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«�إن انتظار تقارير ن�سبة �سعادة اجلمهور ور�ضاهم عن اخلدمات احلكومية
ب�شكل �سنوي �أو ف�صلي ال يلبي الطموحات ،لأن العامل اليوم يتغري
ب�سرعة ،وتوقعات النا�س �أي�ضاً تتغري ب�سرعة وال بد من ر�صد ذلك ب�شكل
يومي ،و�إ�سعاد النا�س مهمة ال حتتمل الت�أجيل”،كما �أن “تطوير وتغيري
اخلدمات عمل يومي وت�أثريه يف �سعادة النا�س حقيقي ،ولذلك �سمينا
املبادرة اجلديدة «م�ؤ�شر ال�سعادة” ،و�سرن�صد هذا امل�ؤ�شر عرب تقارير
يومية حقيقية قادمة من امليدان» .يف اعتقادي �أن هذا امل�ؤ�شر �سيُحدث
ثورة علمية ومعلوماتية ،فال�سعادة مل تكن يف يوم من الأيام م�ؤ�شراً يتم
قيا�سه ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ا�ستطاع �أن
يخلق م�ؤ�شراً جديداً و�أنا على يقني ب�أن كليات الإدارة �ستتحرك لتغطيته
�أكادميياً وبحثياً و�سيحدث تغيرياً معلوماتياً ،نوعاً وكماً وذلك من خالل
الأبحاث العلمية التي �ستتعمق يف تو�ضيح م�ضمون هذا امل�ؤ�شر اجلديد يف
علم اجلودة احلديث� .إن م�ؤ�شر ال�سعادة لن يتحقق �إال بتوفري كمية كبرية
من اخلدمات احلكومية ،وهذا التحدي لن يتحقق مبجرد توفري خدمات
جيدة �أو بدرجة معينة من اجلودة ،و�إمنا يجب �أن يكون لتلك اخلدمات
قيمة م�ضافة تتمثل يف �سعادة املتعامل .رحمك اهلل يا والدنا زايد فقد
كنت �أحر�ص ما يكون على �سعادة �شعبك ولن نن�سى ت�أملك عندما علمت ب�أن
بع�ض املواطنني ي�سكنون ال�شقق وحديثك احلنون عن ذلك ..وعلى ذات
النهج �سار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد يحفظه اهلل.
ومن ناحية �أخرى� ،أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،حيث قال �سموه«:اال�سرتاتيجية
الوطنية لالبتكار هي �أولوية وطنية للتقدم ،و�أداة رئي�سة لتحقيق
ر�ؤية ،2021ومظلة جامعة للطاقات والكوادر املتميزة والفاعلة يف دولة
الإمارات ،كنا ومازلنا ننادي بالإبداع يف كافة املجاالت ،واليوم نريد تطبيقاً
للإبداع عرب ا�سرتاتيجية وطنية لالبتكار تعمل على تقدمي منتجات
وخدمات حقيقية ترتقي باحلياة وتدفع باالقت�صاد لآفاق جديدة» ،وتعمل
اال�سرتاتيجية من خالل �أربعة م�سارات متوازية ،و�س�أركز يف حديثي على
م�سارين هما� :إر�ساء بيئة حمفزة لالبتكار من خالل توفري بيئة م�ؤ�س�سية
وت�شريعات حمفزة وداعمة لالبتكار والتو�سع يف دعم حا�ضنات االبتكار،
والرتكيز على البحث والتطوير يف جماالت االبتكار ،وتوفري بنية حتتية

ـــــــــــــــانــون بإبـداع..

العــدد ( - )20دي�سمرب -

5

2014

تكنولوجية تدعم وحتفز االبتكار يف كافة القطاعات� ،أما امل�سار
الثاين فريكز على تطوير االبتكار احلكومي من خالل حتويل
االبتكار احلكومي لعمل م�ؤ�س�سي وتطوير منظومة متكاملة
من الأدوات احلديثة مل�ساعدة اجلهات احلكومية على االبتكار
وتوجيه جميع اجلهات احلكومية بخف�ض م�صروفاتها بن�سبة
واحد باملئة ليتم تخ�صي�صها لدعم م�شاريع االبتكار و�إطالق
برامج تدريبية وتعليمية يف جمال االبتكار على م�ستوى الدولة.
فاملحوران يركزان على �إعداد ت�شريعات تدعم وحتفز االبتكار
ف�ض ًال عن تخ�صي�ص مبالغ مالية من املوازنات لدعم االبتكار من
خالل التدريب والتعليم ،لأنهما ال�سبيل املثايل لتطوير الكوادر
الوطنية وتغيري املفاهيم العامة املرتبطة باالبتكار.
ولعل من �أجمل املفاهيم يف القوانني الدولية مفهوم حق الفرد يف
ال�سعي لتحقيق �سعادته ،فما يحقق ال�سعادة لأحدهم قد يختلف
عما يحققها ل�شخ�ص �آخر ،كما �أن املجتمع يجب �أن يخلق الظروف
ال�صحيحة التي ي�ستطيع فيها كل مواطن �أن ي�سعى لتحقيقه
لنف�سه وفق املعطيات التي تو ّفرها له الدولة.
و�سعادة الفرد يف املجتمع لي�ست جمرد غاية �إن�سانية مثالية
بل هي �أي�ضاً �ضرورة اجتماعية واقت�صادية ،وعادة الدولة �أن
تقنن ما يخدم �سيادتها يف حني �أن دولتنا تقنن ما يخدم �سيادة
ال�شعب ويحقق �سعادته ،فالعلم واملعرفة وجدا يف الأ�صل لإ�سعاد
املواطنني ،ف�إن مل يتحقق ذلك فال فائدة منهما ،وقد �أ ّكد على
ذلك الفيل�سوف الأملاين كري�ستيان توما�سيو�س بقوله“ :لي�س يف
�إمكاننا �أن ن�ضفي �صفة العلم على �أي معرفة ال تكون ذات فائدة
يف حياة الب�شر وال تقود �إىل �سعادتهم”.
�إن االبتكار كلمة تلفت االنتباه ،و�إذا �سمعناها ف�إنها تذكرنا
بالتم ّيز والتفرد وت�ستخدم غالباً للمدح ،و�إ�سباغ �صفات الذكاء
على �صاحبها ،ولالبتكار مفاهيم عديدة تختلف يف الألفاظ
وتتفق يف املعاين والأهداف� ،إذ ميثل االبتكار غالباً رمزاً
للموهبة اخلالقة ،فهو ال�سلوك الإن�ساين الذي ي�ؤدي �إىل تغيري
يف ناجت املواد امل�ستخدمة وي ّت�صف التغيري باجلدية والأ�صالة

والقيمة والفائدة االجتماعية .ف�إذا كان االبتكار �سلوكاً �إن�سانياً
واجتماعياً ف�إن القانون و�سيلة ل�ضبط ال�سلوك ،والقانون معني
بتلك امل�سارات الأربعة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ،ويف اعتقادي
ف�إن القانون هو احللقة املفقودة بل الأ�ضعف لدينا� .إن االبتكار
يجب �أن يكون يف القانون وحتفيز االبتكار �إن مل يكن مق ّنناً فلن
ن�ستطيع �أن نبني بيئة حمفزة للإبداع واالبتكار ،بل القانون
ذاته يجب �أن ي�صاغ بطريقة مبدعة ويد ّر�س يف بيئة مبدعة
ومناهج مبدعة فقد �أ�صبح االبتكار عملتنا يف دولة الإمارات ،كما
�أن االبتكار يتنوع ويت�سع بتنوع وات�ساع الن�شاط الإن�ساين ون�شاط
الأعمال ،ف�أينما توجد م�شكلة يظهر النزوع للإتيان باالبتكار
من �أجل حلها .ويف اعتقادي ف�إن منظومة القانون بحاجة
�إىل تدخل ب�شري ،هذا التدخل يجب �أن حتمل �سماته الطابع
الإبداعي الكثري� .إن املواطن ي�ستحق كل الدعم واال�ستثمار حتى
ي�صل �إىل درجة التم ّكن ،وهذا واجب �أخالقي ومهني ووطني
يف الوقت ذاته ،كما �أن البحث عن املتميزين املبدعني وحقنهم
يف املجال القانوين من املهام التي يجب �أن ينتبه لها اجلميع
والذي يجب �أن يبد�أ من مراحل متقدمة يف املدر�سة ،ففي دولة
كهولندا يتم حتديد تلك امل�سارات املهنية يف �سن الثانية ع�شرة،
ومن �ضمن تلك امل�سارات القانون .فالقانون يف الدول املتقدمة
ي�صنف يف قمة هرم التخ�ص�صات ولي�س يف قاعدته ،فعندما ن�صل
�إىل ذلك التفكري وما يتبعه من اعتماد كافة اال�سرتاتيجيات
التعليمية والأكادميية �سيكون لدينا قانونيون ن�شري �إليهم
بالبنان .نقطة �أخرية قبل �أن �أنهي كالمي� ،إن العديد من
ر�ؤ�ساء الدول والوزارات يحملون �شهادات يف القانون ،فالقانون
هو الأ�سا�س وهو ما ي� ّؤطر كافة م�سارات احلياة� ،إذ ال ت�صاغ
اال�سرتاتيجيات �إال اعتماداً على القانون لأن م�صائر الأمم
�ستعتمد عليها و ُت�ش ّكل م�ستقبلها.
ولعل هذه هي دعوة مني للبحث عن الأذكياء واملبدعني
وتوجيههم التوجيه ال�صحيح ليكونوا قانونيني يقودون دولة
الإمارات للرتبع يف املركز الأول واملحافظة على الرقم واحد.
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أضرار ومخاطر
النفايات اإللكترونية

أنشطة المعهد

عقدت بمقر المعهد واستقطبت خبراء عالميين ومحليين

ورشة عمل «التحكــيم التجـاري الدولـي»

ناقشت حاالت صورية بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية

افتتح القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام
«معهد دبي الق�ضائي» ،ور�شة عمل متخ�ص�صة بعنوان «التحكيم
التجاري الدويل» متت خاللها مناق�شة حاالت �صورية مبوجب
قواعد التحكيم لـ «غرفة التجارة الدولية» ( )ICCللعام .2012
وا�ستقطبت الور�شة م�شاركة دولية وا�سعة من �أع�ضاء «معهد
قانون الأعمال الدويل التابع لغرفة التجارة الدولية» ونخبة
من �أبرز املحامني وامل�ست�شارين القانونيني واخلرباء املعنيني
بالتحكيم الدويل من �سوي�سرا وفرن�سا وتون�س والإمارات
وم�صر ،وعلى ر�أ�سهم خو�سيه ريكاردو فري�س ،نائب الأمني العام
لـ «حمكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية».
و�أو�ضح ال�سميطي ب�أ ّن التحكيم التجاري الدويل يحظى
يف الوقت الراهن ب�أهمية ا�سرتاتيجية على �صعيد دفع عجلة
التنمية االقت�صادية ،م�شدّداً على �ضرورة ت�شجيع قنوات نقل
املعرفة املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل لرفد املجتمع
القانوين املحلي ب�أف�ضل املمار�سات العاملية و�أحدث االجتاهات
النا�شئة يف جمال التحكيم وت�سوية النزاعات التجارية ،يف
�سبيل دعم اجلهود الرامية �إىل تر�سيخ دور دولة الإمارات ك�أحد
�أبرز املراكز التجارية الرائدة عاملياً.
8

و�أعرب ال�سميطي عن �سعادته بالتعاون مع «معهد قانون
الأعمال الدويل التابع لغرفة التجارة الدولية» لتنظيم ور�شة
العمل التي ت�ؤكد جمدّداً الثقة العالية التي يوليها املجتمع
الدويل لـ «معهد دبي الق�ضائي» باعتباره مركزاً للتميز العديل
واملكانة الريادية لدولة الإمارات على اخلارطة القانونية
العاملية .ولفت �إىل �أ ّن املناق�شات متحورت بالدرجة الأوىل حول
ق�ضية �إنفاذ قرارات التحكيم وفق «اتفاقية نيويورك» التي
ان�ضمت �إليها دولة الإمارات متا�شياً مع التزامها ب�إيجاد مناخ
ا�ستثماري تناف�سي من خالل ت�سهيل حل املنازعات التجارية
مبا ين�سجم مع االتفاقيات الدولية.
و�ص ّرح ال�سميطي قائ ً
ال�« :شكلت الور�شة فر�صة مثالية
ملناق�شة كافة اجلوانب املتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل
مب�شاركة نخبة من ال�شخ�صيات القانونية الرائدة عاملياً.
ونتطلع من خالل تنظيم مثل هذه اللقاءات الدولية �إىل
جت�سيد ر�ؤيتنا املتمثلة يف ن�شر �أف�ضل املمار�سات القانونية التي
من �ش�أنها تعزيز البنية التحتية العدلية والت�شريعية وخدمة
جمتمع القانون يف دولة الإمارات متا�شياً مع ر�ؤية وتوجيهات
القيادة احلكيمة».

