال �ق �ي��ام ب� ��أي ع�م��ل ي�ت�ع�ل��ق باحل�ضانة
ملجهويل الن�سب دون اتباع القواعد والإج��راءات املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون.
املادة ()22
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر،
يعاقب كل من يخالف �أي حكم من �أحكام هذا القانون باحلب�س
والغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال جتاوز مائة �ألف
درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني وت�ضاعف العقوبة يف حال العود.
املادة ()23
ي���ص��در ال ��وزي ��ر ،ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،ال�لائ�ح��ة
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املادة ()24
يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
املادة ()25
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ /3 :رجب1433 /هـ
املوافق /24 :مايو2012 /م
وق��د مت ن�شره يف اجل��ري��دة الر�سمية – دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة – وزارة العدل – العدد  537ل�سنة – 42
رجب 1433هـ يونيو 2012م
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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )19ل�سنة 2012
يف �ش�أن �صندوق امل�س�ؤولية االجتماعية

جمل�س الوزراء:
بعد االطالع على الد�ستور،وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )1ل�سنة  1972يف �ش�أناخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )13ل�سنة  1976يف �ش�أناجلمعيات التعاونية،
وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )2ل�سنة  2001يف �ش�أنال�ضمان االجتماعي،

املادة ()1
التعاريف
يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،يق�صد بالكلمات والعبارات
التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يق�ض �سياق
الن�ص غري ذلك.
الدولة :الإمارات العربية املتحدة.
الوزارة :وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
الوزير :وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
ال�صندوق� :صندوق امل�س�ؤولية االجتماعية.
اللجنة :جلنة ال�صندوق.
املدير :مدير ال�صندوق.
املادة ()2
�إن�شاء ال�صندوق
ين�ش�أ يف ال ��وزارة �صندوق ُي�سمى «�صندوق امل�س�ؤولية
االجتماعية» ويكون ملحقاً بالوزير.
املادة ()3
�أهداف ال�صندوق
يهدف ال�صندوق �إىل حتقيق الأغرا�ض التالية:
-1ن�شر مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية.
-2ت�ق��دمي ال��دع��م امل��ادي وامل�ع�ن��وي ل�برام��ج ال ��وزارة يف
جمال التنمية والرعاية االجتماعية.
-3ت� ��أه� �ي ��ل وت� ��دري� ��ب امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن امل �� �س��اع��دات
االجتماعية ،وذل��ك بالتعاون والتن�سيق م��ع ج�ه��ات ذات
عالقة بالتدريب لزيادة فر�صهم يف احل�صول على عمل.

املادة ()5
مدير ال�صندوق
ي�ك��ون ل�ل���ص�ن��دوق م��دي��ر ،ي�ع�ين ب �ق��رار م��ن ال��وزي��ر ،ومي��ار���س
االخت�صا�صات الآتية:
-1الإدارة التنفيذية املبا�شرة لل�صندوق.
-2العمل على حتقيق �أهداف و�أغرا�ض ال�صندوق.
-3اق�تراح خطط وبرامج ال�صندوق ال�سنوية وتكلفتها املالية
ورفعها للجنة.
-4تقدمي مقرتحات للجنة ب�ش�أن ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
�-5إعداد احل�ساب اخلتامي لل�صندوق ورفعه للجنة.
�-6إع��داد التقرير ال��دوري وال�سنوي عن �سري العمل يف
ال�صندوق ورفعه للجنة.
�-7أية اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من الوزير.
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املادة ()19
على الوزارة �أن تبذل العناية الالزمة يف التن�سيق مع اجلهات
املعنية واملخت�صة لتوفري فر�ص �إمت��ام الدرا�سة ملجهويل الن�سب
باجلامعات واملعاهد العليا ،ولتوفري فر�ص عمل لهم قبل تركهم
لدور الرعاية �أو الأ�سر احلا�ضنة مبدة كافية.

التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون يف خالل
�سنة من تاريخ نفاذه.
وعلى دور رعاية جمهول الن�سب توفيق �أو�ضاعها طبقاً لأحكام
هذا القانون خالل �سنتني من تاريخ العمل به.

وع�ل��ى القانون االحت ��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2008يف�ش�أن اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات ذات النفع العام،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )20ل�سنة  2006يف�ش�أن �إن�شاء �صندوق امل�س�ؤولية االجتماعية ،وتعديالته،
وع�ل��ى ق��رار جمل�س ال ��وزراء رق��م ( )6ل�سنة 2008يف �ش�أن الهيكل التنظيمي ل��وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
وتعديالته،
وبنا ًء على ما عر�ضته وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية،وموافقة جمل�س الوزراء،
قرر:

املادة ()4
اخت�صا�صات ال�صندوق
لل�صندوق يف �سبيل حتقيق �أغرا�ضه العمل على ما يلي:
-1ج�م��ع ال�ت�برع��ات لتوفري التمويل ال�ل�ازم لدعم برامج
وم���ش��روع��ات التنمية وال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بها
الوزارة ،و�إعداد النظام الداخلي لآلية جمع التربعات.
-2ع �ق��د � �ش��راك��ات ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة م��ع اجل�م�ع�ي��ات اخل�يري��ة
واجلمعيات التعاونية لتقدمي خدمات مالية وعينية م�ؤقتة �أو
دائمة للم�ستفيدين من امل�ساعدات االجتماعية.
-3تنظيم برامج تدريب وت�أهيل للجمهور من املتعاملني،
وذلك بالتن�سيق مع جهات خمت�صة لتطوير القدرات والكفاءات.
-4ال�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�ص يف �إطالق وتنفيذ برامج وم�شروعات م�شرتكة
يف جمايل التنمية والرعاية االجتماعية.
-5ا��س�ت�ق�ط��اب رع��اة رئي�سيني �أو فرعيني ل��دع��م فعاليات
وب ��رام ��ج ال� � ��وزارة وو� �ض��ع ن �ظ��ام داخ �ل��ي ل��رع��اي��ة امل �� �ش��روع��ات
والأن�شطة التي تقوم بها الوزارة.
-6ت�شجيع امل�ؤ�س�سات والأف��راد لتقدمي امل�ب��ادرة التطوعية
الداعمة للربامج وامل�شروعات التنموية والرعائية التي ت�شرف
عليها الوزارة.
�-7إي� �ج ��اد ال��دع��م وال �ت �م��وي��ل ال�ل��ازم لإج � ��راء ال��درا� �س��ات
والبحوث االجتماعية لتحديد احتياجات املجتمع من خدمات
الرعاية وم�شروعات التنمية ودرا��س��ة الظواهر االجتماعية
ال�سلبية يف جمتمع الإمارات مع جهات متخ�ص�صة و�أكادميية.
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املادة ()6
اللجنة
ت�شكل جلنة برئا�سة ال��وزي��ر للإ�شراف على ال�صندوق
و�سري العمل فيه ،وي�صدر بتحديد �أع�ضاء اللجنة ومهامها
قرار من الوزير.

املادة ()11
تدقيق ح�سابات ال�صندوق
يتوىل مكتب التدقيق الداخلي بالوزارة مراقبة وتدقيق
ح�سابات ال�صندوق وفقاً للوائح املالية واملحا�سبية املعمول بها
يف الوزارة.

املادة ()7
للوزير ت�شكيل جل��ان فرعية ،م�ؤقتة �أو دائمة ،ح�سبما
تقت�ضيه م�صلحة ال�صندوق ،وي�صدر بت�شكيل هذه اللجان
وحتديد اخت�صا�صاتها وتنظيم عملها قرار من الوزير.

املادة ()12
ُيعفى ال�صندوق م��ن جميع ال�ضرائب وال��ر��س��وم ،ومن
الرقابة امل�سبقة لديوان املحا�سبة.

املادة ()9
تعترب �أم��وال ال�صندوق �أم��وا ًال عامة وت��ودع يف ح�سابات
خا�صة با�سمه يف امل�صرف �أو امل�صارف التي حتددها اللجنة.
وي�صدر الوزير قراراً بتفوي�ض الأ�شخا�ص املخولني لإيداع
�أو �سحب الأموال من احل�سابات املذكورة �أعاله.
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املادة ()10
ال�سنة املالية لل�صندوق
تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق يف الأول من يناير وتنتهي
يف احلادي والثالثني من دي�سمرب من كل عام ،وتبد�أ ال�سنة
املالية الأوىل لل�صندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي
يف احلادي والثالثني من دي�سمرب من العام التايل.

املادة ()14
ُيلغى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )20ل�سنة  2006يف �ش�أن
�إن�شاء �صندوق امل�س�ؤولية االجتماعية ،وتعديالته .كما يلغى
كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار �أو يتعار�ض معه.
املادة ()15
ين�شر ه��ذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س الوزراء
�صدر عنا:
بتاريخ 17 :رجب  1433هـ
املوافق 7 :يونيو 2012م
وق��د مت ن���ش��ره ب��اجل��ري��دة ال��ر��س�م�ي��ة – دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة – وزارة العدل العدد  538ل�سنة � 42شعبان
 1433هـ يونيو 2012م

« ال معوقات وال �أعذار بعد اليوم �أمام عودة �إمارة دبي �إىل عهدها وح�ضورها وريادتها يف
ا�ست�ضافة وتنظيم املعار�ض واملهرجانات ال�سياحية والفنية».
من �أقوال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي خالل زيارتة ملقر م�ؤ�س�سة دبي للفعاليات والرتويج التجاري
1

قرار �إعفاء دائرة ال�سياحة والت�سويق
من بع�ض القيود:

وي��أت��ي يف ه��ذا ال�سياق ال�ق��رار رق��م ( )3ل�سنة  2012ب�ش�أن
�إعفاء دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري من التقيد بن�ص
امل��ادة ( )36من القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود
ال��دوائ��ر احلكومية يف �إم��ارة دب��ي  .وع�ن��وان القرار ون�صه
كالآتي:
قرار رقم ( )3ل�سنة 2012
ب�ش�أن الإعفاء من التقيد بن�ص املادة ()36
من القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود
الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االط�لاع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1997ب�ش�أن
ت�أ�سي�س دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود الدوائر
احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:
املادة ()1
تعفى دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري واملكاتب التابعة
لها خارج دولة الإمارات العربية املتحدة من التقيد ب�أحكام
امل��ادة ( )36من القانون رق��م ( )6ل�سنة  1997امل�شار �إليه،
وذلك بالن�سبة للعقود التي �سيتم تنفيذها خارج الدولة.