بمشاركة كبريات مكاتب المحاماة بالدولة

المعهد ينفذ البرنامج األول
لتأهيل الكاتب العدل الخاص
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نفذ املعهد «برنامج ت�أهيل الكاتب العدل اخلا�ص»
املوجه لتزويد املحامني املواطنني العاملني يف مكاتب
ّ
املحاماة يف الدولة ،باملعرفة الأ�سا�سية حول مفهوم ومهام
الكاتب العدل اخلا�ص يف مقر املعهد بدبي.
وتخلل الربنامج �سل�سل ًة من املحا�ضرات الق�صرية
وجل�سات النقا�ش وجل�سات الع�صف الذهني ودرا�سات
احلالة برئا�سة مد ّرب معتمد من �إدارة الكاتب العدل
يف «حماكم دبي» ،حول جمل ٍة من املو�ضوعات واحلاالت
العملية املرتبطة بقانون املعامالت املدنية والقوانني
التجارية املعن ّية باملعامالت التجارية وال�شركات
والوكاالت التجارية والقانون البحري ،بالإ�ضافة �إىل
الإجراءات اجلزائية واملدنية وقانون الأحوال ال�شخ�صية
وغريها من املو�ضوعات الأ�سا�س ّية ذات ال�صلة.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي،
مدير عام املعهد� ،إنّه مت تطوير برنامج «ت�أهيل الكاتب
العدل اخلا�ص» على �شكل درا�سة للتطبيقات العملية

والقوانني املتع ّلقة مبهنة الكاتب العدل ،وذلك يف
مبادر ٍة تهدف �إىل التدريب والتثقيف ب�ش�أن هذه املهنة
وتعريف امل�شاركني على االخت�صا�صات واملهام املختلفة
�ضمن املجال وعلى �شروط قيد الكاتب العدل اخلا�ص
واملعامالت املحظورة عنه ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
املمار�سات والقوانني والأحكام والإجراءات ال�شكلية
املتع ّلقة بهذه املهنة والتع ّرف �إىل العقوبات والتدابري
املط ّبقة على املخالفني من الكتّاب العدل اخلا�صني
واملكاتب ذات ال�صلة.
و�أ�ضاف ال�سميطي �أن الربنامج ت�ض ّمن حموراً خا�صاً
للتعريف باخلدمات الإلكرتونية اخلا�صة بالكاتب
التوجهات املحلية الرامية �إىل
العدل ،وذلك متا�شياً مع
ّ
تطوير الأنظمة الإلكرتونية والذكية �ضمن القطاع
التغيات املت�سارعة يف عامل
الق�ضائي والقانوين ملواكبة
ّ
التكنولوجيا احلديثة بالتزامن مع م�سرية دبي يف
التح ّول �إىل مدينة ذكية.
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جايتكس 2014

انطالقة خدمات المعهد الذكي
حفل معر�ض جايتك�س  2014مبجموعة وا�سعة من التقنيات املتطورة وبرامج اخلدمات احلكومية الذكية
وتفقده �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،يرافقه �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي بعدما افتتحه �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي..
وتعد دورة هذا العام الأكرب يف تاريخ املعر�ض ل�سعة م�ساحة
املعر�ض التي ناهزت مئة �ألف مرت مربع وعدد امل�شاركني الذي
ناهز � 3700شركة وجهة حكومية من �سبعني دولة ،حيث بات
من �أكرب و�أ�شهر خم�سة معار�ض متخ�ص�صة يف التكنولوجيا
والتقنيات على م�ستوى العامل..
و�أطلق املعهد خالل املعر�ض خدمات «املعهد الذكي»
التي لقيت �إ�شادة وا�سعة من الزوار ،وتعد الإ�ضافة الأحدث
ملحفظة اخلدمات الإلكرتونية والتطبيقات الذكية التي
يقدمها تلبية الحتياجات املجتمع القانوين والق�ضائي ،مبا
10

يواكب م�سرية حتول دبي نحو خدمات احلكومة الذكية
واملدينة الأذكى عاملياً تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم.
وتتيح اخلدمات اجلديدة للمتعاملني مع املعهد من
متدربني ومدربني فر�ص امل�شاركة الفعالة يف برامج و�أن�شطة
املعهد ،ومواكبة احلوكمة الذكية يف دبي ،وا�ستيعاب احلاجة
املتزايدة للتدريب والتطوير والتعلم امل�ستمر حتقيقاً لر�ؤية
ور�سالة املعهد يف �أن يكون مركزاً �إقليمياً للتميز القانوين
والعديل ،وا�ستجابة حلر�صه على تقدمي �أف�ضل تدريب

مرمي الرميثي
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وقالت مرمي الرميثي رئي�س �شعبة الدعم الإلكرتوين ،ورئي�س
فريق املعهد امل�شارك بجايتك�س :ي�شارك املعهد لل�سنة الرابعة على
التوايل يف هذا التجمع التقني الكبري جايتك�س ،الذي ي�ضم نخبة
من الدوائر احلكومية واملحلية ،ومتيز املعهد ب�إطالق “نظام
التدريب الإلكرتوين” و�سط �إ�شادة وا�سعة من زوار املعر�ض .ويعد
النظام اجلديد الإ�ضافة الأحدث ملحفظة اخلدمات الإلكرتونية
والتطبيقات الذكية التي من �ش�أنها تلبية احتياجات املجتمع
القانوين والق�ضائي ،مبا يواكب م�سرية حتوّل دبي �إىل مدينة
ذكية متا�شياً مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،ويتيح الربنامج اجلديد للمتدربني من خمتلف ال�شرائح
امل�ستهدفة �إمكانية الت�سجيل عرب البوابة الإلكرتونية يف برامج
الت�أهيل والتدريب امل�ستمر التي يتم تطويرها خ�صي�صاً من قبل
املعهد لتمثل نقلة نوعية يف املجال الذكي واالرتقاء بخدماتنا
املقدمة للجمهور .كما قدم املعهد �أي�ضاً تقنية “الكرتون الذكي”
الذي يخدم �شرائح املجتمع املختلفة من خالل تقدمي حلقات
ق�صرية من ق�ضية معينة وتب�سيطها للم�شاهد ومعرفة القانون
اخلا�ص بها .كما مت ن�شر هذه احللقات يف جميع قنوات التوا�صل
االجتماعي لتعم الفائدة للجميع وتتحقق الر�ؤية يف ن�شر الوعي
القانوين حملياً و�إقليمياً.
و�أطلق “املعهد” �أي�ضاً م�سابقة قانونية ت�ستهدف ن�شر الوعي
القانوين ب�أ�سلوب �سل�س وممتع من خالل �شخ�صية القا�ضي عادل
الكرتونية ذات الأبعاد الثالثية التي تعك�س احلر�ص على تقدمي
كل ما هو مبتكر خلدمة املجتمع القانوين والق�ضائي يف الإمارات
ومت �إجراء �سحوبات فورية للم�شاركني ومت ت�سليمهم جوائز قيمة.

2014

مهني على ال�صعيد املحلي والإقليمي ،ون�شر الثقافة واملعرفة
القانونية عرب توفري امل�ؤلفات والإ�صدارات واملعلومات
الوافية عن مدربي املعهد وتخ�ص�صاتهم الدقيقة.
وتتابع اخلدمات اجلديدة للقانونيني يف خمتلف الدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأكادميية و�شرائح املجتمع مبا ميثل
نقلة نوعية على �صعيد تعزيز اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري،
لبناء جيل م�ؤهل يحمل �أمانة تطبيق القانون وعدالة الق�ضاء
مبا ير�سخ مكانة الإمارات على اخلارطة القانونية العاملية.
وقال �سعادة القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي،
املدير العام �إن امل�شاركة يف جايتك�س للعام الرابع على التوايل
ت�أتي متا�شياً مع التزام املعهد بتطوير وحتديث اخلدمات
والتطبيقات وفق �أحدث االبتكارات يف عامل تكنولوجيا املعلومات
طبقاً للتوجيهات ال�سامية بتحويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملياً
بحلول العام .2021
و�أ�ضاف :تتيح خدماتنا اجلديدة خيارات للزائر يف �أن
يطلع على كافة براجمنا املطروحة وكافة الت�شريعات وامل�ؤلفات
القانونية التي �أ�صدرناها والتعامل املبا�شر مع اخلدمة املرادة
�إما باال�شرتاك �أو اال�ستف�سار ،والت�سجيل عن بعد ،وطلب التزود
مب�ؤلفات ،ومنح الدوائر احلكومية الت�سجيل ملنت�سبيها.
و�أ�ضاف القا�ضي الدكتور ال�سميطي� :أ�سعدنا �إطالق اخلدمات
الذكية خالل «جايتك�س دبي» الذي يثبت عاماً بعد عام دوره
الريادي ك�أحد �أهم و�أكرب املعار�ض املتخ�ص�صة بتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف العامل ..و�شكل النجاح الالفت والإقبال
الوا�سع الذي حظيت به خدماتنا وتطبيقاتنا خالل الدورات
ال�سابقة دافعاً رئي�ساً لنا ملوا�صلة تطوير وحتديث بوابتنا
الإلكرتونية ا�ستناداً �إىل �أعلى معايري ال�شمولية وامل�صداقية
والفاعلية والب�ساطة ومتا�شياً مع �أحدث االبتكارات التكنولوجية
يف �سبيل دعم �سعينا احلثيث لدفع عجلة التميز القانوين والعديل.
و�أطلق املعهد دبي الق�ضائي �أي�ضاً حزمة الوعي الإلكرتوين
عرب �شخ�صية القا�ضي عادل الإلكرتونية ،والتي قدمت معلومات
قانونية و�شرحاً مب�سطاً لأهم القواعد القانونية والق�ضائية،
�أعقبتها م�سابقة ا�ستهدفت ن�شر الوعي القانوين ب�أ�سلوب
�سل�س وممتع من خالل �شخ�صية كرتونية تعك�س احلر�ص على
تقدمي كل ما هو مبتكر خلدمة املجتمع القانوين والق�ضائي يف
الإمارات ..ومت ت�سليم جوائز امل�سابقة للفائزين يف ختام فعاليات
«�أ�سبوع جايتك�س للتقنية  »2014من خالل من�صة دائرة «حكومة
دبي الذكية».

أنشطة المعهد

برنامج متفرد لتعزيز االتجاهات اإلبداعية
في الكتابة القانونية

احتفى «معهد دبي الق�ضائي» بتخريج  28متدرباً من
املحامني والقانونيني املبتدئني من برنامج «دبلوم مهارات
البحث وال�صياغة القانونية» ،الذي يعد مبادرة نوعية تهدف
�إىل تب ّني �أف�ضل املمار�سات و�أحدث االجتاهات الإبداعية يف
الكتابة القانونية والبحث العلمي .جاء ذلك خالل حفل
التخريج الذي �أقيم (االثنني  27ت�شرين الأول�/أكتوبر
 )2014بح�ضور املد ّربني واملحا�ضرين و�أع�ضاء املجل�س
العلمي يف «معهد دبي الق�ضائي» ،الذين �أ ّكدوا �أهمية الدبلوم
التدريبي اجلديد يف تزويد املتدربني مبنهجيات البحث
القانوين واملبادئ الأ�سا�سية التي من �ش�أنها �إحكام الن�ص
القانوين دون �أي عيب �أو نق�ص لغوي.
و�أو�ضح القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي،
مدير عام «معهد دبي الق�ضائي» ،ب�أنّ تخريج الدفعة
الأوىل من برنامج «دبلوم مهارات البحث وال�صياغة
القانونية» ميثل �إ�ضافة هامة جلهود اال�ستثمار يف
العن�صر الب�شري ،م�شدّداً على �أهمية الدبلوم اجلديد كونه
ي�ستند �إىل جمموعة من املمار�سات الت�شاركية املنبثقة
من االحتياجات الفعلية للمتدربني واملبادئ التوجيهية
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واملتمحورة حول التمكني وا�ستدامة خمرجات التدريب
وامل�شاركة والتقومي ،مبا يدعم اجلهود الرامية �إىل بناء
جيل قادر على حمل �أمانة القانون والق�ضاء.
وعن عملية التقييم� ،أفاد الدكتور ال�سميطي ب� ّأن �أداء
متد ّربي «دبلوم مهارات البحث وال�صياغة القانونية»
خ�ضع لعملية تقييم متتابعة وقائمة على التوا�صل املبا�شر
بني املد ّربني وامل�شاركني و�إجراء اال�ستبيانات واالختبارات
التطبيقية النهائية وعمليات قيا�س الأثر التدريبي وغريها.
و�أ�شاد ال�سميطي ب�أداء القائمني على التدريب
وجهودهم احلثيثة لنقل املعرفة القانونية احلديثة ،م�ؤكداً
حر�ص املعهد على االرتقاء باخلربات الرتاكمية واملعارف
القانونية واملهارات التدريبية املتاحة لدى فريق التدريب
يف �سبيل ت�أهيل الكوادر القانونية والق�ضائية القادرة على
تر�سيخ ريادة دبي على اخلارطة القانونية العاملية ،جت�سيداً
لر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي« ،رعاه اهلل».
و�أ�ضاف ال�سميطي« :يتميز الدبلوم اجلديد بالرتكيز

االحتف��اء بتخري��ج الدفع��ة الأوىل م��ن
«دبلوم مهارات البحث وال�صياغة القانونية»

العــدد ( - )20دي�سمرب -

الفروق األساسية
في المعامالت المالية
اإلسالمية..
�ضمن �سال�سل �إ�صداراته القانونية الرامية
�إىل �إثراء املكتبة العربية وت�أطري املعرفة على
ال�صعيد املايل وامل�صريف يف ظل غياب القوامي�س
واملعاجم املتخ�ص�صة بفقه الفروق واملقارنة يف
املجال� ،أ�صدر معهد دبي الق�ضائي كتاباً جديداً
حتت عنوان «الفروق الأ�سا�سية يف املعامالت املالية
الإ�سالمية» للدكتور عبد ال�ستار اخلويلدي،
الأمني العام للمركز الإ�سالمي الدويل للم�صاحلة
والتحكيم بدبي ،وذلك كباكورة �إ�صدارات املعهد
والتي ت�أتي �ضمن «�سل�سلة االقت�صاد الإ�سالمي»
التي تغطي �أهم املفاهيم الفقهية واللغوية
والقانونية يف جمال املعامالت املالية وامل�صرفية
ور�صد االختالف فيما بينها.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي
مدير عام املعهد :ي�شكل الكتاب اجلديد مرجعاً
مهماً لأ�صحاب االخت�صا�ص يف املجالني القانوين
والفقهي ،ير�شدهم �إىل كيفية االختيار املنا�سب
للم�صطلحات والعبارات ال�صحيحة عند كتابة
العقود وغريها من املعامالت القانونية مبا
يحقق هدفاً رئي�ساً من �أهداف املعهد يف ن�شر
الثقافة القانونية يف املجتمع.

2014

على متكني املتد ّربني من الإملام ب�أ�ساليب الكتابة القانونية
بلغة عربية �سليمة ور�صينة خالية من العيوب النحوية
واللغوية ،يف خطوة تتما�شى مع حر�صنا املطلق على التم�سك
بلغتنا العربية وهويتنا الوطنية وتقاليدنا الأ�صيلة.
وي�سعدنا تخريج الدفعة الأوىل من الربنامج الذي ميثل
�إ�ضافة نوعية هامة ملحفظة براجمنا التدريبية امل�ص ّممة
خ�صي�صاً لالرتقاء مب�ستوى قدرات املتدربني ومتكينهم
من تعزيز خرباتهم الرتاكمية ،مبا ينعك�س ب�صورة �إيجابية
على تطوير املنظومة الق�ضائية وفق �أعلى معايري املوثوقية
وال�شفافية والتميز».
واختتم ال�سميطي بالت�أكيد على التزام املعهد مبوا�صلة
حتقيق �إجنازات نوعية على �صعيد ت�صميم وتنفيذ �أف�ضل
برامج التدريب امل�ستمر ،وهو ما ينعك�س على �أعداد
اخلريجني التي ت�شهد منواً الفتاً عاماً بعد عام .م�ضيفاً:
«تدفعنا جناحاتنا املتالحقة �إىل موا�صلة العمل اجلاد على
االرتقاء مب�ستوى التدريب القانوين والق�ضائي متا�شياً مع
دوره كمركز �إقليمي للتم ّيز العديل».
وي�ستند «دبلوم مهارات البحث وال�صياغة القانونية»
�إىل منهجية قائمة على املحا�ضرات النظرية الق�صرية،
وجل�سات احلوار والنقا�ش ،وجل�سات الع�صف الذهني،
ودرا�سات احلالة ،وجمموعات العمل ،ولعب الأدوار
والعرو�ض التقدميية التي من �ش�أنها تعزيز امل�شاركة
الفعالة وبناء حوار �إيجابي وت�شجيع التفكري الإبداعي.
وير ّكز الدبلوم على تزويد املتدربني باجتاهات ال�صياغة
القانونية املختلفة ،مبا فيها كتابة �صحيفة الدعوى املدنية
والطعن باال�ستئناف والطعن بالتمييز ومذكرات التفاهم
والدفوع والدفاع يف الدعاوى اجلزائية واال�ست�شارات
القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم والعقود واملبادئ
الأ�سا�سية يف العقد القانوين املدين.
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بالتعاون مع القنصلية الهولندية

“دبي القضائي” يناقش ظاهرة غسل األموال

نظم “معهد دبي الق�ضائي” ور�شة عمل “اجلرائم املالية
وغ�سل الأموال” ،جرى خاللها الت�أكيد على �أهمية تكثيف
اجلهود الدولية ملواجهتها والتي ت�شري �إح�صاءات البنك
الدويل و�صندوق النقد الدويل �إىل �أ ّنها ُتقدّر بنحو 2,9
تريليون دوالر �أمريكي عاملياً .و�شهدت الور�شة ،التي �أقيمت
على مدى يومني بالتعاون مع القن�صلية الهولندية ،م�شاركة
دولية رفيعة امل�ستوى.
وقال �سعادة القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي،
مدير عام املعهد ،ب�أ ّن غ�سل الأموال بات من �أخطر اجلرائم
الدولية التي تنطوي على تداعيات �سلبية تطال اقت�صادات
العامل وهو ما يح ّتم و�ضع قوانني رادعة واتخاذ �إجراءات
فاعلة لتعقبها وبالتايل تقوي�ض �أركان اجلرائم املالية ّ
املنظمة.
و�أ�شار مدير عام “املعهد” �إىل � ّأن دولة الإمارات خطت
خطوات هامة على �صعيد دعم اجلهود الدولية الرامية �إىل
مكافحة الظاهرة م�شرياً �إىل ال�سميطي ب� ّأن م�شروع القانون
االحتادي بتعديل القانون االحتادي رقم  4ل�سنة  2002يف
�ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال �سيمثل عند �إقراره
دفعة قوية جلهود تطوير منظومة مكافحة غ�سل الأموال
يف الدولة ،من خالل ا�ستيفاء متطلبات تو�صيات جمموعة
العمل املايل الدولية وتطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
14

التوجهات
و�أ�ضاف ال�سميطي“ :نلتزم يف “املعهد” بدعم
ّ
احلكومية وتعزيز الثقافة القانونية من خالل تنظيم مبادرات
نوعية لن�شر املعرفة ورفد املجتمع القانوين ب�أف�ضل املمار�سات
الدولية التي من �ش�أنها االرتقاء باملنظومة الق�ضائية
والعدلية.
وناق�ش اخلرباء خالل ور�شة العمل عدة حماور رئي�سة،
�أبرزها التحقيق املايل والتق�صي وامل�صادرة وا�سرتاتيجيات
مكافحة غ�سل الأموال واجلوانب االقت�صادية املتعلقة بق�ضايا
غ�سل الأموال .و «التحقيقات املالية والتعاون الدويل يف املجال.

في ورشة عمل بالتعاون مع السفارة األمريكية

بحث دور مكتب المراقبة األمريكي
في العقوبات البديلة
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يف ور�شة عمل حول «دور مكتب املراقبة
الأمريكي يف العقوبات البديلة واملمار�سات الأخرى»
التي نظمها املعهد بالتعاون مع ال�سفارة الأمريكية
يف دولة الإمارات.مب�شاركة نخبة من الق�ضاة
والقانونيني وامل�ست�شارين ثمن القا�ضي الدكتور
جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام «املعهد» ،التعاون
جمدّداً مع ال�سفارة الأمريكية لال�ستفادة من
التجارب القانونية العاملية واالطالع على �أف�ضل
املمار�سات املتبعة يف النظام القانوين الأمريكي،
الفتاً �إىل � ّأن ا�ست�ضافة ور�شة العمل رفيعة امل�ستوى
ت�ؤ ّكد جمدّداً الثقة العالية التي يوليها املجتمع
الدويل لـ «للمعهد» باعتباره مركزاً للتميز القانوين
والعديل �إقليمياً ودولياً.
وقال ال�سميطي � ّأن ور�شة العمل �ش ّكلت من�صة

تفاعلية لتمتني قنوات التوا�صل بني املجتمع
القانوين الأمريكي والإماراتي ،م�شرياً �إىل �أ ّنها
متثل ا�ستكما ًال ل�سعي «املعهد» لالطالع على �أف�ضل
املمار�سات واال�ستفادة من �أهم التجارب الدولية على
م�ستوى التميز الت�شريعي والقانوين والق�ضائي
ملوا�صلة تر�سيخ املكانة الطليعية للإمارات على
اخلارطة العاملية.
و�أ�ضاف ال�سميطي« :نعتزم موا�صلة التعاون
املثمر لتنظيم املزيد من املبادرات الرائدة التي
تدعم جهودنا الرامية �إىل و�ضع دبي يف م�صاف �أبرز
املراكز العاملية للتميز العديل والق�ضائي ،متا�شياً
مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي «رعاه اهلل»».
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أنشطة المعهد

وسط إشادة واسعة بدوره في إثراء الفكر القانوني

«دبي القضائي» يستعرض أحدث اإلصدارات القانونية
والقضائية خالل «معرض الشارقة الدولي للكتاب »2014

رئي�س املجل�س الوطني االحتادي معايل حممد املر يزور جناح املعهد

ا�ستقطبت �إ�صدارات «معهد دبي الق�ضائي» اهتماماً وا�سعاً
من ز ّوار الدورة الثالثة والثالثني من «معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب» التي �أقيمت حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة ،مب�شاركة  1256دار ن�شر من  59دولة.
و�أ�شاد الز ّوار من الق�ضاة واملحامني واملهتمني بال�ش�أن
القانوين واملجتمع الأكادميي و�ص ّناع القرار ب�أحدث
امل�ؤلفات الق�ضائية والبحوث والدرا�سات القانونية والعدلية
واملن�شورات والكتب املتخ�ص�صة بت�شريعات وقوانني دولة
الإمارات ال�صادرة حديثاً عن «معهد دبي الق�ضائي» ،مث ّمنني
دوره الريادي يف �إثراء الفكر القانوين على امل�ستويني املحلي
16

والإقليمي وت�شجيع البحث العلمي اجلاد يف �سبيل االرتقاء
باملنظومة القانونية والق�ضائية.
وع ّد القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام
«معهد دبي الق�ضائي» ،ب� ّأن «معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب»
يوفر املن�صة املثالية لت�سليط ال�ضوء على �أحدث الإ�صدارات
التي متثل �إ�ضافة هامة مل�سرية التميز التي يقودها «معهد دبي
الق�ضائي» على �صعيد ت�شجيع البحوث العلمية والدرا�سات
القانونية لنقل املعرفة القانونية احلديثة ورفد القطاع
القانوين والق�ضائي ب�أف�ضل املمار�سات و�أحدث املفاهيم التي
تواكب املتغريات املت�سارعة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
و�أ�شار ال�سميطي �إىل � ّأن االهتمام املتزايد بالإ�صدارات
اجلديدة ي�ؤكد م�ستوى الريادة الذي و�صل �إليه املعهد
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الأمني العام جلائزة حمدان بن حممد للت�صوير ال�ضوئي ،علي
خليفة بن ثالث ،يت�صفح �إ�صدارات املعهد

باعتباره مركزاً للتم ّيز القانوين والعديل على امل�ستويني
املحلي والإقليمي .ولفت �إىل � ّأن «املعهد» ملتزم بتنمية
وت�شجيع البحث العلمي يف املجاالت القانونية والق�ضائية
ورفد القارئ الإماراتي خا�صة والعربي عامة بالإ�صدارات
املتخ�ص�صة والدرا�سات احلديثة التي ت�ستند �إىل املزج بني
الفكر القانوين والفقهي والق�ضائي ،م�ؤ ّكداً �أهمية امل�شاركة
يف املعر�ض الذي جنح يف الو�صول �إىل م�صاف �أكرب معار�ض
الكتب يف العامل لي�ؤ ّكد جمدداً الإجنازات املتالحقة التي
حتققها الإمارات على �صعيد النه�ضة العلمية والأدبية
والثقافية.
وت�شمل الإ�صدارات القانونية اجلديدة امل�شارِكة
يف «معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب  »2014على كتاب

ال�س��ميطي  :املعه��د ملت��زم بتنمية
وت�ش��جيع البحث العلمي يف املجاالت
القانونية والق�ضائية