املادة ()2
تعترب �صحيحة ك��اف��ة ال�ع�ق��ود ال�ت��ي �أب��رم�ت�ه��ا ال��دائ��رة
ومكاتبها املذكورة يف امل��ادة ( )1من هذا القرار قبل العمل
ب�أحكامه.
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ� 24 :إبريل 2012م
املوافق 3 :جمادى الآخرة  1433هـ
ون�شر يف اجل��ري��دة الر�سمية – حكومة دب��ي – ال�ع��دد ()361
ال�سنة ( 3 )46رم�ضان  1433هـ  -املوافق  22يوليو 2012م
ون�ص امل��ادة  36من القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن
عقود الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته هو كالآتي:
املادة ()36
ال يجوز الن�ص يف �أي عقد تكون حكومة دبي �أو �إحدى
الدوائر التابعة لها طرفاً فيه ،على �إج��راء التحكيم خارج
دب ��ي� ،أو �أن يخ�ضع �أي خ�ل�اف ب�� �ش ��أن ال�ت�ح�ك�ي��م ،وك��ذل��ك
الإجراءات املتعلقة به ،لأية قوانني �أو �أ�صول خالف القوانني
والأ� �ص��ول النافذة يف �إم ��ارة دب��ي ،ويعترب �أي ن�ص خمالف
باط ً
ال وغري ملزم.
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املادة ()8
�إيرادات ال�صندوق
تتكون �إيرادات ال�صندوق من املوارد التالية:
-1ال �ت�برع��ات امل���ش��روط��ة وغ�ير امل���ش��روط��ة امل�ق��دم��ة من
الأفراد وامل�ؤ�س�سات وال�شركات والبنوك.
-2التربعات املالية من اجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات
الإن�سانية.
-3زكاة امل�صارف الإ�سالمية.
-4م�ساهمات احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية.
-5عائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
-6ال��وف��ر املتحقق من ميزانية ال�صندوق عن ال�سنوات
املالية ال�سابقة.

�أحكام ختامية
املادة ()13
ي�صدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار.

ثاني ًا /الت�شريعات املحلية

وا�ستثنا ًء من ذل��ك ،وحيثما اقت�ضت امل�صلحة العامة،
يجوز مبوافقة خطية من احلاكم �إعفاء احلكومة �أو �أي من
دوائرها وم�ؤ�س�ساتها وهيئاتها من التقيد بهذا احلكم.
2

حكومة دبي د�ؤوبة على تن�شيط ال�سوق
العقاري وي�أتي يف هذا ال�سياق:
نظام رقم ( )2ل�سنة 2012
ب�إ�ضافة بع�ض الأرا�ضي �إىل مناطق
متلك غري املواطنني للعقارات يف �إمارة دبي

املادة ()1
يجوز �أن يكت�سب غري املواطن حق االنتفاع ملدة ال تزيد
على (� )85سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأر���ض
رقم ( )1يف جممع دبي لال�ستثمار الأوىل ،وقطعة الأر�ض
رقم ( )1يف جممع دبي لال�ستثمار الثاين املبينة حدودهما
وم�ساحتهما باخلرائط امللحقة بهذا النظام.
املادة ()2
ُيعمل بهذا النظام من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  7يونيو 2012م
املوافق  17رجب  1433هـ
ون�شر يف اجلريدة الر�سمية يف العدد ( )361ال�سنة ()46
 3رم�ضان 1433هـ  -املوافق  22يوليو 2012
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القرار الإداري رقم  353ل�سنة  2008ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة
التنفيذية للنظام رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم النقل
امل��در��س��ي يف �إم ��ارة دب��ي وامل �ع��دل ب��ال�ق��رار الإداري رق��م ()8
ل�سنة 2012م يوفر حماية فاعلة لطلبة املدار�س خالل رحلة
الذهاب �إىل املدر�سة والعودة ،مبوجب .
�أهمية هذا التنظيم القانوين:
�أو ًال :ميكننا القول ب�إ�ضافة حق جديد لقائمة حقوق الطفل..
وه��و ح��ق (الطفل التلميذ) يف احلماية خ�لال النقل املدر�سي
(النقل باحلافالت املدر�سية) �إذ ال يخفى على �أحد وخا�صة �أولياء
�أمور التالميذ ما ميكن �أن يتعر�ض له الطفل خالل هذه الرحلة
من �أذى (ج�سمي� ،أو نف�سي) وخطورة هذا الأذى.
�إن�ن��ا ن�ق��در �أن ه��ذه احلماية تت�أكد كحق للتلميذ ،وحق
لذويه ،وحق للمجتمع باعتبار �أطفال اليوم هم رجال الغد.
ومل يعد الأم��ر جم��رد �أدب�ي��ات �أو تو�صيات .ويف ه��ذا ال�سياق
لعلنا نتذكر قول �سيدنا عمر بن اخلطاب – ر�ضي اهلل عنه –
ومفاده لو �أن بعرياً عرثت يف الطريق ب�أر�ض العراق خل�شيت
�أن يحا�سبني اهلل �سبحانه وتعاىل :ملا مل متهد لها الطريق يا
عمر« .بعرياً» وجمرد «عرثت» يف الطريق ...فما بالنا ب�إن�سان
�أك��رم خملوقات اهلل – وما بالنا ب�أ�شكال و�أن��واع الأذى التي
ميكن �أن تلحق به؟
ثانياً :القرار ال�سابق وتعديالته ي�ضع االتفاقية الدولية
حلقوق الطفل  1989جزئياً مو�ضع التطبيق� .إذ تن�ص املادة
( )19منها على �أن:
(-1تتخذ ال��دول الأط ��راف جميع التدابري الت�شريعية
والإداري��ة واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل
م��ن ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال العنف �أو ال���ض��رر �أو الإ� �س��اءة البدنية �أو
العقلية �أو الإهمال �أو املعاملة املنطوية على �إهمال ،و�إ�ساءة
املعاملة �أو اال�ستغالل ،مبا يف ذل��ك الإ��س��اءة اجلن�سية ،وهو
يف رعاية الوالد (الوالدين) �أو الو�صي القانوين (الأو�صياء
القانونيني) عليه �أو �أي �شخ�ص �آخر يتعهد الطفل برعايته.
-2ي �ن �ب �غ��ى �أن ت���ش�م��ل ه ��ذه ال �ت��داب�ي�ر ال��وق��ائ �ي��ة ،ح�سب
االقت�ضاء� ،إج��راءات فعالة لو�ضع برامج اجتماعية لتوفري

قرار �إداري رقم ( )8ل�سنة 2012
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الإداري رقم ( )353ل�سنة 2008
ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للنظام رقم ( )2ل�سنة 2008
ب�ش�أن تنظيم النقل املدر�سي يف �إمارة دبي

رئي�س جمل�س الإدارة وامل��دي��ر التنفيذي لهيئة الطرق
واملوا�صالت
ب�ع��د االط �ل�اع ع�ل��ى ال���ص�لاح�ي��ات امل�خ��ول��ة ل�ن��ا مبوجب
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )17ل���س�ن��ة  2005ب ��إن �� �ش��اء ه�ي�ئ��ة ال �ط��رق
واملوا�صالت بدبي.
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء
امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق واملوا�صالت واعتماد هيكلها
التنظيمي.
وعلى النظام رق��م ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم النقل
املدر�سي يف �إمارة دبي.
وعلى القرار الإداري رقم ( )353ل�سنة  2008ب�ش�أن �إ�صدار
الالئحة التنفيذية للنظام رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم
النقل املدر�سي يف �إمارة دبي وتعديالته ،وي�شار �إليه فيما يلي
بـ «القرار الأ�صلي» .ول�صالح العمل ،قررنا ما يلي:

املادة ()5
(�/7أ) �أن تكون النوافذ ملونة بدرجة ال تزيد على ()%30
و�أن تكون قابلة للفتح مبا ال يزيد على (� 10سم) �سواء من
الأعلى �أو اجلوانب ،ومينع و�ضع ال�ستائر عليها.
(/1ج) �أن ال تزيد �سرعة احلافلة الق�صوى على ( )80كم/
���س ،و�أن يتم و�ضع جهاز للتحكم بال�سرعة مطابق لل�شروط
واملوا�صفات املعتمدة من هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س.
املادة ()2
يعدل ن�ص امل��ادت�ين ( )10و ( )12م��ن ال�ق��رار الأ�صلي،
لت�صبحا على النحو التايل:
املادة ()10
�أ-على �إدارات املدار�س االلتزام مبا يلي:
-1تعيني �شخ�ص م�ؤهل ليكون م�س�ؤو ًال مبا�شراً عن احلافلة
وتزويد امل�ؤ�س�سة و�أولياء الأمور با�سمه ورقم هاتفه ،و�أن يتم تدريبه
يف جمال النقل املدر�سي.
-2حتديد خطوط �سري احلافلة بوا�سطة امل�س�ؤول املبا�شر على
�أن يتم اعتماد هذه اخلطوط من مدير املدر�سة.
-3حت��دي��د م�ق��اع��د ال�ط�لاب يف ب��داي��ة ال�ع��ام ال��درا� �س��ي ،وعلى
امل�س�ؤول املبا�شر وبالتعاون مع مدير املدر�سة وال�سائق التحقق من
�أن يكون لكل طالب مقعد للعام الدرا�سي كام ًال.
-4ت��وف�ير و�سيلة ات���ص��ال ب�ين ال�سائق وامل���س��ؤول املبا�شر عن
احلافالت طول فرتة الرحلة.
-5تخ�صي�ص املقاعد اخللفية للطالبات وامل�ق��اع��د الأمامية
للطالب ومينع اختالطهم ب�شكل ع�شوائي داخل احلافلة الواحدة
ويف�ضل نقلهم بحافالت منف�صلة �إن �أمكن.
ب-ي�ج��ب على اجلهة امل�شغلة يف ��ش��أن تنظيم مهنة الإر� �ش��اد،
القيام مبا يلي:
-1ت �ع �ي�ي�ن م��ر� �ش��دة ل�ل�ط�ل�ب��ة يف ك ��ل ح��اف �ل��ة جل�م�ي��ع امل��راح��ل
الدرا�سية ،با�ستثناء احلافلة التي ُتق ّل الطالب الذكور فقط من
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي وحتى الثانوية.
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نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد االط�لاع على القانون رق��م ( )7ل�سنة  2006ب�ش�أن
الت�سجيل العقاري يف �إمارة دبي ،وعلى النظام رقم ( )3ل�سنة
 2006ب�ش�أن حتديد مناطق متلك غري املواطنني للعقارات يف
�إمارة دبي وتعديالته،
ن�صدر النظام التايل:

3

�أوالدنا �أكبادنا مت�شي على الأر�ض:

ال��دع��م ال�ل�ازم للطفل ولأول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ت�ع�ه��دون الطفل
برعايتهم ،وكذلك للأ�شكال الأخرى من الوقاية ،ولتحديد
ح��االت �إ��س��اءة معاملة الطفل امل��ذك��ورة حتى الآن ،والإب�لاغ
عنها والإحالة ب�ش�أنها ،والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها
وكذلك لتدخل الق�ضاء وح�سب االقت�ضاء).
ث��ال�ث�اً:ال�ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة بو�صفها ال���ض��اب��ط واملنظم
لل�سلوك االجتماعي يتعني عليها �أن ت�أخذ دائماً يف االعتبار
ما ت�سفر عنه �أعمال املتابعة واملراجعة والتقومي يف �ضوء ما
ي�سفر عنه الواقع العملي ،وذلك و�صو ًال لتنظيم يكفل الوفاء
باحتياجات املجتمع ويلبي حتقيق �أمنه و�أمانه وا�ستقراره،
ولعل النظام امل�شار �إليه والتعديل الذي حلقه مبوجب القرار
الإداري رقم  8ل�سنة  2012منوذحاً لذلك.
وفيما يلي ن�صو�ص القرار الإداري رقم ( )8ل�سنة 2012
ون�صو�ص القرار الإداري رقم  353ل�سنة  2008ب�ش�أن �إ�صدار
الالئحة التنفيذية للنظام رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم
النقل املدر�سي يف �إمارة دبي.