االخت�صا�ص اجلنائي للمحاكم االقت�صادية و�أثره يف حماية
اقت�صاد ال�سوق «درا�سة مقارنة» يف �إطار «�سل�سلة الدرا�سات
حل َيل الفقهية وبيع التو ّرق بني
القانونية والق�ضائية» و«ا ِ
الفقه الإ�سالمي والقانوين» يف �إطار «الر�سائل العلمية»،
�إىل جانب املجموعة الكاملة ل�سل�سلة الت�شريعات والقوانني
واملجموعة الكاملة لكتيبات اجليب.
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إصـدارات

تجسيدًا لشراكة نشر المعرفة والثقافة القانونية

إصدار  5مؤلفات قانونية
بالتعاون بين مبادرات مكتوم والمعهد

جت�سيداً لعالقة التعاون وال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
مبادرات مكتوم بن حممد �آل مكتوم للتميز والفكر
القانوين /وحماكم دبي من جهة ،ومعهد دبي الق�ضائي
من جهة �أخرى ..ويف �إطار برنامج الدرا�سات والبحوث
الق�ضائية – �أحد برامج املبادرات – �صدرت جمموعة
متميزة من خم�سة كتب قانونية �ضمن �سل�سلة م�ؤلفات
رجال الق�ضاء والعدالة ،با�سم املحاكم والربنامج واملعهد
وهي:
 �أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكرتوين للقا�ضيماهر �سالمة العويف /مبحكمة جنايات دبي.
18

 احليل الفقهية وبيع التورق بني الفقه الإ�سالميوالقانون /وهو عبارة عن م�ضمون ر�سالة دكتوراة للقا�ضي
الدكتور جا�سم حممد احلو�سني.
 �شرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولةالإمارات للقا�ضي م�صطفى ال�شرقاوي مبحاكم دبي.
 �س�ؤال وجواب يف التحكيم التجاري مع �شرح القواعدالقانونية وال�سوابق الق�ضائية للقا�ضي خليل م�صطفى
حممد خليل مبحاكم دبي.
 �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة بني ال�شريعة الإ�سالميةوالقانون (متالزمة داون وم�س�ؤولية متويل الرقابة
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عليهم) للقا�ضي ماهر �سالمة العويف مبحاكم دبي.
وقال �سعادة القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي
يف ت�صريح باملنا�سبة� :إننا كجزء من املنظومة القانونية
والق�ضائية ،وكم�ؤ�س�سة رائدة يف التدريب القانوين
والق�ضائي ون�شر املعرفة بني املتخ�ص�صني واملجتمع العام
عملنا على �إ�صدار هذه ال�سل�سلة بالتعاون مع ال�سادة
الق�ضاة والباحثني بهدف ن�شر الثقافة القانونية ونقل
معارفهم وخرباتهم وجتاربهم �إىل جيل جديد من رجال
القانون واملهتمني مبا يعزز منظومة �سيادة القانون
وي�ساهم يف بناء جمتمع املعرفة.
و�أ�ضاف �أن هذه ال�سل�سلة ت�ضمنت مو�ضوعات قانونية
متنوعة يف خم�سة جماالت خمتلفة لأربعة من الق�ضاة
والباحثني املتميزين مبا يرثي املكتبة القانونية مب�ؤلفات
وخال�صات خربات وجتارب يحتاج لها القانونيون
العاملون يف امليدان.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي :تندرج مبادرة
ن�شر امل�ؤلفات هذه �ضمن م�شروعات املعهد الذي �أ�صدر حتى
الآن �أكرث من  80م�ؤلفاً وكتاباً �ضمن �سعيه لتحفيز �أعمال
التطوير الذاتي لدى الكوادر الب�شرية العاملة والتي متثل
الدعامة الأ�سا�سية مل�سرية التميز القانوين والق�ضائي

التي نن�شدها ..و�أ�ضاف ال�سميطي :نلتزم بتطوير �آليات
مبتكرة لرفع كفاءة العن�صر الب�شري وتعزيز اال�ستغالل
الأمثل للموارد الب�شرية يف �سبيل االرتقاء بجودة العمل
الق�ضائي ،مبا ي�صب يف خدمة جهودنا الرامية �إىل تر�سيخ
مكانة دبي الطليعية على اخلارطة القانونية العاملية.
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ملف العدد /تحقـيـق

حقــوق الملكيـة الفكـرية
ضمانة قانونية تحمي اإلبداع
الحبس والغرامة عقوبة انتهاكها

�أنعم اهلل تعالى على الإن�سان بعقل يجود ب�أفكار و�إبداعات من �ش�أنها �أن تدفع عجلة التطور �إلى
الأمام ،وت�أخذ بيد الب�شرية �إلى العديد من الإنجازات العلمية والأدبية ،وال�شك �أن هذا الإبداع الفكري
والعلمي والذي يطلق عليه حقوق الملكية الفكرية ،البد و�أن تتم حمايته بقواعد وقوانين قوية
ت�شجع المبتكرين على اال�ستمرار في الم�سيرة الإبداعية ،وتمنع المعتدين من اال�ستيالء على �أفكارهم
وابتكاراتهم ،والتي �أظهرت العديد من الدرا�سات �أن حمايتها هي �أ�سا�س االقت�صاد القائم على المعرفة
والقادر على الدفع بعجلة التنمية واالزدهار �إلى الأمام.
20

«املعهد» تناق�ش بع�ض الق�ضاة والأكادمييني واخلرباء يف جمال
امللكية الفكرية مدى جدوى القوانني والت�شريعات املن�صو�ص عليها
يف القانون الإماراتي ،وكذلك ر�أي الكتاب واملبدعني ممن ح�صلوا
على براءة اخرتاع يف احلقوق التي يتمتعون بها حلماية �إنتاجهم
من الناحية الأدبية واملادية ،وكانت ال�سطور التالية.

21

العــدد ( - )20دي�سمرب -

امل�ست�شار حممد ال�سبو�سي رئي�س املحكمة التجارية االبتدائية
مبحاكم دبي ،يقول :تعرف حقوق امللكية الفكرية ب�أنها احلقوق
الواردة على الأ�شياء الناجتة عن اجلهد الفكري املبتكر ،والتي
متنح �صاحبها �سلطة اال�ستئثار با�ستغالل ابتكاره يف مواجهة
الغري وفقاً لأحكام القانون ،وهي حقوق متنوعة يجمعها رابط
م�شرتك يتمثل يف �أن حملها هو الفكر الإن�ساين وهو �شيء معنوي،
ونظراً لل�صلة الوثيقة بني الإنتاج الفكري و�شخ�صية �صاحبة
وما يرد على ذلك الإنتاج من حقوق ،فقد مت االعرتاف للمبدع
بحق يجعله مهيمناً عليه �سواء فيما يتعلق بن�سبته �إليه �أو فيما
يت�صل با�ستغالله والت�صرف فيما يجوز فيه ذلك ،وباالنتقال من
الأعم �إىل الأخ�ص وقبل الرتكيز على حقوق امل�ؤلف الأدبية ،نبد�أ
بتعريف مفهوم امل�صنف وهو كل ت�أليف مبتكر يف جمال الأدب �أو
الفنون �أو العلـوم �أياً كان نوعه �أو طريقة التعبري عنه �أو �أهميته،
�أو الغر�ض منه� ،أما امل�ؤ ِّلف وهـو ال�شخ�ص الذي يبتكر امل�صنف

2014

امل�ست�شار حممد ال�سبو�سي:
البد من فر�ض عقوبات رادعة و�أكرث �صرامة
ملنتهكي حقوق امللكية الفكرية يف الدولة

و ُيعـد م�ؤلفاً للم�صنف من يذكر ا�سمه عليه �أو ين�سب �إليه عند
ن�شره باعتباره م�ؤلفاً له ما مل يقم الدليل على غري ذلك� ،أما
االبتكار فهو الطابع الإبداعـي الذي ي�ضفي على امل�صنف الأ�صالة
والتميز ،واحلقوق املن�صـو�ص عليها يف هذا القانون ي�ستفيد
منها فنانو الأداء وهـم املمثلون واملغنون ،وحقوق امل�ؤلف التي
يحميها القانون تنق�سم �إىل حقوق �أدبية وهي تلك التي يتمتع
بها امل�ؤلف وحـده وخلفه العام وال يلحقها التقادم ،وحقوق مالية
وهي تعطي للم�ؤلف وحده دون غريه وكذلك خلفه بعد وفاته
احلق يف ا�ستغالل م�صنفه مالياً ونقل هذا اال�ستغالل �إىل الغري
ليبا�شر كل �أو بع�ض حقوق اال�ستغالل ب�إذن كتابي م�سبق يحـدد
احلق حمل اال�ستغالل وكيفية اال�ستغالل والغر�ض منه ومدته،
وذلك يف مقابل مادي �أو عيني نظري نقله حق �أو �أكرث من حقوق
اال�ستغالل املايل للم�صنف �إىل الغري على �أ�سا�س م�شاركة ن�سبية
يف الإيراد الناجت عن اال�ستغالل ،كما يجـوز له التعاقد على �أ�سا�س
مبلغ جزايف �أو اجلمع بني الأ�سا�سني.
ويتابع :تعد وزارة االقت�صاد اجلهة املخول لها ت�سجيل
طلب احلقوق على امل�صنف وا�ستيفاء املتطلبات املقررة لديها
حتى يت�سنى ا�ستغالله وتوفري احلماية له من التعدي ،وكما
�أ�شرت هناك حقوق �أدبية غري قابلة للتقادم �أو التنازل عن
امل�صنف وت�شمل عدة نقاط منها احلق يف تقرير ن�شر امل�صنف
لأول مرة ،ون�سبة امل�صنف �إليه ،واحلق يف االعرتا�ض على �أي
تعديل �إذا كان هناك ت�شويه �أو حتريف للم�صنف �أو �إ�ضرار
مبكانة امل�ؤلف ،كما يجوز �سحب امل�صنف من التداول �إذا طر�أت
�أ�سباب جدية تربر ذلك ويبا�شر هذا احلق عن طريق املحكمة
املخت�صة ،مع �إلزامه ب�أن يدفع تعوي�ضاً عاد ًال مقدماً �إىل من
�آلت �إليه حقوق اال�ستغالل املايل ،وذلك يف الأجل الذي حتدده
املحكمة وقبل تنفيذ احلكم بال�سحب ،و�إال زال كل �أثر للحكم.
وي�شري امل�ست�شار ال�سبو�سي �إىل مواد العقوبات يف قانون حقوق
امل�ؤلف ،ويقول :هناك عقوبات مت و�ضعها حلماية حقوق امل�ؤلف،
فقد ن�صت املادة  37على“ :مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد واردة يف
�أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهرين وبالغرامة
التي ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال تزيد على خم�سني �ألف
درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من قام بغري �إذن كتابي من
امل�ؤلف �أو �صاحب احلق املجاور �أو خلفهما ب�أي من الأفعال الآتية،
�أولها االعتداء على حق من احلقوق الأدبية �أو املالية للم�ؤلف �أو
�صاحب احلق املجاور املن�صو�ص عليها يف هذا القانون مبا يف ذلك
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و�ضع �أي م�صنف �أو �أداء �أو ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي مما
ت�شمله احلماية املقررة يف هذا القانون يف متناول اجلمهور �سواء
عرب �أجهزة احلا�سب �أو �شبكات الإنرتنت �أو �شبكات املعلومات
�أو �شبكات االت�صاالت �أو غريها من الطرق �أو الو�سائل
الأخرى ،وثانيها البيع �أو الت�أجري �أو الطرح للتداول ،ب�أية
�صورة من ال�صور مل�صنف �أو ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي
حممي طبقاً لأحكام هذا القانون ،وتتعدد العقوبة املن�صو�ص
عليها يف هذه املادة بتعدد امل�صنفات �أو الأداءات �أو الربامج �أو
الت�سجيالت حمل اجلرمية ،ويعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سني �ألف درهم يف حالة
ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى ،لت�أتي املادة  38وت�شري �إىل“ :مع
عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد واردة يف �أي قانون �آخر ،يعاقب
باحلب�س ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل
عن خم�سني �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم من
ارتكب �أي من الأفعال الآتية وهي الت�صنيع �أو اال�سترياد دون
وجه حق بغر�ض البيع �أو الت�أجري �أو التداول لأي م�صنف �أو
ن�سخ مقلدة �أو لأية �أجهزة �أو و�سائل �أو �أدوات م�صممة �أو معدة
خ�صي�صاً للتحايل على احلماية �أو التقنية التي ي�ستخدمها
امل�ؤلف �أو �صاحب احلق املجاور لبث �أو طرح للتداول �أو لتنظيم
�أو �إدارة هذه احلقوق �أو املحافظة على جودة نقاء معينة
للن�سخ ،بالإ�ضافة �إىل التعطيل �أو التعييب دون وجه حق لأي
حماية تقنية �أو معلومات �إلكرتونية ت�ستهدف تنظيم و�إدارة
احلقوق املقررة يف هذا القانون ،بجانب حتميل �أو تخزين
احلا�سب ب�أية ن�سخة من برامج احلا�سب �أو تطبيقاته �أو قواعد
البيانات دون ترخي�ص من امل�ؤلف �أو �صاحب احلق �أو خلفهما،

ويعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ت�سعة �أ�شهر وبغرامة ال تقل
عن مائتي �ألف درهم يف حالة ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى،
وتن�ص املادة  39على “ا�ستثناء من حكم املادة ( )37من هذا
القانون يعاقب كل �شخ�ص ا�ستخدم برناجماً للحا�سب �أو
تطبيقاته �أو قواعد البيانات دون ترخي�ص م�سبق من امل�ؤلف
�أو من يخلفه بالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم
وال تزيد على ثالثني �ألف درهم ،لكل برنامج �أو تطبيق �أو
قاعدة بيانات ،ويعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثني �ألف درهم
يف حالة ارتكاب اجلرمية مرة �أخرى ،ويجوز للمحكمة �إذا
ارتكبت اجلرمية با�سم �أو حل�ساب �شخ�ص اعتباري �أو من�ش�أة
جتارية� ،أو مهنية �أن تق�ضي بالغلق ملدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر،
وركزت املادة “ 40مع عدم الإخالل بالعقوبات املقررة يف املواد
( )37و( )38و( )39من هذا القانون تق�ضي املحكمة مب�صادرة
الن�سخ املقلدة حمل اجلرمية �أو املتح�صلة منها و�إتالفها،
كما تق�ضي مب�صادرة املعدات والأدوات امل�ستخدمة يف ارتكابها
والتي ال ت�صلح �إال لهذا الغر�ض ،و�إغالق املن�ش�أة التي ارتكبت
فيها جرمية التقليد مبا ال يجاوز �ستة �أ�شهر وبن�شر ملخ�ص
احلكم ال�صادر بالإدانة يف جريدة يومية �أو �أكرث على نفقة
املحكوم عليه ،ون�صت املادة “ 41مع عدم الإخالل مبا ورد
يف هذا القانون من عقوبات ،يعاقب باحلب�س الذي ال يزيد
على �ستة �أ�شهر والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
يخالف �أي حكم �آخر من �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو
الأوامر ال�صادرة تنفيذاً له.
ويتابع :يتمتع باحلماية املقررة يف هذا القانون م�ؤلفو
امل�صنفات و�أ�صحاب احلقوق املجاورة� ،إذا وقع االعتداء على

ن�ص القانون الإماراتي على �أن
احلقوق الأدبية حقوق �أبدية
وال تتقادم
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العــدد ( - )20دي�سمرب -

د .ن�صر �أبو الفتوح:
�أولت الإمارات عناية كبرية بحقوق امللكية
الفكرية �سواء على ال�صعيد الر�سمي �أو املجتمعي

2014

حقوقهم داخل الدولة ،وت�شمل احلماية عنوان امل�صنف �إذا كان
مبتكراً ،والفكرة املبتكرة املكتوبة للربنامج الإذاعي.
وال ت�شمل احلماية الأفكار والإجراءات و�أ�ساليب العمل
واملفاهيم الريا�ضية واملبادئ واحلقائق املجردة لكنها تنطبق
على التعبري املبتكر عن �أي منها ،كذلك ال ت�شمل احلماية على
الوثائق الر�سمية �أياً كانت لغتها الأ�صلية� ،أو اللغة املنقولة
�إليها ،مثل ن�صو�ص القوانني واللوائح والقرارات واالتفاقيات
الدولية والأحكام الق�ضائية ،و�أحكام املحكمني والقرارات
ال�صادرة من اللجان الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي،
بجانب الأنباء و�أخبار احلوادث والوقائع اجلارية والتي تكون
جمرد �أخبار �إعالمية وامل�صنفات التي �آلت �إىل امللك العام� ،أما
ب�ش�أن مواقع التوا�صل االجتماعي ف�إن �أغلب ال�شركات التي
تقدم هذه اخلدمات والتطبيقات تطلب من امل�ستخدم املوافقة
على اتفاقية تقدمي اخلدمة و�سيا�سة اخل�صو�صية لكل تطبيق
من التطبيقات التقنية احلديثة.
ويف تعليق له على مدى �أهمية التعديالت الت�شريعية
ملواكبة التطورات احلديثة يف جمال امللكية الفكرية الأدبية،
ي�ضيف :على الرغم من احتالل الإمارات املرتبة الأوىل
عربياً والـ  36عاملياً بالن�سبة مل�ؤ�شر االبتكار العاملي ،2014
وتقدر ا�ستثمارات الدولة يف جمال االبتكار بـ  14مليار درهم
�سنوياً منها  7مليارات يف البحث والتطوير ،والهدف زيادتها
خالل ال�سنوات املقبلة ،ومع ذلك يف�ضل القيام بتعديالت
ت�شريعية ،و�أن ي�سبقها ور�ش عمل مع كافة اجلهات املعنية
لبحث كل الثغرات واملعوقات التي حتول دون حماية حقوق
امللكية الفكرية للأفراد وال�شركات �أو امل�شاكل ،ومن ثم
�صياغتها «�صياغة قانونية» متهيداً لإعداد م�شروع قانون
جديد يتما�شى مع التطورات التقنية واالقت�صادية والتجارية
والثقافية والرتبوية املتطورة يف البالد ،وكذلك �ضرورة فر�ض
عقوبات رادعة و�أكرث �صرامة ملنتهكي حقوق امللكية الفكرية يف
الدولة ،ويجب �أن يت�ضمن التعديل الت�شريعي بنوداً حتمي
الرتاث الوطني يف جمال الفنون والثقافة والآداب والعلوم،
وحماية الأ�سماء اجلغرافية للمدن وال�سواحل واجلزر واملواقع
التاريخية و�أ�سماء الأماكن التاريخية العامة ،وحماية حقوق
املعرفة للطلبة يف مراحل التعليم املختلفة والعمل على ت�شجيع
املواهب منهم ،وحماية الأدوية والأغذية مبختلف �أنواعها.

احلقوق املعنوية
وي�ضيف الدكتور ن�صر �أبو الفتوح فريد �أ�ستاذ م�ساعد
بكلية القانون يف جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا :قبل
العام  1992كان الت�شريع الإماراتي خالياً من �أي تنظيم
للملكية الفكرية ،اكتفا ًء ب�أن قانون املعامالت املدنية ال�صادر
�سنة  1985قد �أ�شار �إليها مقرراً (يتبع يف �ش�أن حقوق امل�ؤلف
واملخرتع والفنان والعالمات التجارية ،و�سائر احلقوق
املعنوية الأخرى �أحكام القوانني اخلا�صة) ،ويف العام 1992
�صدر القانون  37يف �ش�أن العالمات التجارية ،والقانون 40
يف �ش�أن حماية امل�صنفات الفكرية وحقوق امل�ؤلف ،و�صدر
القانون  44ب�ش�أن تنظيم وحماية امللكية ال�صناعية لرباءة
االخرتاع والر�سوم والنماذج ال�صناعية ،لي�أتي العام 2002
ليتم تعديل القانون  37ل�سنة  1992بالقانون  8ل�سنة
 ،2002ومت �إلغاء القانون  40ل�سنة  1992بالقانون  7ل�سنة
 ،2002و�ألغي القانون  44ل�سنة  1992بالقانون  17ل�سنة
 ،2002كما �أ�صدر امل�شرع االحتادي لدولة الإمارات العربية
املتحدة القانون االحتادي رقم  17ل�سنة  2009يف �ش�أن
حماية الأ�صناف النباتية اجلديدة ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك
فهناك تنظيم قانوين دويل لهذه احلقوق ك ّبل بالعديد من
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االتفاقيات الدولية ،حيث �أ�صبحت حمل اهتمام االتفاقيات
الدولية والت�شريعات الوطنية على حد �سواء ،وقد �أولت
اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة واملعروفة اخت�صاراً
با�سم اتفاقية “الرتب�س” عناية كبرية بحماية حقوق امللكية
الفكرية ،وتعترب هذه االتفاقية نقلة نوعية مهمة يف حماية
حقوق امللكية الفكرية من حيث ،تقوية احلماية املمنوحة
لهذه احلقوق ،وو�سائل وطرائق هذه احلماية ،بيد �أن هذه
االتفاقية مل ت�أت منف�صلة �أو منعزلة عن االتفاقيات الدولية
الأخرى املتعلقة بحماية خمتلف حقوق امللكية الفكرية،
و�إمنا ا�ستوعبتها وطورت �أحكامها مبا يتفق مع التطورات
احلالية و�أ�ضافت �إليها �أنواعاً جديدة من احلقوق مل تكن
معروفة من قبل ،ولقد �ألزمت اتفاقية “الرتب�س” الدول
الأع�ضاء يف منظمة التجارة بتعديل ت�شريعاتها مبا يتفق
مع �أحكامها ،ولذلك جاء الت�شريع الإماراتي حلماية حقوق
امللكية الفكرية يف معظم �أحكامه م�ستمداً من تلك االتفاقية،
حيث �أولت الإمارات عناية كبرية بحقوق امللكية الفكرية
�سواء على ال�صعيد الر�سمي من خالل �إ�صدار القوانني
املنظمة لهذه احلقوق ،واالن�ضمام لالتفاقيات الدولية
التي تعني بحمايتها� ،أو على ال�صعيد املجتمعي من خالل
جمعية الإمارات للملكية الفكرية ،والتي نظمت العديد
من امل�ؤمترات حول حقوق امللكية الفكرية ،ف�ض ً
ال عن قيام
جمارك دبي بتنظيم جائزة دبي للملكية الفكرية للمدار�س
واجلامعات والكليات احلكومية واخلا�صة بهدف حتقيق
�أكرب قدر ممكن من امل�ساهمات املجتمعية حلماية حقوق
امللكية الفكرية وت�شجيع �شريحة الطلبة وحثهم على معرفة
حقوقهم الفكرية وكيفية املحافظة عليها.
ويلفت :يعد الإبداع الأدبي والفني والعلمي ظاهرة عريقة يف
احل�ضارات الإن�سانية منذ �أقدم الع�صور ،وكانت و�سيلة الت�أليف
هي الكتابة اليدوية وكانت تكلف �صاحبها م�شقة كبرية ثم جاءت
الطباعة وازدهرت معها جتارة الكتب ،ويف العام  1886مت �إبرام
اتفاقية “برن حلماية امل�صنفات الأدبية والفنية” والتي خ�ضعت
لتعديالت كثرية ،وتعد امل�صدر الرئي�سي لكل ت�شريعات حماية حق
امل�ؤلف الالحقة عليها ،و�أخرياً جاءت اتفاقية “الرتب�س” لتقرر
حماية برامج احلا�سب بو�صفة م�صنفاً �أدبياً وفقاً للأحكام امل�صنف
الأدبي الواردة يف اتفاقية “برن للم�صنفات الأدبية والفنية”.
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يف �ضوء القانون الإماراتي االحتادي رقم  7ل�سنة
2002م ،املعدل بالقانون االحتادي رقم  32ل�سنة � 2006س�ألنا
د .عبدالرازق املوايف �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد
و�أجاب على ا�ستف�ساراتنا كما يلي:
ما املق�صود مبدة احلماية القانونية حلقوق امل�ؤلف؟
يق�صد مبدة احلماية الفرتة الزمنية التي حددتها الت�شريعات
حلماية حقوق امل�ؤلف الأدبية واملالية.
ما هي مدة احلماية حلقوق امل�ؤلف؟
حتمى احلقوق املالية للم�ؤلف املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
مدة حياته وخم�سني �سنة تبد�أ من �أول ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة
وفاته( .البند  1من املادة )20
حتمى احلقوق املالية مل�ؤلفي امل�صنفات امل�شرتكة مدة حياتهم
جميعاً وخم�سني �سنة تبد�أ من �أول ال�سنة امليالدية التالية ل�سنة
وفاة �آخر من بقي حياً منهم( .البند  2من املادة )20
حتمى احلقوق املالية مل�ؤلفي امل�صنفات اجلماعية مدة خم�سني
�سنة تبد�أ من �أول ال�سنة امليالدية التالية لل�سنة التي تن�شر فيها
لأول مرة ،وذلك �إذا كان امل�ؤلف �شخ�صاً اعتبارياً� ،أما �إذا كان امل�ؤلف
بها �شخ�صاً طبيعياً فيكون ح�ساب املدة طبقاً للقاعدة املن�صو�ص
عليها يف البندين  2 ، 1من هذه املادة( .البند  3من املادة )20
وتنق�ضي احلقوق املالية على امل�صنفات التي تن�شر لأول مرة

ما املق�صود بامل�صنف امل�شرتك؟
امل�صنف الذي ي�ساهم يف و�ضعه عدة �أ�شخا�ص �سواء �أمكن ف�صل
ن�صيب كل منهم فيه �أو مل ميكن ،والذي ال يندرج �ضمن امل�صنفات
اجلماعية.
هل احلماية القانونية حلقوق امل�ؤلف بعدد معني من ال�سنوات
ت�شمل احلقوق املالية والأدبية؟
يقت�صر ت�أقيت احلماية مبدة حمددة على احلقوق املالية
وحدها ،على �أ�سا�س �أن هذه احلقوق تت�سم بالت�أقيت ،وهو ما ن�ص
عليه القانون الإماراتي يف املادة  ،20وهذا على خالف احلقوق
الأدبية التي ت�ستمر حمايتها ب�صفة �أبدية ،فهي حقوق ال ت�سقط
مب�ضي املدة �أي ال تتقادم ،وال ت�سقط بوفاة امل�ؤلف.
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ما املق�صود بامل�صنف اجلماعي؟
امل�صنف الذي ت�ضعه جماعة من امل�ؤلفني بتوجيه �شخ�ص
طبيعي �أو اعتباري ،يتكفل بن�شره با�سمه وحتت �إدارته .ويندمج
عمل امل�ؤلفني فيه يف الهدف العام الذي ق�صد �إليه هذا ال�شخ�ص،
بحيث ي�ستحيل ف�صل عمل كل م�ؤلف ومتييزه على حدة.