املادة ()1
ي�ستبدل بن�ص البند (�/7أ) والبند (/1ج) من املادة ()5
من القرار الأ�صلي البندان التاليان:

امل�ستجدات الت�رشيعية
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املادة ()12
على امل�ؤ�س�سة االلتزام مبا يلي:
-1م�ع��اي�ن��ة احل��اف�ل��ة امل��در��س�ي��ة ب�شكل دوري وف�ج��ائ��ي،
ل�ل�ت�ح�ق��ق م��ن ا��س�ت�ي�ف��ائ�ه��ا ل �� �ش��روط ال�ترخ�ي����ص وم�ع��اي�ير
ال�سالمة املعتمدة.
-2التحقق من قيام اجلهة امل�شغلة بت�أنيث مهنة الإر�شاد
يف احلافلة.
-3امل�صادقة على تعيني املر�شدة وفقاً لل�شروط املعتمدة
لديها ،وقيدها يف �سجل املر�شدات.
�-4إ� �ص��دار ترخي�ص م��زاول��ة املهنة للمر�شدة مل��دة �سنة
قابلة للتجديد.
�-5إ�صدار البطاقة التعريفية للمر�شدة.
-6تنظيم الدورات التدريبية للمر�شدة.

مطر الطاير
رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  3يناير 2012
املوافق � 9صفر  1433هـ
ن�شر يف اجل��ري��دة الر�سمية حلكومة دب��ي بالعدد ()359
ال�سنة ( 7 )46ربيع الثاين  1433هـ  -املوافق  29فرباير 2012م
والقرار الإداري رقم ( )353ل�سنة 2008
ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للنظام رقم ( )2ل�سنة 2008
ب�ش�أن تنظيم النقل املدر�سي يف �إمارة دبي ن�صو�صه كالآتي:

بعد االط�ل�اع على ال�ق��ان��ون رق��م ( )17ل�سنة 2005
ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت،
وعلى النظام رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم النقل
املدر�سي يف �إمارة دبي،
وعلى ق��رار املجل�س التنفيذي رق��م ( )8ل�سنة 2006
ب��إن���ش��اء امل��ؤ��س���س��ات التابعة لهيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات
واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي ،قررنا:
املادة ()1
تكون للكلمات وال�ع�ب��ارات ال ��واردة يف ه��ذه الالئحة
ذات املعاين املو�ضحة يف املادة الثانية من النظام وتكون
للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة �إزاء كل منها ما
مل يدل �سياق الن�ص على خالف ذلك:
املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة  ..املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
املوا�صالت العامة.
الدليل الإر�شادي  ..الكتيب الذي يحتوى على كافة
املعلومات ع��ن امل��وا��ص�ف��ات وال���ش��روط وال��واج�ب��ات التي
يجب ت��واف��ره��ا يف احلافلة وال�سائق وامل��در��س��ة واجلهة
امل�شغلة للحافالت.

املادة ()3
ي�ق��دم ط�ل��ب احل���ص��ول ع�ل��ى ت�صريح ت�شغيل حافلة
مدر�سية �إىل امل�ؤ�س�سة ،مرفقاً به امل�ستندات التالية:
� �-1ص��ورة م��ن وث�ي�ق��ة ملكية احل��اف�ل��ة ال �� �ص��ادرة من
م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
� �-2ص��ورة م��ن وثيقة ال�ت��أم�ين ال�ت��ي يجب �أن ي�شمل
جميع ركاب احلافلة.
-3ت �ق��ري��ر م ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة ال�ترخ �ي ����ص ت�ث�ب��ت ت��واف��ر
املوا�صفات والتجهيزات الفنية يف احلافلة.
�-4صورة من فاتورة �شراء احلافلة �إذا كانت جديدة،
�أو �صورة من عقد الإيجار للحافلة �إذا كانت م�ست�أجرة.
�-5صورة من موا�صفات احلافلة �صادرة من ال�شركة
امل�صنعة �إذا كانت احلافلة جديدة.
-6نتيجة الفح�ص الفني من م�ؤ�س�سة الرتخي�ص �أو
من �أي جهة معتمدة من الهيئة.
املادة ()4
ت �ك��ون م ��دة ف�ع��ال�ي��ة ك��ل م��ن ت���ص��ري��ح � �س��ائ��ق حافلة
مدر�سية وت�صريح ت�شغيل حافلة مدر�سية �سنة واح��دة
فقط وي�ج��ب جتديدهما بعد ان�ت�ه��اء مدتهما ب�ف�ترة ال
تزيد عن  30يوماً.
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�-2إل � ��زام امل��ر��ش��دة بح�ضور ال� ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة امل �ق��ررة من
امل�ؤ�س�سة.
�-3إل � ��زام امل��ر��ش��دة بحمل ال�ب�ط��اق��ة التعريفية ال �� �ص��ادرة عن
امل�ؤ�س�سة و�إبرازها عند الطلب.
ج-يجب �أن تتوفر يف املر�شحة ملهنة الإر�شاد ال�شروط التالية:
�-1أن تكون ح�سنة ال�سرية وال�سلوك.
�-2أن ال يقل عمرها عن (� )25سنة.
�-3أن تكون الئقة طبياً.
�-4أن ال يقل م�ؤهلها العلمي عن �شهادة الثانوية العامة
�أو ما يعادلها.
�-5أن جتتاز االختبار النظري املتعلق بالوظيفة املقرر
من قبل امل�ؤ�س�سة.
د-يجب على املر�شدة االلتزام مبا يلي:
-1م�ساعدة الطلبة يف ال�صعود والنزول من احلافلة.
-2احلفاظ على �سالمة الطلبة وتنظيم جلو�سهم على
املقاعد �أثناء وجودهم يف احلافلة.
-3م�ساعدة الطلبة يف عبور ال�شارع والت�أكد من ت�سليمهم
�إىل ذويهم.
-4ال �ت ��أك��د م��ن خ�ل��و احل��اف�ل��ة م��ن ال�ط�ل�ب��ة ،وحقائبهم
املدر�سية ومتعلقاتهم ال�شخ�صية ،بعد و�صولها �إىل حمطتها
النهائية.
� �-5س��رع��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع احل� ��االت ال �ط��ارئ��ة واالت �� �ص��ال
باجلهات املعنية التخاذ الالزم.

املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

املادة ()2
ي �ق��دم ط �ل��ب احل �� �ص��ول ع �ل��ى ت���ص��ري��ح � �س��ائ��ق حافلة
مدر�سية على النموذج املعد لهذا الغر�ض لدى امل�ؤ�س�سة
بعد ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص ال�شروط التالية:
�-1أن يكون حا�ص ً
ال على رخ�صة قيادة حافلة ثقيلة.
�-2أن يجتاز التدريب الالزم واالختبار اخلا�ص ب�سائق
احلافلة املدر�سية املقرر من قبل امل�ؤ�س�سة.
�-3أن ال يقل عمره عن � 25سنة ميالدية.
�-4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك وال يحمل �أي��ة
�سوابق جنائية.
-5ت� �ق ��دمي ت �ق��ري��ر ال �ن �ق��اط امل� ��روري� ��ة م ��ن اجل �ه��ات
املخت�صة.
�-6أن يقدم �شهادة تثبت خلوه من الأمرا�ض ال�سارية.
�-7أن يكون ملماً باللغة العربية �أو اللغة االجنليزية.

املادة ()5
بالإ�ضافة �إىل �أي موا�صفات فنية �أو جتهيزات �أخ��رى
ترى امل�ؤ�س�سة �ضرورة توافرها يف احلافلة املدر�سية ،يجب
�أن تتوفر يف احلافلة املدر�سية املوا�صفات والتجهيزات الفنية
التالية:
�أ-موا�صفات ال�شكل اخلارجي للحافلة:
�-1أن ي�ك��ون ل��ون احلافلة �أ�صفر ب��درج��ة (1018 RAL
 )ZINKGELB GL841وبدون تداخل �أي لون �آخر ومتنع
�أي حافلة غري مدر�سية من ا�ستخدام هذا اللون.
�-2أن يتم كتابة الكلمات التالية باللون الأ�سود «حافلة
م��در��س�ي��ة  »School Busباللغتني ال�ع��رب�ي��ة واالجن�ل�ي��زي��ة
وب��أح��رف ال يقل حجم ارتفاعها عن � 8أن�ش �أي � 20س و�أن
تكتب ما بني �أ�ضواء التحذير العليا �أو ب�أعلى مكان ممكن
على اجلهة الأمامية واجلهة اخللفية من احلافلة وعلى
منت�صف جوانب احلافلة.
�-3أن ال يزيد حجم كتابة ا�سم املدر�سة �أو ا�سم ال�شركة
امل�شغلة �أو ا�سم �أي طرف ثالث عن � 1500سم مربع.
�-4أن حتتوي احلافلة على ذراع ال��وق��وف الإلكرتونية
على اجلانب اخلارجي ومبا�شرة بعد باب ال�سائق والتي يجب
�أن ت�شمل الكلمة « »Stopحيث ت�برز ه��ذه ال ��ذراع للخارج
�إلكرتونياً وت�شمل �ضوءين م�ؤ�شر �أحمر ي�ضيئان عند وقوف
احلافلة.
-5وجود نظام م�ؤ�شرات �ضوئية كالتايل:
�أ-وج ��ود م��ؤ��ش��ر �ضوئي ثنائي ذي ل��ون �أح�م��ر يف �أعلى
احلافلة من الأمام ومن اخللف.
ب-وج��ود م�ؤ�شر �ضوئي ثنائي ذي لون �أ�صفر يف �أ�سفل
احل��اف�ل��ة م��ن الأم� ��ام وم��ن اخل �ل��ف .ع�ل��ى جميع امل ��ؤ� �ش��رات
ال�ضوئية �أن تبد�أ بالتنبيه عند وقوف احلافلة.
-6على كل حافلة �أن ت�ضع �إ��ش��ارة احلافلة املدر�سية يف
اجلهة اليمنى م��ن مقدمة احلافلة واجل�ه��ة الي�سرى من
م�ؤخرة احلافلة.
-7ه��ذا البند مت تعديله مبوجب القرار الإداري رقم 8
ل�سنة  2012امل�شار �إليه �سابقاً.
-8عدم وجود �أي ق�ضبان على النوافذ من الداخل �أو من
اخلارج.
-9كتابة رقم احلافلة يف �أعلى م�ستوى من اجلهة اليمنى
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املادة ()6
بالإ�ضافة �إىل املعايري ال�سابقة على جميع احلافالت
اجل��دي��دة وال �ت��ي ت�صنع ب�ع��د تطبيق ه��ذا ال�ن�ظ��ام االل �ت��زام
باملعايري التالية:
�-1أن تكون جميع املقاعد ذات خلفية مرتفعة مبا ال يقل
عن � 71سم ،وم�سافة بعد املقاعد عن بع�ضها ال تقل عن 64
�سم ،وحجم املقعد ال يقل عن � 40سم للمقعد املنفرد و � 90سم
للمقعد املزدوج و � 115سم للمقعد الثالثي.
�-2أن ت �ك��ون ج�م�ي��ع امل �ق��اع��د م�ب�ط�ن��ة م��ن ك��ل اجل �ه��ات
وم�صنوعة من م�ساند قابلة المت�صا�ص ال�صدمات ومقاومة
للحرائق.
-3وج � ��ود خم� ��ارج ط� ��وارئ م ��ؤم �ن��ة م��ن اجل �ه��ة اليمنى
والي�سرى ومن اجلهة اخللفية بالإ�ضافة �إىل وجود خمارج
من ال�سقف ( )Hitchesوتكون على النحو التايل:
�أ-خم��رج واح��د من كل جهة وخم��رج واح��د من ال�سقف
وذلك بالن�سبة للحافالت التي ي�صل عدد ركابها من � 16إىل
 42مقعداً.
ب-خمرجان من كل جهة وخمرجان من ال�سقف وذلك
بالن�سبة للحافالت التي ي�صل ع��دد ركابها من � 43إىل 78
مقعداً.
ج-ث�لاث��ة خم��ارج م��ن ك��ل جهة وخم��رج��ان م��ن ال�سقف
وذل��ك بالن�سبة للحافالت التي ي�صل عدد ركابها �إىل �أكرث
من  78مقعد.
-4يجب �أن تكون املرايا اخلارجية �إلكرتونية احلركة.
-5وجود نظام الكابح الهوائي (.)ABS
-6وجود نظام �إطفاء احلرائق الإلكرتوين داخل احلافلة
وداخل حمركات احلافلة.