هدى بركات:
اقتبا�س التغريدات وال�صور من دون �إذن
�صاحبها يعد انتهاك ًا يعاقب عليه القانون
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بعد وفاة م�ؤلفها مب�ضي خم�سني �سنة تبد�أ من �أول ال�سنة امليالدية
التالية لل�سنة التي يتم ن�شرها فيها لأول مرة.
حتمى احلقوق املالية على امل�صنفات التي تن�شر بدون ا�سم
م�ؤلفها �أو با�سم م�ستعار ملدة خم�سني �سنة تبد�أ من �أول ال�سنة
امليالدية التالية لل�سنة التي يتم فيها لأول مرة ن�شرها ف�إذا كان
م�ؤلفها معروفاً وحمدداً �أو ك�شف م�ؤلفها عن �شخ�صيته فتح�سب
مدة احلماية طبقاً للقاعدة املن�صو�ص عليها يف البند  1من هذه
املادة( .البند  4من املادة )20
يف الأحوال التي حت�سب فيها مدة احلماية من تاريخ الن�شر
لأول مرة ،يتخذ تاريخ �أول ن�شر �أ�سا�ساً حل�ساب املدة  ،بغ�ض النظر
عن �إعادة الن�شر �إال �إذا �أدخل امل�ؤلف على م�صنفه عند الإعادة
تعديالت جوهرية بحيث ميكن اعتباره م�صنفاً جديداً( .البند 6
من املادة )20
ف�إذا كان امل�صنف يتكون من عدة �أجزاء �أو جملدات ن�شرت
منف�صلة وعلى فرتات فيعترب كل جزء �أو جملد م�صنفاً م�ستق ًال
عند ح�ساب مدة احلماية.

براءات االخرتاع
وتقول هدى بركات خبرية يف جمال امللكية الفكرية
وم�ست�شارة قانونية :تنق�سم امللكية الفكرية �إىل فئتني
هما امللكية ال�صناعية والتي ت�شمل االخرتاعات (براءات
االخرتاع) والعالمات التجارية والت�صاميم ال�صناعية
وامل�ؤ�شرات اجلغرافية للم�صدر ،وحقوق امل�ؤلف والتي
ت�شمل الأعمال الأدبية والفنية مثل الروايات والق�صائد
وامل�سرحيات والأفالم والأعمال املو�سيقية والر�سومات
واللوحات وال�صور الفوتوغرافية واملنحوتات والت�صاميم
املعمارية ،بالإ�ضافة �إىل �شكل �آخر من �أ�شكال امللكية الفكرية
مثل ت�صاميم املخططات (الر�سوم الطبوغرافية) للدوائر
املتكاملة واملعلومات غري املف�صح عنها ،واملمار�سات املكافحة
للمناف�سة يف الرتاخي�ص التعاقدية ،ورغم اختالف �أ�شكال
امللكية الفكرية �إال �أن القوانني املو�ضوعة لي�ست هي نف�سها
جلميع احلاالت ،فاملبادئ اخلا�صة بها تت�شابه �إىل حد كبري
كون �إبداعات العقل الب�شري تعد قيمة يجب حمايتها
وامتالكها من قبل املبتكر �أو املخرتع لها ،والبد و�أن نعي �أنه
ال ميكن حماية الأفكار ،ولكن ميكن حماية �شكل وطريقة
التعبري عن تلك الأفكار ،حتى ولو اختلفت طرق تداولها،
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وت�شري بركات :من امل�ؤكد �أن القوانني احلالية قد �صيغت يف
وقت مل تكن فيه الو�سائل الرقمية والإنرتنت كما هي عليه اليوم،
�إال �أن املبادئ مل تتغري ،حيث تعمل املعاهدات واالتفاقيات الدولية
على تطبيق املفاهيم التقليدية مبا يتما�شى مع الع�صر الرقمي
و�إن كان ي�شكل هذا �صراعاً حول العامل� ،إذ �إن تقدم التكنولوجيا
يفوق بالطبع تقدم القوانني ،ومع كل هذا ف�إن الإمارات ومن
ورائها القيادة الر�شيدة نظرت للأمام وقررت حماية وتطبيق
حقوق امللكية الفكرية بقوة ،وهو ما جعل الإمارات مقراً �إقليمياً
�آمنا للعديد من ال�شركات التي متار�س اال�ستثمار ب�شكل جيد داخل
الدولة وخارجها.
فاطمة املن�صوري:
املوافقة على بنود االتفاقيات ملواقع التوا�صل االجتماعي
من دون وعي يرتتب عليها انتهاك خل�صو�صية امل�ستخدم

يظهر ذلك جلياً يف تطبيق قوانني امللكية الفكرية على
الإنرتنت حتى و�إن كانت هناك �صعوبة يف كيفية تطبيق
ذلك ،فقد جلب الإنرتنت معه الكثري من التحديات �أ�صعبها
هو �أنه غالباً ما يكون من امل�ستحيل التعرف �إىل مكان حدوث
الفعل وبالتايل ت�صبح م�س�ألة التطبيق �صعبة.
وفيما يتعلق باقتبا�س التغريدات وال�صور من دون �إذن
ون�شرها ،ت�ضيف :يعترب �أي ا�ستخدام غري م�صرح به لأي عمل
حممي بحقوق امل�ؤلف انتهاكاً يعاقب عليه القانون وحتديداً حني
ال يكون هناك �إقرار ب�أ�صل ذلك العمل ،ويكمن التحدي يف مواقع
التوا�صل احلديثة مثل «تويرت» ،والذي ي�صعب تعقب موقع
املنتهك ،ولكن هناك م�س�ألة �أخرى يجب �أخذها بعني االعتبار
وهي �شروط املوقع نف�سه� ،أي حني يقوم امل�ستخدم بالت�سجيل
يف ح�ساب يف موقع كـ «تويرت» �أو«ان�ستغرام» ف�إن هناك �شروطاً
و�أحكاماً يجب على امل�سجل املوافقة عليها وغالباً ما تكون هناك
قواعد تبيح �أو متنع بع�ض الت�صرفات� ،أما فيما يتعلق بال�صور
الفوتوغرافية فهي حممية بقوانني حقوق امل�ؤلف حول العامل،
حيث ميتلك ملتقط ال�صورة حقوق امل�ؤلف ب�صفته امل�ؤلف ولكن
ال�شخ�ص الظاهر يف ال�صورة يتمتع بحق اخل�صو�صية ،وبالتايل
يجب �أخذ هذين احلقني بعني االعتبار.
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انتهاك اخل�صو�صية
وملزيد من الإي�ضاح بخ�صو�ص امل�ستخدم لل�شبكة العنكبوتية
وانتهاك حقوقه والتعدي عليها من قبل بع�ض الربامج ،ت�شري
املحامية فاطمة يعروف املن�صوري ،قائلة :انت�شرت مواقع
التوا�صل االجتماعي ب�شكل كبري بني �أفراد املجتمع خالل
ال�سنوات الأخرية ،و�أ�صبحت من �ضروريات احلياة ل�شرائح
عري�ضة ووا�سعة يف املجتمع ،واختلفت ح�سب اخلدمات التي
تقدمها للم�ستخدمني� ،ساعد على انت�شار هذه املواقع ترويج
الهواتف املتحركة لها والتي ال يخلو منها يد �صغرية كانت �أم
كبرية ،وهو ما دفع الكثريين �إىل قبول ال�شروط املن�صو�ص
عليها ال�ستخدام هذه املواقع دون التدقيق يف حمتواها ،والذي
دائماً ما يكون يف الغالب مكتوباً باللغة الإجنليزية والتي ال
يتقنها البع�ض بالإ�ضافة �إىل طول املحتوى وكرثة تفا�صيله،
املهم هو ا�ستخدام خدمات املواقع واملوافقة على �شروط وبنود
االتفاقية دون الوعي الكامل ملا قد يرتتب على ذلك من انتهاك
خل�صو�صية امل�ستخدم ،والأمر مماثل مع برامج الألعاب التي
يتم حتميلها على الهواتف املتحركة ،حيث يتم املوافقة على
�شروطها وبنود ا�ستخدامها على الرغم من �أن �شروط هذه
الربامج هي ال�سماح مبعرفة هوية امل�ستخدم ،واالطالع على
جميع �صوره وم�ستنداته والفيديوهات اخلا�صة بها ،ومعرفة
بيانات جهاز امل�ستخدم ومكان وجوده على اخلريطة ،كل هذا
وبعد املوافقة على كل البنود ي�صبح من حق الربامج املو�ضوعة
االطالع على ال�صور اخلا�صة بامل�ستخدم وت�سجيل �صوته دون
علمه وانتهاك جميع امللفات التي يحتويها هاتفه ،وهو ما

يجعله فاقداً للخ�صو�صية والتي ال يجوز له �إن �أراد مقا�ضاة من
ينتهكها قانونياً كونه وافق ،بل و�سمح من خالل موافقته على
البنود بال�سماح للآخرين بانتهاك خ�صو�صيته.

يبحثون عن املال مهما كانت الطرق واملناف�سة غري امل�شروعة يف
جمال �صناعة الكتب ،هي املحاولة غري العادلة وغري القانونية
للح�صول على ميزة تناف�سية وغري م�شروعة ،من خالل
ال�سلوك التجاري الكاذب �أو االحتيايل �أو غري الأخالقي ،فال
ي�صح للم�ؤلف �أن ي�ستغل منتجه ويخدع النا�شر املخول له وفق
عقد مربم بينهما �أن يعيد ن�شر م�ؤلفه يف دار ن�شر �أخرى يف بلد
ثان على �سبيل املثال� ،أو يعيد ن�شر الكتاب �إلكرتونياً من دون
موافقة النا�شر ،وكذلك الأخري كما له من حقوق ن�شر وتوزيع
عليه واجبات ي�ؤديها نحو امل�ؤلف ال تتعلق باحلقوق املادية فقط،
بل باحلق الأدبي والذي يتمثل يف �أمور عدة منها حق الكاتب
و�إعالمه بعدد الطبعات اخلا�صة مب�ؤلفه وعدد الن�سخ اخلا�صة
بكل طبعة ،وكذلك �إعالمه يف حال اجتزاء جزء كمقال �أو �صفة يف
امل�ؤلف و�إعادة طباعتها منفردة ،و�أي�ضاً احل�صول على موافقته
يف حال ن�شر الكتاب على �شكل �صفحات �إلكرتونية ،وغريها من
احلقوق التي يجب �أن تكون وا�ضحة من خالل العقد املوقع
عليه الطرفني ومبا ي�ضمن عدم وقوع جتاوز �أو تعدي �أحد على
الطرف الآخر.
وفيما يتعلق بحماية طباعة الكتب ،ت�ضيف �سلطان :على
جهات الرقابة التدقيق يف م�ضمون الكتب ونوعيتها وعدم
ال�سماح بن�شر ما هو تافه وال يحمل حمتوى هادفاً ،فالكتاب هو
من ي�صنع ذوق الأمم وي�ؤثر يف ثقافتها ،واالرتقاء بامل�ضمون
وجتويده يقود �إىل بناء �إن�سان قادر على الإبداع والتميز.
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�صناعة الكتب
وبا�ستعرا�ض جتربتها اخلا�صة يف جمال الت�أليف والطباعة
والن�شر ،تقول عائ�شة �سلطان كاتبة و�صاحبة دار ورق للن�شر
والتوزيع يف دبي :الإمارات عامة ودبي خا�صة بيئة خ�صبة
يرتعرع فيها الإبداع الفكري فال توجد عوائق �أو حواجز حتول
دون حتقيق املبدع لطموحاته وبلوغ غاياته ،بل وحماية ثمار
فكره بطريقة منظمة وقانونية ،املهم هو �أن يعرف ال�شخ�ص
القنوات ال�شرعية التي يحمي بها منتجه من االعتداء ،حتى
النا�شر ومن لديه رخ�صة جتارية م�سجلة يف اجلهات الر�سمية
ويعمل ب�صورة قانونية تتيح له الدولة كل الإمكانيات التي
جتعله ميار�س عمله ب�سهولة ،بل ويحقق الأرباح التي ي�صبو
�إليها.
وعن مفهوم املناف�سة غري امل�شروعة ،تعلق :جميع املهن
مليئة بالأ�شخا�ص الذين حتكمهم �ضمائرهم وغريهم ممن

تتحدد حقوق امللكية الفكرية بح�سب اتفاقية
«الرتب�س» �إىل:
» »حق امل�ؤ ِّلف واحلقوق املتعلقة به.
» »العالمات التجارية.
» »امل�ؤ�شرات اجلغرافية.
» »الر�سوم والنماذج ال�صناعية.
» »براءات االخرتاع.
» »الت�صميمات التخطيطية للدوائر املتكاملة.
» »املعلومات غري املف�صح عنها.
» »الأ�صناف النباتية اجلديدة.
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عائ�شة �سلطان:
الإمارات عامة ودبي خا�صة بيئة
خ�صبة يرتعرع فيها الإبداع الفكري

�أنواع حقوق امللكية الفكرية:
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�شفاء العزعزي:
ح�صلت على براءة اخرتاع و�أمتتع
بكامل حقوق احلماية التي كفلها القانون
براءة االخرتاع
تقر الإماراتية �شفاء العزعزي واحلا�صلة على براءة اخرتاع على
م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ب�سهولة خطوات ت�سجيل
براءات االخرتاع يف الدولة وطرق حمايتها ،وت�شري :ح�صلت على
براءة اخرتاع مل�ضاد حيوي ع�شبي طبيعي لعالج �أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي و�أمرا�ض �أخرى يف اجل�سم ،واحلقيقة �أن هناك قوانني
دقيقة وحمكمة لإعطاء كل ذي حق حقه �إذا تعدى �أحد الأ�شخا�ص �أو
امل�ؤ�س�سات �أو امل�صانع �أو ال�صيدليات وغريها على حقوق �أي خمرتع،
وحماكم الدولة تن�صف من يكت�شف جهة طبقت اخرتاعه �أو جزءاً
منه دون اللجوء �إليه و�أخذ املوافقة منه يف اتفاق موثق يف �إحدى
املحاكم ال�شرعية يف الدولة مقابل مبلغ من املال يقبل به املخرتع،
ويحق له رفع ق�ضية �ضد تلك اجلهة املعتدية على اخرتاعه و�أن
يطلب التعوي�ض الذي يراه منا�سباً ،وهناك �أمثلة كثرية لأ�شخا�ص
داخل الدولة وخارجها رفعوا دعاوى ق�ضائية كثرية �ضد م�ؤ�س�سات
طبقت اخرتاعاتهم دون �أخذ املوافقة منهم وح�صلوا على مبالغ
طائلة تقدر بع�شرات املاليني من الدراهم و�أحيانا ت�صل �إىل مئات
املاليني ،واحلقيقة �أن الدولة توفر طرق وت�سهيالت حلفظ حق
املخرتع فيما ابتكره ،فقد تقدمت لنيل الرباءة داخل الدولة بطلب
�إىل وزارة االقت�صاد (ق�سم امللكية ال�صناعية) ،و�سابقاً كان يودع يف
وزارة املالية وال�صناعة بوا�سطة املخرتع نف�سه �أو وكيل عنه (�أحد
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مكاتب امللكية الفكرية يف الدولة) ،على �أن يتم تقدمي الطلب ورقياً
مطبوعاً يف مناذج خا�صة يتم ا�ستالمها من الوزارة نف�سها (ن�سخة
باللغة العربية و�أخرى باللغة الإجنليزية) ،وكذلك يتم تقدمي
ن�سختني منهما على ا�سطوانة مدجمة.
يتوجب على كل خمرتع �أن يودع خمرتعه يف بلده الأم قبل
انق�ضاء عام من �إيداعه الطلب يف �أي دولة ك�أولوية الأ�سبقية،
وكذلك يحق له �إيداعه يف �أي دولة عربية �أو �إيداعه عاملياً ،ويعطى
للطلب رقماً مقروناً ب�سنة الإيداع ،وكذلك وقت تقدمي الطلب
وتاريخه ،وي�شتمل تقدمي الطلب على الو�صف الكامل لالخرتاع،
والر�سومات اخلا�صة به �إن وجدت خا�صة يف جمال العلوم التطبيقية
والتكنولوجيا واملجاالت الهند�سية وغريها ،وقد مثلت الإمارات
و�أحد املخرتعني املواطنني يف معر�ض ابتكار يف العام ( 2010حتت
�شعار :نحو جمتمع مبدع) ،الذي �أقيم يف جدة باململكة العربية
ال�سعودية ،وح�صلت على �شهادة (الو�سام الذهبي يف جمال التميز
واجلودة على م�ستوى الوطن العربي) من املنظمة العاملية للتنمية
الإدارية يف جامعة الدول العربية و�أكادميية تتويج للتميز واجلودة
يف املنطقة العربية يف حفل تكرمي �أقيم يف دبي يف العام .2011
وفيما يتعلق ب�شروط احل�صول على براءة االخرتاع ،ت�شري
العزعزي :هناك عدة �شروط للح�صول على الرباءة منها� ،أن
يت�صف االخرتاع ب�صفة احلداثة والتفرد ،و� ّأل ي�سبق �أحد �إىل هذا
االخرتاع ،و�أن يكون قاب ًال للتطبيق ،و�أال يكون املخرتع �أو غريه قد
قام بن�شر �أو احلديث عن تفا�صيل هذا االخرتاع يف �أي من و�سائل
الإعالم املرئية �أو امل�سموعة �أو املقروءة �أو التوا�صل االجتماعي
�أو ال�شبكة العنكبوتية بجميع مواقعها ،ي�أتي بعد ذلك خطوات
ومراحل عدة قبل �إ�صدار الرباءة �أولها �إيداع الطلب ،ثم مرحلة
البحث التي يتم فيها الك�شف عن جميع االخرتاعات التي لها �صلة
�أو م�شابهة لالخرتاع املقدم ،وقد مت البحث يف طلبي هذا عاملياً عرب
احلكومة النم�ساوية ومل جتد اجلهة املخول لها ذلك �أحداً قد قام
بهذا االخرتاع بالكيفية والطريقة الدقيقة واخل�صو�صية املحددة
فيه ،يلي ذلك مرحلة الن�شر العاملي ،حيث يتم ن�شر االخرتاع عاملياً
وتنتظر اجلهة النا�شرة مدة زمنية ت�صل �إىل � 6أ�شهر لتل ّقي �أية
احتجاجات �أو ادعاءات من �أي �شخ�ص يف العامل يدعي ملكية لهذا
االخرتاع ،وعندها يتقدم بامل�ستندات والأدلة الدامغة وبهذا ي�سقط
هذا الطلب ،و�إذا مل يحتج �أحد عليه ينتقل طلب ت�سجيل االخرتاع
�إىل املرحلة التالية ،وهي مرحلة الفح�ص املبدئي ثم الفح�ص
الفني النهائي ،و�أخرياً �إ�صدار براءة االخرتاع.
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«رئيس جمعية» الملكية الفكرية

اللواء د .عبد القدوس العبيدلي:

اإلمارات ضمن أفضل  20دولة
في مكافحة قراصنة البرمجيات
�أخذ على عاتقه محاربة قرا�صنة الفكر الذين ال يدخرون جهد ًا في اقتنا�ص ثمار �أ�صحاب
الإبداع الفكري والعلمي� ،ساعدهم على ذلك ما فر�ضه الو�ضع الحالي من وفرة للمعلومات و�سهولة
انتقائها و�سرعة تداولها ،وهو ما ا�ستدعى تيقظ الدول وانتباهها لأهمية حماية الملكية الفكرية
و�سن القوانين والت�شريعات التي ت�صب في م�صلحة الأفراد ومن ورائهم المجتمعات ،والتي وعت
بالدور المحوري الذي تلعبه حماية حقوق الملكية الفكرية في ازدهار الدول وتقدمها.
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التقينا اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية،
وحاولنا الغو�ص معه يف �أعماق وبحور مفهوم امللكية الفكرية،
وجدوى القوانني املو�ضوعة حلماية �أ�صحاب الفكر والإبداع،
وما تبذله الدول من جهود ملحاربة قرا�صنة الإبداع وغريها
من الأ�سئلة ،وكان احلوار التايل.
بداية نود �أن ن�ستعر�ض املق�صود بامللكية الفكرية،
وكيف بد�أت عاملي ًا؟
تن�صب الأهمية يف جمتمعاتنا احلا�ضرة على املعلومات
واملعرفة ،و�أ�صبح للقيم املنقولة الدور الأهم يف االقت�صاد
العاملي ،ومبا �أن العقل الب�شري وما يجود به من �أفكار
و�إبداعات من �ش�أنها �أن تدفع عجلة التطور �إىل الأمام،
وت�أخذ بيد الب�شرية �إىل العديد من الإجنازات العلمية
والأدبية ،التي ت�ضفي على احلياة قدراً من احليوية وحتقق
للإن�سان مزيداً من �إ�شباع حاجاته ومتطلباته الأ�سا�سية ،كان
البد من حماية هذا الإبداع الفكري والعلمي ،والذي يطلق
عليه حقوق امللكية الفكرية ،وترجع �أهمية احلماية �إىل �أن
حق امل�ؤلف على �إبداعه الذهني يعد �أحد احلقوق الأ�سا�سية
الل�صيقة بال�شخ�صية بل �أحد حقوق الإن�سان املتعارف عليها،
وقد عرف بع�ض الفقهاء امللكية الفكرية ومفهومها املعا�صر،
ب�أنها احلقوق النا�شئة عن �أي ن�شاط �أو جهد ذهني ي�ؤدي �إىل
ابتكار يف املجاالت ال�صناعية والعلمية والأدبية والفنية� ،أي
�أنها ترد على �أ�شياء غري حم�سو�سة من خلق الذهن ونتاج
الفكر فيثبت ل�صاحبها امتياز هذا احلق ون�سبته �إليه ولكن
البد �أن يخرج هذا النتاج الذهني يف قالب ملمو�س وح�سي
كامل�ؤلفات ،وتعد اململكة املتحدة �أوىل الدول التي �أطلقت
�شرارة نظام امللكية الفكرية يف العامل بهدف حماية وطباعة
الكتب املقد�سة وو�ضعت لها قانوناً يف العام .1709
كفلت الد�ساتري حماية حقوق الإن�سان و�إبداعه
الفكري ،فماذا تعني حتديد ًا حقوق امللكية الفكرية
وما الفئات التي يكفل حمايتها القانون؟
يت�ضمن نظام امللكية الفكرية تلك القواعد القانونية
التي حتمي نوعني من الإبداع �أولهما حقوق امل�ؤلفني املالية
والأدبية كم�ؤلفات �أدبية ولوحات �أو خمطوطات والربامج
الإلكرتونية وهو ما يعرف بحقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة،
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حتفيز االخرتاعات و�إدارة معلومات
امللكية الفكرية ي�ش��جعان التناف���س
وتنوع م�صادر الدخل القومي

وثانيهما براءات االخرتاع والعالمات التجارية والر�سوم
والنماذج ال�صناعية وامل�ؤ�شرات اجلغرافية و�أ�سرار التجارة
وقواعد املناف�سة غري امل�شروعة� ،إذاً حقوق امللكية الفكرية هي
عبارة عن جمموعة من احلقوق التي حتمي الفكر والإبداع
الإن�ساين وت�شمل براءات االخرتاع وحقوق امل�ؤلف الأدبية
واملالية والعالمات التجارية والت�صاميم والر�سوم وغريها.
وملاذا تهتم الدول بامللكية الفكرية وتعمل على االرتقاء
بها وحمايتها؟
هناك �أ�سباب كثرية تدفع الدول �إىل االرتقاء بامللكية
الفكرية وحمايتها كونها تعزز وت�ساهم يف التنمية الوطنية
القت�صاد الدولة ،فتحفيز االخرتاعات و�إدارة معلومات امللكية
الفكرية يعمل على ت�شجيع التناف�س وبالتايل تنوع م�صادر
الدخل القومي ،بجانب احلد من اجلرائم املرتتبة على
انتهاكات حقوق امللكية الفكرية كغ�سيل الأموال ،بالإ�ضافة

�إىل حماية الأرواح من تقليد وتزييف الأدوية وغريها ،حيث
بلغت حاالت الوفاة من جراء تقليد وتزييف �أدوية ال�سل
واملالريا ما يقارب � 700ألف حالة حول العامل ،بجانب احلد
من الآثار العامة الناجتة عن االجتار بال�سلع غري امل�شروعة،
والتي تتمثل يف الت�أثري �سلباً على االبتكار والنمو والتقليل
من اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،وتقليل عائدات اجلمارك
وال�ضرائب وغريها من الأ�ضرار.