املادة ()7
بالإ�ضافة �إىل املوا�صفات ال�سابقة يجب تزويد حافالت
احل���ض��ان��ات ب��أح��زم��ة �أم ��ان ذات ث�لاث ن�ق��اط ال�ت�ق��اء جلميع
املقاعد وبنظام تثبيت مقاعد الأطفال املعروف با�سم (.)UAS

املادة ()14
على �سائق احلافلة التقيد وااللتزام مبا يلي:
-1املحافظة على نظافة احلافلة.
-2الو�صول يف املوعد �أو قبله و�إع�لام امل�س�ؤول املبا�شر يف
حالة الت�أخري.

املادة ()8
ت�صدر الإدارة املخت�صة دلي ً
ال �إر��ش��ادي�اً للموا�صفات
الفنية والتجهيزات الواجب توافرها يف احلافلة وال�شروط
الواجب توافرها يف ال�سائق ،والتزامات اجلهات امل�شغلة
وال�سائق ،وم�س�ؤوليات الطالب و�أولياء �أمورهم والإدارات
املدر�سية ،و�إجراءات احل�صول على الت�صاريح.
املادة ()9
تلتزم جميع املركبات واحل��اف�لات اخلا�صة والعامة
بالوقوف الكامل �إذا كانت متجهة باجتاه حافلة مدر�سية
متوقفة ومربزة لذراع الوقوف الإلكرتونية.
املادة ()10
هذه امل��ادة مت تعديلها مبوجب القرار الإداري رقم 8
ل�سنة  2012امل�شار �إليه �سابقاً.
املادة ()11
تقع م�س�ؤولية احل�صول على ت�صريح ت�شغيل احلافالت
املدر�سية على ال�شركات امل�شغلة املالكة للحافالت �سواء
كانت مدر�سة �أو �أي جهة �أخرى.
املادة ()12
هذه امل��ادة مت تعديلها مبوجب القرار الإداري رقم 8
ل�سنة  2012امل�شار �إليه �سابقاً.

املادة ()15
يجوز وق��ف �أو �إلغاء �أي من الت�صاريح التي ت�صدرها
الهيئة يف احلاالت التالية:
�-1إذا ت �ك��ررت ال���ش�ك��اوى ��ض��د ال���س��ائ��ق و�أث�ب�ت��ت �إدان �ت��ه
بالفعل املرتكب.
�-2إذا ت�ك��رر ع��دم ال �ت��زام اجل �ه��ات امل�شغلة ب��ال���ش��روط
والأحكام املن�صو�ص عليها يف النظام �أو الئحته التنفيذية.
املادة ()16
يكون للمدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة �إ�صدار �أي تعليمات
الزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة.
املادة ()17
يعمل ب�ه��ذه ال�لائ�ح��ة اع �ت �ب��اراً م��ن ت��اري��خ 2008/9/1
وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي
هيئة الطرق واملوا�صالت
�صدر يف دبي بتاريخ  17يوليو 2008م
املوافق  14رجب  1429هـ
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من مقدمة احلافلة والأي�سر من م�ؤخرتها.
-10وج ��ود ن�ظ��ام م��ن امل��راي��ا تك�شف جميع اجل�ه��ات من
احلافلة.
ب-موا�صفات املقاعد وال�شكل الداخلي للحافلة:
-1االلتزام بعدد املقاعد التي حتددها ال�شركة ال�صانعة
وعدم ا�ستخدام املقاعد الإ�ضافية القابلة للطي.
�-2إزالة م�ساند الأيدي اجلانبية ومكتات ال�سجائر وذراع
اليد و�أي �أدوات �صلبة �أخرى عن اجلهة اخللفية من املقاعد.
�-3أن حت� �ت ��وي احل ��اف� �ل ��ة ع �ل ��ى ن� �ظ ��ام ت�ب�ري ��د (Air
 )Conditionيربد حتى درجة حرارة ت�صل �إىل ما ال يزيد
�أو يقل عن ثالث درجات من .21
-4وج� ��ود �أم��اك��ن خم�ص�صة للحقائب ال تعيق حركة
ال�ط�لاب و�أن تكون م�ؤمنة بحيث ال تقع على ال�ط�لاب يف
ح ��االت ال�ت��وق��ف ال�ف�ج��ائ��ي �أو احل ��وادث �أو ح��رك��ة احلافلة
االعتيادية.
-5وجود مقب�ض م�ساعد ل�صعود احلافلة على كل حافة
من باب احلافلة.
-6تغطية �أر��ض�ي��ة امل�م��رر بطبقة مطاطية غ�ير قابلة
لال�شتعال وغري قابلة لالنزالق.
�-7أن ي�ك��ون التحكم يف فتح و�إغ�ل�اق الأب ��واب م��ن قبل
ال�سائق فقط ويف�ضل �أن يكون ذلك �إلكرتونياً.
ج-موا�صفات معايري ال�سالمة للحافلة:
 -1هذا البند مت تعديله مبوجب القرار الإداري رقم 8
ل�سنة  2012امل�شار �إليه �سابقاً.
�-2أن حتتوي احلافلة على حقيبة الإ�سعافات الأولية
تنا�سب عدد املقاعد.
�-3أن حتتوي احلافلة على طفاية حريق ب�سعة  6كلغم
خم�ص�صة لإط �ف��اء ج�م�ي��ع �أن� ��واع احل��رائ��ق ت��و��ض��ع مبكان
خم�ص�ص لها بالقرب من مقعد ال�سائق و�أن يكون هناك
م�ؤ�شر يظهر مكان وجودها.
�-4أن ال ي��زي��د ع�م��ر احل��اف�ل��ة ع�ل��ى � 15سنة م��ن ت��اري��خ
الت�صنيع.
�-5أن حتتوي احلافلة على خم��ارج ط��وارئ تتنا�سب مع
ع��دد ال��رك��اب و�أن يو�ضع م��ؤ��ش��رات وا��ض�ح��ة لأم��اك��ن هذه
امل�خ��ارج و�أن ال يو�ضع �أي معوقات �أمامها قد تعيق خروج

الركاب منها يف حاالت الطوارئ.
-6ت��واف��ر �أح��زم��ة �أم��ان ذات نقطتي التقاط على جميع
مقاعد الركاب املك�شوفة من الأمام كاملقاعد الأمامية واملقعد
املتو�سط من املقاعد الأخ�يرة وذات ثالث نقاط التقاء على
مقعد ال�سائق.
-7ع��دم وج��ود �أي �أط��راف ح��ادة يف جميع �أنحاء احلافلة
الداخلية واخلارجية.

-7ي �ج ��ب �أن ي �ك��ون ع��ر���ض امل �م��ر ال ي �ق��ل ع ��ن � 40سم
للحافالت التي ال يزيد عدد الركاب فيها على  16راكباً و 50
�سم للحافالت التي يزيد عدد الركاب فيها على  16راكباً.
�-8أن تكون الأبواب �إلكرتونية الفتح والإغالق من قبل
ال�سائق فقط و�أن تكون مزودة باحل�سا�س الإلكرتوين.

املادة ()13
يف ح��ال ب�ي��ع �أي ح��اف�ل��ة ،ت�ق��ع م���س��ؤول�ي��ة �إزال� ��ة جميع
امل�ؤ�شرات الدالة على �أن تلك احلافلة هي حافلة مدر�سية
مثل ال�ل��ون الأ��ص�ف��ر وال�ك�ت��اب��ات وال���ص��ور املدر�سية وذراع
التوقف الإلكرتونية على عاتق اجلهة البائعة.

تراثنا الق�ضائي
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حريـم البلـد

تغريدات المشاهير

د .فيصل حسن العمري

غرّد واستشر
إعداد :مريم عبيد بن عمير

أنا أعرف القانون
الكـفــالة..
تعريفها وأنواعها وشروطها
إعداد:قسم الدراسات والبحوث
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تغريدات المشاهير
موزاييك

@HHShkMohd

@MBZNews

@Dhahi_Khalfan
�ضاحي خلفان متيم  -القائد العام ل�شرطة دبي
كثريون لن يفهموا ن�سيج حكام االمارات مع مواطنيهم.

@Ahmad_Al_Shaikh
�أحمد عبداهلل ال�شيخ
يف خطوة ت�شكر عليها ..ت�ستعد مدينة هامبورغ الأمل��ان�ي��ة جلعل �أي��ام
الأعياد اال�سالمية �أيام عطل ر�سمية.
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ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
�أح��د �أه��م �أ��س��رار تطور ح�ضارات الب�شر �سنة التدافع والتناف�س بني النا�س..
وديننا حث على املناف�سة «ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون».

�أخبار حممد بن زايد
حممد بن زاي��د يعرب عن �سعادته بر�ؤية طلبة امل��دار���س وه��م يعتلون
من�صات التتويج يف البطولة ويحثهم على التفوق العلمي والدرا�سي
مبوازاة الريا�ضي.

@MuhammadMorsi
الرئي�س امل�صري حممد مر�سي
جنتهد لنقل التكنولوجيا للإنتاج وك��ل امل�ج��االت ولي�س هناك خماطر تعوق
اال�ستثمار يف م�صر واحلالة م�ستقرة بدرجة كبرية.

@ALMUSTAHLIK
@RecepT_Erdogan
رجب طيب �أردوغان
�أخاطب �شباب حزب العدالة والتنمية و�أقول لهم «الهدف هو عام ،2071
هدفنا نحن ع��ام  ،2023ولكن �أنتم من �ستقومون بت�أ�سي�س م�ستقبل
تركيا حتى عام .»2071

امل�ستهلك
بعد منعها رفع �أ�سعار امل�شروبات الغازية ..الآن متنع الإمارات رفع �أ�سعار
الدواجن ،وتعطي درو�ساً جمانية يف احرتام امل�ستهلك.

@Talhabeeb
@TurkiAldakhil
تركي الدخيل
تغيري ال �ع��ادات �سهل ن�ظ��ري�اً� ،صعب عملياً ،لأن��ه يُف�ضي �أمل �اً حقيقياً،
والأقوياء فقط ي�صربون على الأمل ،لإدراكهم �أن بعد الأمل راحة.

د طارق احلبيب
املربي ال�ضعيف هو الذي ين�شغل نافقت �أم مل �أنافق واملربي القوي هو
الذي ين�شغل ب�شعور الواجب عليه جتاه �أمته فقد جتاوز ذاته �إىل غريه.

@MOFAUAE
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وزارة اخلارجية لدولة االمارات
وزارة اخلارجية تنوه ب�ضرورة ح�صول املواطنني لتذكرة �سفر ذهاباً
و�إياباً عند �سفرهم جلمهورية الفلبني.
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النظارة السوداء

من الذي ابتدع لنا النظارات ال�سوداء؟
وب�أيّ ّ
حق �أ�شاعوها بيننا؟
ظهرت ودع��واه��م �أ ّن�ه��ا تقينا ح��رارة ال�شم�س و�أ�ش ّعتها،
ّ
والحق �أ ّنها ما ظهرت �إال لتخفي قلوبنا الطاهرة ،وعيوننا
ال�صادقة.
بها ن�سينا بريق دم��وع الفرح في الم�آقي ،وبها �أخر�سنا
لغة العيون ،اللغة الأ�صدق بين كل اللغات.
�أ�صبحت النظارات ال�سوداء درع كل من يريد �أن يختفي
خلفها فال يلقي عليك تحية ال�صباح حين يقابلك �صدفة،
وح�صن من يريد �أن يكذب عليك فال تك�شف �س ّره حين
تف�ضحه عيناه ،ف�أخفت الحب والكره والكذب وكل الأ�شياء
خلفها� ،أخفتها في زمن �صرنا نحياه بال م�شاعر وا�ضحة
فكل �شيء مخفي م�ستور وبعيد ال نراه وال ن�شعر به.
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نعم �إنهم �أ�صحاب النظارات ال�سوداء الذين اختاروا �أال
يلتفتوا لأي جمالٍ حولهم ،و�إن كان قريباً منهم ،فتغ ّيرت
حياتهم م��ن ��س��واد تلك ال �ن �ظ��ارات؛ لتريهم طيبة القلب
��س��ذاج� ًة ،وت�صير معها ال�شم�س الدافئة ح��ارق��ة ،والليالي
المقمرة مظلمة ،وي�صبح الت�سامح والتغا�ضي غبا ًء ،ويكون
االهتمام والحر�ص ف�ضو ًال وتدخ ً
ال.
تلك ال�ن�ظ��ارات التي ح� ّول��ت لهم ك��ل �أبي�ض نا�صع �إل��ى
ف�سروه ب�سوء نواياهم وقتامة
�أ�سود حالك ،وكل خير نق�صده ّ
�أرواحهم ،ين�سون كل ف�ضل ،ويتجاهلون كل معروف بل وكل
�شيء �إال ما يغذي ذلك ال�سواد بداخلهم ويزيده قتام ًة ،ف َعنْ
ا�س َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما « �أَ َّن َر ُ�سو َل اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه
ا ْب ِن َع َّب ٍ
َو َ�س َّل َم د ََخ� َل َعلَى َر ُج��لٍ َي ُعو ُدهَُ ،ف َقا َل :ال َب�أْ َ�س َطهُو ٌر ِ�إ ْن َ�شا َء
اللهَّ َُ ،ف َقا َلَ :ك َّ
ال َب ْل ُح َّمى َت ُفو ُر َعلَى َ�ش ْي ٍخ َك ِبي ٍر َ ،ك ْي َما ُتزِي َر ُه

نح��ن من نر�سم حياتنا وفق املنظار الذي نختاره
لها ،فمن اخت��ار لها منظار ًا ملو ً
ّن��ا �سعد وارتاح،
ومن جعل منظاره ً
قامتا اغتمّ و�شقي
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ا ْل ُق ُبو َر َ ،قا َل :ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َن َع ْم ِ�إ ًذا « .رواه
البخاري
وم �ف��اد ال�ح��دي��ث �أن ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه و��س�ل��م �أراد
ل�ل�أع��راب��ي �أن ت �ك��ون ال�ح�م��ى ال �ت��ي �أ��ص��اب�ت��ه ك �ف��ار ًة لذنبه
وتطهيراً لنف�سه ،فترتاح نف�سه ببرد الر�ضا ،لكن الأعرابي
�سخط فاختارها هالكاً و�سخطاً لتكون درب �اً ي ��ؤدي به �إلى
الموت.
وحقيقة الأمر �أننا نحن من نر�سم حياتنا وفق المنظار
الذي نختاره لها ،فمن اختار لها منظاراً مل ّوناً �سعد وارتاح،
ومن جعل منظاره قاتماً اغت ّم و�شقي.
ن�ح��ن ه�ن��ا نق�صد �أول �ئ��ك ال��ذي��ن اخ �ت��اروا ارت� ��داء تلك
ال�ن�ظ��ارات ال لتقيهم وه��ج ال�شم�س ،ب��ل لتحجب عنهم كل
ّ
وت�ضخم لهم ك��ل قبيح يخلقونه ،هم
جميل يرف�ضونه،
اخ�ت��اروا �أن يقفوا بعيداً في بقعة مظلمة راك��دة ،يختفون
خلف نظاراتهم ال�سوداء ،وي�ت��وارون من كل ب�صي�ص �ضوء
يمنح الحياة و�ضوحها ،ينتظرون كل هفوة لتبد�أ قلوبهم
ال�سوداء في تزييف الحقائق ،وت�شويه البراءة والنقاء.
�سمعت ذات م��رة ق�صة �أعجبتني وه��ي تحكي ع��ن رجل
ان�ت�ق��ل م��ع زوج �ت��ه �إل ��ى م�ن��زل ج��دي��د ،وف��ي �صبيحة ال�ي��وم
الأول وبينما ك��ان��ا ي�ت�ن��اوالن ط�ع��ام الإف �ط��ار وي�ط� ّ
لان من
النافذة على الحديقة الم�شتركة مع جارتهما ،قالت الزوجة
لزوجها :انظر يا عزيزي ،كم هو مت�سخ غ�سيل جارتنا ،م�ؤكد
�أنها ت�شتري م�سحوقاً رخي�صاً وال تجيد الغ�سيل.
ود�أب ��ت على �إل�ق��اء التعليق ذات��ه ك��ل �صباح ،ولكن وبعد
م��رور �شهر ،وفي �أح��د ال�صباحات انده�شت الزوجة عندما
ر�أت الغ�سيل نظيفاً على حبال حديقة جارتها ،قالت لزوجها:
انظر ،لقد تعلمت �أخيراً كيف ّ
تنظف المالب�س.
ف�أجاب ال��زوج :ال يا عزيزتي ،فلقد نه�ضت مبكراً هذا
ال�صباح ّ
ونظفت زج��اج النافذة ال��ذي �أهملتِ تنظيفه منذ
ا�ست�أجرنا هذا البيت.
نعم ه��ذه ه��ي الحقيقة� ،إن تلك ال�ن�ظ��ارات ال ترينا �إال
ال�سواد ال��ذي اخترنا �أن ن��راه نحن بكامل �إرادت�ن��ا ،ترينا ما
ُن ِ�ص ُّر على ر�ؤيته و�إن كان خالف الحقيقة.
�إنكم حين تقررون خلع نظاراتكم ال�سوداء �سترون الحياة
ب�ألوانها الحقيقية� ،ست�شعرون بكل جميل يحيط بكم ،وبكل
خير ي�سديه �أحدهم �إليكم ،لن تروا �إال نواياهم الطيبة ،وحينها

فقط �ست�شعرون ب��دفء ال�شم�س و�إن كانت ح��ارة ،وت�ستنيرون
ب�ضوء القمر و�إن كان خافتاً ،و�ستكفي َج ْم َعكم لقم ٌة �صغيرة لأن
البركة �ستك ّثرها ،حين تخلعونها �ستظهر مكنونات نفو�سكم
من الحق وال�صدق والخير والجمال ،بل و�أكثر.
تذكر �أن قيمة الحياة في �أن تحياها بكل تفا�صيلها:
ف�أعد ترتيب نف�سك ،واغلق مدن �أحزانك ،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
االعتذار ممن �أ�ساءت �إليهم.
ّ
و�سيرق قلبك
وحينها �سي�ستيقظ �ضميرك ال��ذي غفا،
الذي جفا.
و�ستنمو الزهور على عتبات قلبك وعلى كل العتبات.
�إ�ضاءة� :إذا كنت من �أ�صحاب النظارات ال�سوداء وقررت
ب�صدق �أن تزيلها من على عينيك وروح��ك ول�ل�أب��د ،فاعلم
�أن��ك الآن فقط ول��دت م��ن ج��دي��د ب��روح �أن �ق��ى ،واب ��د�أ ح��ا ًال
وال ت�ت��ردّد ،ويمكنك اال�ستعانة بقراءة كتاب الإم��ام محمد
الغزالي (جدّد حياتك) لتعلم وتتعلم كيف تكون جمي ً
ال كي
ترى الوجود جمي ً
ال.

موزاييك مقال

جاء في ل�سان العرب( )1ب�أن الحريم ما ُح ِّرم فلم ُي َم�س،
�أو ما كان ال ُم ْحرمون ُيلقونه من الثياب فلم يلب�سونه،
والحريم الذي َح ُرم م�سه فال ُيدنى منه ،وكانت العرب
في الجاهلية �إذا حجت البيت تخلع ثيابها التي عليها �إذا
دخلوا الحرم ولم يلب�سوها ما داموا في الحرم.
والبلد كما جاء في ل�سان العرب �أي�ضاً هي :كل مو�ضع
�أو قطعة م�ستحيزة عامرة كانت �أو غير ع��ام��رة� ،أو كل
مو�ضع م�ستحيز من الأر�ض عامر �أو غير عامر ،وخالٍ �أو
م�سكون� ،أو هي التراب.
وح��ري��م ال�ب�ل��د ه��و ع �ب��ارة ع��ن �أر� ��ض َم ��وات خ�ل��ت عن
االخت�صا�ص بها بملك �أو انتفاع( ،)2بمعنى �أنه ال يوجد
�شخ�ص يملكها ،ول��م يح�صل لها �إح�ي��اء ،ك�إقامة بناء �أو
غر�س �شجر �أو حفر بئر فيها �أو نحو ذل��ك،وي��رج��ع في
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ذلك �إلى ال ُعرف ال�سائد بين النا�س فما عَدُّ وه �إحيا ًء ف�إنه
ُيملك به الأر�ض ال َموات.
والأر�ض ال َموات هي الأر�ض المتروكة التي ال ُينتفع
بها انتفا ًعا ُمعتدًّا به� ،سواء كان ذلك ب�سبب انقطاع المياه
عنها� ،أو ا�ستيالء المياه �أو الأح�ج��ار �أو ال��رم��ال عليها،
�أو طبيعة تربتها� ،أو غير ذل��ك من الأ�سباب� ،أو هي ()3
التي لي�ست في ت�صرف �أح��د من الأ�شخا�ص ،والبعيدة
عن القرى والق�صبات بدرجة ال ت�سمع بها من �أقا�صي
العمران �صيحة ال�شخ�ص الجهير ال�صوت ،يعني الخالية
التي تبعد عن �أق�صى العمران م�سافة ميل ون�صف تخميناً
يعني مقدار ن�صف �ساعة ،وهي لي�ست ُملكاً لأحد وال هي
مرعى وال محتطباً لق�صبة �أو قرية.
والأر�ض ال َموات تكون ُملكاً للدولة ،خ�ضوعاً لإذن ولي

الأمر فيها ،وقد �أ�شار �شرح المجلة( )4ا�ستناداً �إلى الهندية
والخانية والطورى ،و�أبي ال�سعود ،ورد المحتار �إلى �أنه
يجب �أن تتوافر �شروط �سبعة العتبار الأر�ض مواتاً:
�.1أن تكون غير مملوكة لأحد.
�.2أ ّال تكون موقوفة.
�.3أ ّال تكون �أر�ضاً �أميرية.
�.4أ ّال تكون مرعى.
�.5أ ّال تكون محتطباً.
�.6أ ّال تكون مقبرة لقرية �أو ق�صبة.
�.7أن تكون بعيدة عن العمران ،وهو ر�أي �أبي يو�سف.
ف�م�ح��ور ال�ح�ك��م ه��و ان�ق�ط��اع االرت �ف ��اق ع��ن الأر� ��ض
ال َموات� ،أي عدم انتفاع الأهالي منها �سواء كانت قريبة
رج��ح الزيلعي و�شم�س
من العمران �أو بعيدة عنه ،وق��د َّ
الأئمة ر�أي الإمام �أبي يو�سف واختارت المجلة ر�أيه)5(.
وق��د بين القانون �أن حريم البلد ه��و مداخلها� ،أي
الطرق الم�ؤدية �إليها ،ومخارجها �أي الطرق الم�ؤدية �إلى
ال�خ��روج منها ،ومحتطبها �أي المكان ال��ذي ُيقطع منه
الحطب ،ومرعاها وهو المكان الذي ترعى فيه موا�شيها،
والمراد بها ما جرت العادة بالذهاب �إليها والإي��اب منها
في يوم واحد.
وبالإ�ضافة �إلى حريم البلد ،هناك حريم الدار وهي
م��ا ي��رت�ف��ق ب��ه �أه�ل�ه��ا ف��ي �إق��ام�ت�ه��م ب�ه��ا ،وت���ش�ت��رك ال��دار

مجتمعة في حريم واح��د وينتفع به �أه��ل كل دار بما ال
ي�ضر غيرهم م��ن ال�ج�ي��ران ،وه�ن��اك ح��ري��م البئر وهي
ما ي�سع وارده��ا ل�شرب �أو �سقي وي�ضر �إح��داث �شيء فيه
بواردها �أو مائها ،وهناك حريم ال�شجرة وهي ما تحتاج
له في �سقيها ومد جذورها وفروعها وي�ضر �إحداث �شيء
فيه بنمائها ويخت�ص �أهل البلد �أو ال��دار �أو رب البئر �أو
ال�شجر بحريمها ،ولهم منع غيرهم من االنتفاع به �أو
�إحداث �شيء فيه(.)6

الهوام�ش
-1معجم ل�سان العرب لإبن منظور.
-2ال�م��ادة ( )1210من القانون االت�ح��ادي رق��م ( )5ل�سنة 1985
ب��إ��ص��دار ق��ان��ون المعامالت المدنية ل��دول��ة الإم ��ارات العربية
المتحدة ،و�سي�شار �إليه فيما بعد «القانون»
-3كما جاء في المادة ( )6من قانون الأرا�ضي العثماني.
-4مجلة الأحكام العدلية و�شرحها لعلي حيدر.
-5المذكرة الإي�ضاحية للقانون.
-6المادة ( )1214من القانون.
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د .فيصل حسن العمري
�أخ�صائي قانوين
دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي

حريـم
البلـد

�أنا �أعرف القانون

االلتزام �إذا لم يف به المدين نف�سه.
�شفهي في حال كانت قيمة العين ال تزيد على  5000درهم.
هل يجوز للدائن �أن يطالب الكفيل بال�سداد؟
للدائن مطالبة المدين �أو الكفيل بالدين المكفول �أو
مطالبتهما معاً.

إعداد :قسم الدراسات والبحوث

الكـفــالة..

تعريفها وأنواعها وشروطها

ب��اب ج��دي��د تفتحه مجلة «ال�م�ع�ه��د» ت�ح��ت ع�ن��وان
«�أن��ا �أع��رف القانون» بهدف تعميم الثقافة القانونية
والوعي بالقانون وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية
المتحدة ..لمزيد من المعرفة وتعميم الفائدة يمكنكم
مرا�سلتنا على عناوين معهد دبي الق�ضائي وعبر البريد
الإلكتروني الخا�ص برئي�س التحرير و�شعبة الدرا�سات
والبحوث المن�شورة في فهر�سة المجلة.
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ونبد�أ بطرح مو�ضوع الكفالة ..تعريفها و�أنواعها وحقوق
الدائن تجاه المكفول (المدين) والكفيل و�أ�سباب انق�ضاء
الكفالة.
ما هي الكفالة؟
الكفالة عقد ر�ضائي (ال ت�شترط فيه الكتابة) بمقت�ضاه
يكفل �شخ�ص تنفيذ التزام ب�أن يتعهد للدائن ب�أن يفي بهذا

ما هي �أنواع الكفالة والتزامات الكفيل يف كل منها؟
كفالة النف�س :غالباً في الق�ضايا الجزائية (ال�شيكات)
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 و�إيقافه ،يقوم كفيل النف�س بالتعهد ب�إلزام المكفول
(المدين) بح�ضور جميع �إجراءات الدعوى المرفوعة عليه
دون االلتزام ب�أي �سداد مالي مالم يتم التعاقد عليه م�سبقاً.
كفالة المال :يتحمل الكفيل والمكفول (المدين)
م���س��ؤول�ي��ة � �س��داد ق�ي�م��ة ال�ع�ي��ن ك��ام�ل ً�ا �أم� ��ام ال�م�ك�ف��ول له
(الدائن).
ماذا يحل بالكفالة �إذا مات الكفيل �أو املكفول
(املدين)؟
�إذا م��ات الكفيل و المدين قبل حلول ال��دي��ن الم�ؤجل
ا�ستحق الدين في تركة من مات.
هل يجوز �أن يكون التزام الكفيل �أ�شد من التزام
املكفول (املدين)؟ وهل يجوز �أن يكون �أخف منه؟
ال يجوز �أن يكون التزام الكفيل �أ�شد من التزام المكفول
(المدين)� ،إال �أنه يجوز �أن يكفل الكفيل المكفول (المدين)
في جزء من الدين� ،أو في الدين دون فوائده وملحقاته� ،أو
�إلى �أجل محدد �أو �إلى حد �أق�صى �أقل من المبلغ الم�ستحق
على المكفول (المدين).
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�إذا قام الكفيل بالوفاء بالتزامه وكان هناك كفالء
مت�ضامنون معه ،كيف يرجع عليهم مبا ّ
وفى؟
للكفيل �أن يرجع على كل من الباقين كل بقدر ح�صته
ف��ي ال��دي��ن طالما ك��ان ق��د ح��ل �أج��ل ال��وف��اء ..وهنا يتحمل
كل كفيل م�س�ؤولية الوفاء بالدين كام ً
ال �أمام المكفول له
(الدائن).

ما هي �أ�سباب انق�ضاء الكفالة؟
م ��رور � 6أ��ش�ه��ر ع�ل��ى وق��ت ح�ل��ول �أج ��ل ال��دي��ن دون
مطالبة المكفول له (الدائن) بحقه.
�أداء الدين.
تلف العين التي تحت يد المكفول (المدين) بقوة
قاهرة (زالزل ،حرائق )..،وقبل الطلب.
زوال ال�ع�ق��د ال ��ذي وج��ب ب��ه ال�ح��ق ع�ل��ى المكفول
(المدين).
�إب��راء المكفول له (ال��دائ��ن) الكفيل من كفالته و
المكفول (المدين) من دينه.
موت المكفول.
�إح�ضار المكفول (المدين) في مكان الت�سليم بعد
انق�ضاء �أجل الدين ولو امتنع المكفول له (الدائن)
ع��ن ت�سلَمه �إال �إذا حالت ي��د ظالمة (�سرقة) دون
ت�سلَمه.
�إح�ضار المكفول (المدين) قبل حلول الأج��ل وال
�ضرر على المكفول له (الدائن) في ت�سلَمه.
ت�سليم المكفول نف�سه في كفالة النف�س.

غرد وا�ست�رش
ّ

ب� ��اب ي �ج �ي��ب ف �ي��ه خ� �ب ��راء ال �ق��ان��ون في
المعهد عن �أ�سئلة وا�ستف�سارات القراء
عبر موقعنا على تويتر @DubaiJudicial

األحوال الشخصية
�إذا مت احلكم بالإعدام على �شخ�ص معني و�أهل الدم
رف�ضوا التنازل عن الق�صا�ص و فرد منهم قبل التنازل
هل يطبق الق�صا�ص؟ وما حكم ال�شرع يف ذلك؟
نعم ي�سقط الق�صا�ص بتنازل �أحد �أ�صحاب الدم وينتقل
الحكم �إلى الدية.

غ ّرد

وا
ستشر

هل يقع الطالق �إذا طلق الرجل امر�أته يف وقت احلمل
 3طلقات متفرقات؟
وفقاً لما ذهب �إليه جمهور الفقهاء ف�إن هذا الطالق واق ٌع
�شرعاً وهو ما �أخذ به قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي.

ما هي العقوبة التي تلحق اجلاين بالف�صل
من الوظيفة؟ وهل هناك فرق يف هذا بني
الوظائف الع�سكرية واملدنية؟
العقوبة هي عقوبة ال�سجن الم�ؤبد �أو الم�ؤقت
يعزل من الوظيفة� ،أياً كانت الوظيفة.
ق�ضية ت�سريب ورقة االمتحان �أو �إف�شاء �سر
مهم يخ�ص العمل هل يعترب هذا الفعل جمرم
قانون ًا؟
في حالة الت�سريب من الموظف الذي �أ�ؤتمن
ع �ل �ي��ه �أث� �ن ��اء وظ �ي �ف �ت��ه ي�خ���ض��ع ل �ن ����ص 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�ضمون �إف�شاء الأ�سرار.
هل ي�شمل و�صف م�أمور ال�ضبط الق�ضائي كل
الرتب الع�سكرية �أم �أنها تقت�صر على ال�ضباط
و�ضباط �صف ويعترب ال�شرطي وال�شرطي �أول
من رجال ال�سلطة؟
ي�شمل هذا الو�صف �ضباط الجوازات و�ضباط
الموانئ البحرية والجوية من رجال ال�شرطة �أو
ال�ق��وات الم�سلحة وك��ذل��ك �ضباط و�صف �ضباط
الدفاع المدني و�ضباط و�صف �ضباط �أفراد حر�س
ال�ح��دود وال�سواحل �إذا ك��ان القانون �أو ال�ق��رارات
التنظيمية تمنحهم هذه ال�صفة ولكن يحق للجهة
التي يتبعها م�أمور ال�ضبط الق�ضائي النظر في
�أم� ��ره ورف ��ع ال��دع��وى ال�ت��أدي�ب�ي��ة ع�ل�ي��ه ف��ي حالة
مخالفته لواجباته �أو تق�صيره في عمله و ال يملك
النائب العام مجازاته ت�أديبياً.
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هل ميكن الت�صرف يف املنقول املثقل بالرهن
كال�سيارة؟
طالما الرهن موجود فالت�صرف ال ينفذ �إال
بموافقة �صاحب الرهن على ال�سيارة.
هل يجوز ا�سرتجاع املقابل املادي ل�سلعة تبني
ف�سادها او فقط ميكن ا�ستبدالها ب�سلعة �أخرى؟
ال�م���س��أل��ة تتعلق ب��الإج��اب��ة ع�ل��ى ا�سئلة مثل:
هل ف�سدت ال�سلعة لديك �أو كانت فا�سدة منذ �أن
ا�شتريتها؟ وما نوع ال�سلع هل غذائية� ،أم مالب�س،
�أم �أجهزة؟
وهل هناك قرار �أو ما �شابه يفيد بعدم جواز
ترك العامل لأرباب العمل �إال مبوافقته خالل
فرتة عمله لديه؟
ق��ان��ون العمل يلزم العامل بعدم ت��رك العمل
�إذا كان العقد غير محدد المدة �إال بعد �أن ينذر
�صاحب العمل.
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إعداد :مريم عبيد بن عمير
رئي�س �شعبة الوعي الإلكرتوين باملعهد

ما حكم الطالق يف العدة؟
 ال�ط�لاق ف��ي زم��ن ال�ع��دة الي�ق��ع وف�ق�اً ل�ق��ان��ون الأح ��وال
ال�شخ�صية الإماراتي.

القانون الجنائي

القانون المدني

التدريب علم وفن
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إعداد :قسم التدريب والتطوير

وتبرز �أهمية م�ستويات التقييم في �أنها تعتبر موجهاً في
عملية ت�صميم منهجيات التقييم وبناء نماذجه ،كما �أنها ت�ساعد
في تحديد مدى ج��ودة التقييم وعك�سه لنتائج حقيقية تعبر
عما حدث فعلياً في التدريب وكيف انعك�س على المتدربين،
وعلى م�ستوى جودة البرامج والم�شاريع والخطط التدريبية
المنفذة.
منهجيـة التقييـم
هناك العديد من التحديات التي تعتر�ض فعالية التدريب
وعند ت�صميم التقييم هناك م�شاكل متعددة ،ولكن ب�شكل عام
ف�إن فهم الأ�س�س التي تقوم عليها فل�سفة التقييم ومنهجيتها
ي�سهل كثيراً في ت�صميم �أنظمة تتميز بدرجات فعالية �أعلى،
وعلى ذلك فال بد من �إدراك المفاهيم التالية حتى ت�ستطيع
�أن توائم مفردات التقييم مع الواقع الفعلي للتدريب ولأداء
الأعمال.
� ً
أوال :التقييم التكويني والتقييم الإجمايل :ويركز على
�أغرا�ض عملية التقييم

م�صطلح التقييم يعبر عن معانٍ مختلفة �أدت �إلى كثير من
االلتبا�س في هذا المجال ،ولكن ب�شكل عام يرى المخت�صون �أن
عمليات التقييم ت�ؤدي �إلى ت�سهيل عمليات الرقابة والمراجعة
وج�ع��ل ال �ق��رارات �أك�ث��ر فاعلية ،و�إن التقييم ه��و تقدير قيمة
ال�شيء .ويعرف هامبلين ( )HAMBLINتقييم التدريب على
�أنه� :أي محاولة للح�صول على معلومات (تغذية عك�سية) عن
�أثر برنامج تدريبي وتقدير قيمته في �ضوء المعلومات.
ويعرف دليل م�صطلحات التدريب البريطاني التقييم على
�أنه ( تقدير القيمة الكلية لنظام التدريب �أو البرنامج التدريبي
من خالل معايير متعددة منها المالي والإن�ساني والمعلوماتي
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التقييم التكويني ()Formative Evaluation
يهدف �إلى توفير معلومات ت�ستطيع االنطالق منها التخاذ
قرارات حول اال�ستمرار �أو التوقف عن تقديم برنامج تدريبي
ما ،وهذا النوع منا�سب لبرامج التدريب والتطوير التي تنفذ
كبديل لأ�ساليب �أخرى متاحة للمنظمة للح�صول على المعارف
والمهارات.

ثاني ًا .تقييم املردودات الداخلية واخلارجيـة :يركز
على نتائج التدريب
املردودات الداخلية (:)Internal Outcomes
التغييرات التي يحدثها البرنامج مبا�شرة لدى المتدربين
مثل ردود الفعل والتعلم.
املردودات اخلارجية (:)External Outcomes
التغييرات في �سلوك الفرد و�إنتاجية المنظمة والتي يكون
البرنامج التدريبي �سبباً في �إحداثها و�أهمها ال�سلوك في
العمل و�إنتاجية المنظمة والقيمة النهائية للتدريب.
ثالث ًا :تقييم الأهداف املركزيـة والعامـة
تقييم الأه ��داف المركزيةGoal Centered Evalu a(  (:
)tion
ي��رك��ز ع�ل��ى تقييم م� ��ردودات ح ��ددت م�سبقاً � �س��واء كانت
مردودات داخلية �أم خارجية والتي يهدف البرنامج التدريبي
�إلى تحقيقها ،وهي على هذا النحو ،الأهداف المحددة م�سبقاً،
�أي �أهداف البرنامج التدريبي.
تقييم الأهداف العامة:)Goal- Free Evaluation( :
ي�سعى �إلى تجنب نقاط ال�ضعف في مدخل تقييم الأهداف
المركزية الذي يهمل النتائج العر�ضية من خالل ت�شخي�ص
جميع التغييرات التي حدثت نتيجة للبرنامج.

ملعلوماتك
عمليات التقييم ُت�سهل الرقابة واملراجعة
وجتعل القرارات �أكرث فاعلية

التقييم الإجمايل ()Summative Evaluation
يهدف �إلى تحديد جوانب البرنامج التدريبي التي تحتاج
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تنفق المنظمات الكثير من الوقت والجهد والمال
على ن�شاط التدريب ويتبادر للذهن دائم ًا ت�سا�ؤالت
حول مدى فاعلية هذا الن�شاط ،خا�صة و�أن الجهد
الأكبر يذهب �إلى العمل التدريبي والنزر الي�سير
يذهب �إلى التقييم� ..إن التقييم �أحد �أكثر الجوانب
�صعوبة في العملية التدريبية ،فطبيعة التقييم بحد
ذاتها �شائكة ويتداخل فيها ال�سلوك الإن�ساني و�إيمان
الأفراد بعملية التقييم.

واالجتماعي  .)...وعليه ال ب��د م��ن �أن ت��أخ��ذ عملية التقييم
منحى مو�ضوعياً ي�ح��اول ر�ؤي ��ة ال��واق��ع المتمثل ف��ي تحقيق
البرنامج لأهدافه ،وهذا �ضمنياً يعني �أنه علينا تحديد �أهداف
دقيقة للبرامج التدريبية ،من هنا تبرز �أهمية �صياغة الأهداف
بدقة ومو�ضوعية ،كما �أن للتقييم م�ستويات متعددة تعبر عن
مقدار العمق الذي نريد الو�صول �إليه في محاوالتنا لتحديد
جدوى تدريب ما.

�إل��ى تغيير م��ن خ�لال المراجعة وم��ن ث��م محاولة التطوير
والتغيير وهذا التقييم يجري عندما نكون مت�أكدين من �أن
البرنامج التدريبي يحقق فائدة للمتدربين.

التدريب علم وفن

رابع ًا :م�ستويات تقييم التدريب
ت��راع��ي وح��دة ال�ت��دري��ب ف��ي معهد دب��ي الق�ضائي تنفيذ
عمليات التقييم على ع��دة م�ستويات خا�صة بالقيا�س ،تعبر
كل منها عن �أهداف �أدائية محددة ،حيث �أن عنا�صر التقييم
مرتبطة ب�شكل مبا�شر بهذه الم�ستويات ،وه��ذه الم�ستويات
هي:

1

ردود الفعل

2

التعلـــم

التعريف
قيا�س ردود الفعل عند املتدربني حول التدريب من �أ�سهل عنا�صر التقييم وهو الأقل كلفة ،و ميكن بناء مناذج التقييم حولها لقيا�س ردود الأفعال
لديهم ،ون�ستطيع احل�صول على رد الفعل من خالل عدة �أ�ساليب منها املقابالت واال�ستبيانات واملالحظة ،ومييل معظم املخت�صني يف التدريب �إىل
ا�ستخدام �أ�سلوب اال�ستبيانات جلمع املعلومات حول التدريب وكو�سيلة تقييم .ويدور قيا�س ردود الفعل حول عدة مو�ضوعات هي :
•مو�ضوعات الربنامج.
•�أ�ساليب التدريب واملدربني.
•الظروف املادية للتدريب (القرطا�سية ،الطعام ،امل�شروبات).
•�أهداف الربنامج.
•التفاعل بني املتدربني
•املادة التدريبية وتوقعات املتدربني.
تقييم املتدربني املبا�شـر
هنا نهدف �أحياناً �إىل املفا�ضلة بني املتدربني �أو �إعطاء م�ستوى مبدئي لقدراتهم ومقدار تعلمهم من التدرب وهنالك و�سائل عديدة للقيا�س منها:
•احل�ضور والغياب.
•امل�شاركة والنقا�ش خالل التدريب وااللتزام بالتعليمات.
•العمل اجلماعي واحرتام الآخرين.
•االختبارات واالمتحانات
•الواجبات البيتية للمدربني
•الأبحاث التطبيقية
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للتعلم م�ستويات ثالثة هي املعلومات واملهارات واالجتاهات ،ويبنى التقييم حول حماولة تقييم م�ستوى الفائدة التي عادت على املتدربني يف هذه
امل�ستويات الثالثة:
ا .املعارف واملعلومات
ونق�صد بها احلقائق واملبادئ واملفاهيم التي تلقاها املتدرب حول مو�ضوع التدريب ،وتعترب االختبارات و�سيلة فاعلة لقيا�س مقدار التعلم يف هذا
املجال ،وبيان �أف�ضل لفاعلية التدريب ف�إنه يحبذ قيا�س املعلومات قبل التدريب ثم بعد التدريب من خالل تعري�ض املتدربني لنف�س االختبار.
ب .املهارات
هي القدرة على �أداء عمل معني ب�إتقان ويرتبط مدى تعلم املهارة على النمو واال�ستعداد لدى الفرد نف�سه ،وميكن قيا�س املهارة من خالل
االختبارات التطبيقية من خالل مالحظة قدرة املتدرب على ممار�سة العمل ب�شكل �أف�ضل بعد التدريب.
ج .االجتاهات
وهي نزوع ثابت ن�سبياً لال�ستجابة نحو فئة من امل�ؤ�شرات ب�شكل يت�ضمن تف�ضيل �أو عدم تف�ضيل لهذه امل�ؤ�شرات ،ون�ستطيع ا�ستنتاج اجتاه الفرد
من خالل �سلوكه ،ويف التدريب ن�ستطيع قيا�س اجتاهات املتدربني باعتماد املدرب على املالحظة الدقيقة ل�سلوك املتدرب ،و�أي�ضاً ميكن قيا�سه
من خالل اال�ستبيانات القبلية والبعدية والتي حتاول قيا�س مدى تقبل �أنها موجودة ب�شكل ب�سيط ولكن املالحظة امل�ستمرة هي �أف�ضل الو�سائل
لقيا�س االجتاهات ،و�أحد �أف�ضل الو�سائل ملحاولة اكت�شافها وقيا�سها هو تعري�ض املتدربني ملواقف �إدارية ولعب �أدوار وممار�سة هذه الأ�ساليب
داخل التدريب �أو يف العمل نف�سه.

3

ال�سلوك

4

م�ستوى املنظمة

5

النتائج والقيمة
النهائية

ً
خام�سا :فئات التقييم
الرقم
1

نوع التقييم
التقييم
القبلي

2

خالل
التدريب

3

التقييم
البعدي

4

تقييم الأثر
التدريبي

الوقت والغر�ض
قبل التدريب ملعرفة قدرات
املتدربني وا�ستعدادهم.
يف فرتة انعقاد التدريب ملعرفة
مدى فهم املتدربني ومدى مالءمة
التدريب.
عند انتهاء التدريب لقيا�س مدى
تعلم املتدربني وما حققوا من
التدريب وردود �أفعالهم.
بعد فرتة ال تقل عن �شهر من انتهاء
التدريب ملعرفة نتائج التدريب
وقدرة املتدربني على نقل املعرفة
واملهارات يف الربنامج �إىل ممار�سة
ملمو�سة يف �أداء العمل.

العــدد ( - )12نوفمرب 2012 -

الرقم

امل�ستوى

تعترب موجه ًا لعمليات ت�صميم
مناهج وبرامج التدريب

الرقم

امل�ستوى

التعريف
يركز التدريب غالباً على م�ستويات التعلم الثالثة كما ذكرنا واالجتاهات �أحدها وهي امل�ستوى الثالث يف التعلم ،وهي تعرب عن
ال�سلوك ،وهي �أحد عنا�صره ،ونعني به يف التدريب �أننا نركز على حماولة تغيري يف �أمناط �سلوكية معينة للمتدربني .ون�ستطيع
قيا�س وتقييم ذلك من خالل معرفة �أمناطهم ال�سلوكية قبل التدريب ثم حماولة ا�ستقرائه بعد التدريب حتى ن�ستطيع معرفة
مدى التغيري ال�سلوكي احلا�صل ،ون�ستطيع جمع املعلومات عن �سلوك املتدرب من خالل ر�ؤ�سائه �أو مر�ؤو�سيه �أو 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 فرتة زمنية ال تقل عن ال�شهر.
يعني �أن التقييم يجب �أن يبحث ويحاول قيا�س الأثر والتغيري املمكن يف الأداء وال�سلوك للمتدربني والذي ي�ؤثر يف �إنتاجية املنظمة.
يهدف هذا التقييم �إىل معرفة �أثر التدريب على �إنتاجية املتدربني وبالتايل على انتاجية املنظمة التي يعملون بها ككل ،وميكن
مالحظة �أن التقييم هنا يركز على النتائج امللمو�سة يف التدريب� ،إال �أنه ميكن قيا�س نتائج التدريب على املتدربني و�أف�ضل ال�سبل
لقيا�س ذلك هو حماولة مالحظة �أداء جزئيات معينة يف العمل بعد عمليات التدريب.

النتائج املتوقعة للربنامج التدريبي
النتائج املتوقعة على املتدربني
ت�صميم التدريب ب�شكل يوائم م�ستوى
حتديد مقدار ا�ستعداد وقدرات املتدربني.
قدرات واحتياجات املتدربني
تقبل املتدربني للتدريب وو�سائله و�أ�ساليبه حت�سني و�سائل و�أ�ساليب التدريب
ور�ؤية مقدار حافزيتهم وتعلمهم والوقوف على امل�ستخدمة ومتابعة تطور التدريب.
ال�صعوبات التي يواجهونها.
احلكم على م�ستويات املتدربني وقدراتهم ب�شكل تعديل الربامج التدريبية املقدمة من
نهائي بعد انتهاء التدريب وحتديد م�ستويات خالل الوقوف على م�ستوى فائدتها ب�شكل
عام.
ودرجات تعلمهم.
قيا�س الأثر التدريبي املنعك�س والوقوف على تعديل اخلطط التدريبية ب�شكل عام
قدرات نقل التدريب �إىل ممار�سات فعلية يف وتعديل مدخالت ومو�ضوعات التدريب
العمل ومتابعة املتدربني ودعم �إمكانات تعلمهم .املن�شودة.

ملعلوماتك
التقييم ي�شمل
�أغرا�ض العمليةنتائج التدريبالأهداف املركزية والعامة للتدريب-م�ستويات الأهداف الأدائية
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كامريا املعهد

/منتديات وفعاليات ومعار�ض

إعداد:

�سالمة حمد �إجتبي  -حممد اليافعي
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ريادة دبي
في صناعة المعارض العالمية

م .حسين ناصر لوتاه

مدير عام بلدية دبي
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يف ظل مفهوم التطور والتقدم ،و�إدراك الغالبية العظمى من القيادات واجلمهور لتلك
املفاهيم ،جند �أن لكل منهم منهجاً �أو م�ساراً معيّنا لإدارة ن�شاطاته وا�ستثمارها ،فالكل
يدير ن�شاطاته يف جماالت �شتى وينميها مبا يتوافق مع احتياجاته الأ�سا�سية للعي�ش ب�سالم
على هذه الأر�ض .ولكي تبينِّ كل دولة �أ�سلوب حياتها يف �صناعة التغيري تقوم هذه الدول
بت�سليط ال�ضوء على حياتها بعر�ض منوذج �صغري حي وواقعي لأ�سلوب حياتها من خالل
املعار�ض ،ف�صارت املعار�ض اليوم منهجاً و�أ�سلوباً وجتارة و�صناعة رائجة رابحة تتجه �إليها
الدول التي تريد التميز وتبتغي النجاح �أو بلغة �أخرى ت�صنع احلياة.
وتعد �سيا�سة املعار�ض املتخ�ص�صة �سيا�سة ناجحة على املدى الطويل ،حيث �إنها جتذب
املهتمني وال�شركات املتخ�ص�صة 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
ال�سيا�سة املتبعة حالياً يف حكومة دبي عامة ،وننتهجها يف بلدية دبي خا�صة ،حيث �إننا
مقبلون يف الوقت الراهن للم�شاركة يف ثالثة معار�ض دولية كربى.
وقد اجتهت �صناعة املعار�ض يف دبي �إىل ابتكار معار�ض خمتلفة ومتنوعة تهدف �إىل
ت�سليط ال�ضوء على منتجات جتارية جديدة ،والتي تتطلب عن�صر الت�شويق والت�سويق
لها بعر�ضها ب�شكل تناف�سي �أمام مناف�ستها من املنتجات العاملية .فكرثة املعار�ض تع ّد �أمراً
�إيجابياً لنمو االقت�صاد وزيادة اال�ستثمار ،مع الرتكيز على نوعية تلك املعار�ض وكفاءة
تنظيمها وبالتايل تعطي تلك املعار�ض الفر�صة للتعريف مبختلف املنتجات العاملية ،مما
ي�ساعد على زيادة مبيعات هذه املنتجات داخل الدولة وخارجها ،وت�أتي �سيا�سة حكومة دبي
وتوجه قيادتها احلكيمة �إىل زيادة املعار�ض باعتبارها �صناعة يف حد ذاتها.
وكما ذكرت ف�إننا يف بلدية دبي �شهدنا م�ؤخراً �أكرب ثالثة معار�ض لعام  2012م
وهذه املعار�ض هي :معر�ض وم�ؤمتر مدن امل�ستقبل «�سيتي �سكيب» املتخ�ص�ص يف قطاع
العقارات .ومعر�ض «جايتك�س» واخلا�ص باحلوا�سيب والإلكرتونيات وكل ما هو جديد يف
عامل التقنيات واالبتكارات التكنولوجية ،ومعر�ض وم�ؤمتر الطاقة 2012م والذي �سي�سلط
ال�ضوء على م�صادر الطاقة امل�ستدامة يف العامل وم�ستقبلها القادم .و�سن�شارك يف امل�ؤمتر
العاملي الثالث (بيئة املدن  )2012والذي �سيقام يف املدينة املنورة بتنظيم من بلدية دبي
ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية باململكة العربية ال�سعودية ومنظمة املدن العربية ومركز
البيئة للمدن العربية ،والذي يقام للمرة الثالثة ،حيث �سيكون امل�ؤمتر بعنوان« :التغري
املناخي ودور املدن» ،ويهدف امل�ؤمتر �إىل حماية املدن العربية من ظاهرة التغري املناخي
وتداعياتها ،وو�ضع احللول لهذه الظاهرة ،وتبني املبادرات الريادية ،ونقل اخلربات يف
جمال ت�شخي�ص طبيعة التحديات الناجمة عن هذه الظاهرة ،وحتديد �أف�ضل املمار�سات
املطبقة عاملياً لتوظيفها يف مدننا ،بالإ�ضافة �إىل تبني مبادرات الأمم املتحدة يف جمال
حماية امل�ستوطنات الب�شرية لدعم اجلهود املحلية.