وهل يعني حق امل�ؤلف فيما �أبدعه احتكاره لفكره
وعدم ا�ستفادة الآخرين منه؟
تتفق غالبية النظم القانونية الوطنية على االعرتاف
باحلق املايل لأ�صحاب امللكية الفكرية ،وهو حق قا�صر على
اال�ستغالل فقط ،وقد و�ضح امل�شرع هذه احلقوق ملا لها من
�أهمية يف زيادة الإنتاج الذهني لأ�صحابها وحفظاً حلقوقهم
املادية ،وذلك تثميناً للجهود التي بذلوها من �أجل ظهور هذا
املنتج الفكري للب�شرية ،وقد حدد امل�شرع الإماراتي حلماية
هذه احلقوق مبدد وقتية �أي لي�س من احلقوق امل�ؤبدة،
بالأخ�ص احلق املادي للم�ؤلف ،وتتجلى احلكمة من ذلك يف
�أنه �إذا كان من م�صلحة امل�ؤلف �أن ينتفع طيلة حياته بنتاج

وما الدور الذي يلعبه الق�ضاء يف جمال رد حقوق
امللكية الفكرية؟
يربز دور الق�ضاء عند وقوع انتهاك لهذه احلقوق مما ميثل
خرقاً للقوانني التي و�ضعتها ال�سلطة الت�شريعية ،حيث يتدخل
الق�ضاء لكفالة وحماية احلق املدعى بانتهاكه عن طريق الف�صل
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يف املنازعات النا�شئة عن انتهاك هذه احلقوق ،ويتم الف�صل يف
املنازعات مبوجب �أحكام القوانني اخلا�صة بحماية حقوق امللكية
الفكرية �إىل جانب القوانني الأخرى ذات ال�صلة كقانون الإجراءات
اجلزائية وقانون العقوبات ،وغريها ح�سب طبيعة احلق املنتهك
�سواء كان ذا طبيعة جنائية �أم مدنية ،فدور الدولة يف حماية حقوق
امللكية الفكرية يتمثل يف ال�سلطات الثالث الت�شريعية والق�ضائية
والتنفيذية.

2014

وهل القوانني التي �سنها امل�شرع الإماراتي حلماية حق
امل�ؤلف تواكب االتفاقيات الدولية؟
للم�ؤلف نوعان من احلقوق املتعلقة مب�صنفه� ،أولهما
احلق املعنوي وهو املرتبط ب�شخ�ص امل�ؤلف وما حتمله
ب�صماته ،والآخر وهو احلق املايل املتعلق با�ستغالل املنتج
مقابل مبلغ مادي� ،أو غريها من �صور اال�ستغالل للملكية،
وقد �صدر قانون حماية حق امل�ؤلف بالقانون االحتادي
رقم  32ل�سنة  ،2006والذي مت تعديله وكان مق�صد امل�شرع
الإماراتي من وراء ذلك ،هو جتديد مواد القانون ومتا�شيها
مع االتفاقيات الدولية املوقعة من قبل الدولة ،وبث احليوية
يف ن�صو�ص القانون ،وبهذا ف�إن القانون اجلديد يعترب
منوذجاً ممتازاً يتجلى فيه ح�سن ال�صياغة الت�شريعية وعمق
البحث القانوين ،وهنا البد �أن ن�شري �إىل �أن املنظمة العاملية
للملكية الفكرية تعترب من �أهم املنظمات العاملة يف جمال
حماية حقوق امللكية الفكرية وهي منظمة دولية متثل �إحدى
الوكاالت املتخ�ص�صة التابعة ملنظمة الأمم املتحدة ومقرها
جنيف ب�سوي�سرا ،وتهدف �إىل دعم حقوق امللكية الفكرية
يف جميع �أنحاء العامل ،وهي ت�ضع معايري دولية للقوانني
واملمار�سات يف جمال امللكية الفكرية ،وبالتايل الدولة
ا ُلنظمة لتلك املنظمة تراعي يف �سن قوانينها حقوق امللكية
الفكرية وتوحيد مواد احلماية القانونية نظراً ل�سهولة تنقل
الناجت الفكري بني الدول وب�سط حماية مت�ساوية وعادلة
بني الدول لأ�صحاب حقوق امللكية الفكرية.

احلقوق املالية للم�ؤلف حممية طوال
حياته وملدة  50عام ًا بعد وفاته
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فكرة ومن م�صلحة الورثة اال�ستفادة من عوائد املنتج� ،إال �أن
امل�صلحة العامة ت�ستدعي اعتبار املنتج جزءاً من تراث الأمة
وثروة املجتمع الفكري ،وكقاعدة عامة ف�إن احلقوق املالية
للم�ؤلف حممية طوال حياته وملدة خم�سني عاماً بعد وفاته،
ويحق للق�ضاء العمل بقواعد امل�صلحة العامة و�إلزام امل�ؤلف
عدم املغاالة يف �سعر املنتج.
كيف ت�ؤثر حماية الأفكار يف �إبداع امل�ؤلفني والكتاب؟
�ساعد الو�ضع احلايل من تواجد التقنيات احلديثة
ووفرة املعلومات وتدفقها و�سهولة احل�صول عليها يف زيادة
حاالت االعتداء على �أ�صحاب حقوق امللكية الفكرية ،خا�صة
و�أن قرا�صنة الفكر الإبداعي ال يدخرون جهداً يف احل�صول
على ثمار عمل غريهم ،وهو ما ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بحقوق
�أ�صحابها كامل�ؤلفني الذين قد ال يكون لهم مورد رزق
غري الت�أليف �أو الإبداع الفكري ،و�أي�ضاً ما قد ي�ؤثر على
اقت�صادات الدول من حيث عدم ا�ستطاعتها ال�سيطرة على
الب�ضائع التي ت�صل للجمهور ،وكذلك الت�أثري ال�سلبي على
العمال وفر�ص العمل و�أ�صحاب احلقوق من التجار الذين
يتكبدون خ�سائر فادحة من جراء تقليد ب�ضائعهم �أو غريها
من �أ�ساليب التعدي على حقوق امللكية الفكرية ،وبالتايل ف�إن
حماية الأفكار ت�سهم ب�شكل كبري يف �إبداع امل�ؤلفني والكتاب
ومتكنهم من �إطالق العنان لعقولهم كي تبدع وتت�ألق طاملا
هناك عيون �ساهرة على �أر�ض الوطن تبذل ق�صارى جهدها
ل�صون حقوق ه�ؤالء.
تعترب الإمارات عامة ودبي خا�صة ملج�أ منا�سب ًا
لال�ستثمار الآمن ،فهل هناك ارتباط بني مكافحة
انتهاك حقوق امللكية الفكرية وزيادة اال�ستثمار؟
�سنت معظم دول العامل قوانني حلماية حقوق امللكية
الفكرية ،منها ما هو مقنن كاملعمول به يف جمهورية م�صر
يت��م الف�صل يف املنازع��ات مبوجب �أحكام
قوانني حماية حقوق امللكية الفكرية �إىل
جانب القوانني الأخرى ذات ال�صلة
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العربية �أو على �شكل ت�شريعات خمتلفة مثل ما هو معمول به
داخل الإمارات وما قامت به من و�ضع قانون خا�ص بحقوق
(امل�ؤلف واحلقوق املجاورة وقانون العالمات التجارية)
وغريها ،اعرتافاً منها مبدى �أهمية هذا احلق و�ضرورة
تنظيمه مبا ي�ؤدي �إىل تي�سري انتقال الإنتاج الفكري من بلد
�إىل �آخر ،ومما ال يدعو جما ًال لل�شك فقد �سارعت الإمارات
بقيادة حكومتها الر�شيدة بخطوات �سباقة عن باقي الدول
العربية يف جمال حماية حقوق امللكية الفكرية ،بل وتعدت
بع�ض الدول الأوروبية يف هذا املجال ،ف�إذا كان امل�ؤلف وما
يقوم به من جهد ومثابرة وعمل دائم يخدم الب�شرية ،ف�إن
من �أب�سط حقوقه حماية �إبداعه من قرا�صنة الفكر ،الذين
يرتب�صون به من �أجل �سرقة عمله ون�سبته لأنف�سهم زوراً،
وهو فع ً
ال ما ن�ص عليه د�ستور الدولة ،وما قام به امل�شرع
الإماراتي يف �سنة  1992بو�ضع ت�شريعات لكفالة حماية
حقوق امللكية الفكرية ،فقد ان�ضمت الإمارات يف �سنة 1997
�إىل اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية
الفكرية “الرتب�س” وبهذا �أ�صبحت االتفاقية جزءاً ال يتجز�أ
من الت�شريع الإماراتي مبوجب املر�سوم رقم -1997 21
ال�صادر بتاريخ 14نوفمرب العام 1997ب�ش�أن الت�صديق
على االن�ضمام �إىل االتفاقية ،ونتج عنها بو�ضع حد �أدنى
حلماية حقوق امللكية الفكرية على امل�ستوى الدويل بحيث
تلتزم الدول املوقعة واملنظمة على هذه االتفاقية ب�أال تنزل
باحلدود املن�صو�ص عليها يف االتفاقية مب�ستوى حماية
حقوق امللكية الفكرية ،وهو فع ً
ال ما قام به امل�شرع الإماراتي
من حتديثات لقوانني حقوق امللكية الفكرية بفروعها يف �سنة
 ،2002كل هذا و�ضع الإمارات يف م�صاف الدول التي ت�شجع
على اال�ستثمار.
تعاين معظم الدول املتقدمة من م�شكلة القر�صنة فما
املرتبة التي حتتلها الإمارات يف جمال مكافحة عمليات
قر�صنة برامج الكمبيوتر؟
ارتفعت مرتبة الإمارات لت�صبح من بني �أف�ضل  20دولة يف
العامل يف ت�صنيف مكافحة قر�صنة الربجميات الذي جتريه
جمعية منتجي برامج احلا�سوب التجارية ،وهي هيئة دولية
متثل كربى �شركات تطوير الربجميات يف العامل ،والتي
�أقرت بالنتائج الإيجابية التي �سجلتها الدولة وما قامت

به من خطوات ناجحة يف اتخاذ �إجراءات حا�سمة ملواجهة
عمليات تداول برامج الكمبيوتر امل�ستن�سخة ،كما �سجلت �أدنى
معدل من حيث قر�صنة الربجميات يف دول اخلليج وال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،عالوة على تطبيق قوانني �صارمة
ل�صون حقوق امللكية الفكرية ،كل هذه الأجواء �أثمرت عن
قيام العديد من كربى ال�شركات لإن�شاء فروع لها يف الدولة
لإدارة عملياتها الإقليمية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
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اخلربات اال�ست�شارية الفنية والقانونية والإدارية للم�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية ،للنهو�ض مب�ستوى اخلدمات التي
تقدمها تلك امل�ؤ�س�سات يف جمال امللكية الفكرية.
�أما �آليات العمل وو�سائل حتقيق غايات اجلمعية فتتمثل
يف تبادل املعلومات واخلربات مع اجلمعيات امل�شابهة العربية
�أو الدولية ،و�إقامة امل�ؤمترات املحلية والتمثيل امل�شرف يف
امل�ؤمترات العربية والدولية يف جمال امللكية الفكرية ،وحث
مواطني الدولة واملقيمني على الإ�سهام والإبداع يف جمال
امللكية الفكرية من خالل ن�شر امل�ؤلفات والإبداعات الفكرية،
وكذلك التعاون مع و�سائل الإعالم مبختلف قنواتها لتحقيق
غايات و�أهداف اجلمعية ،و�إن�شاء مركز داخل اجلمعية
بغر�ض تدريب وت�أهيل العاملني يف جمال امللكية الفكرية
لرفع امل�ستوى العلمي واملهني والقانوين لديهم ،والذي
ينعك�س �إيجاباً على كفاءة امل�ؤ�س�سات التي يعملون
فيها ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة معار�ض للإبداعات
الفنية والعلمية والأدبية ومنح جوائز للمبدعني
الأوائل ،ثم ت�سخري طاقات امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء
اجلمعية للحد من جـرائم التعدي على حقوق
امللكية الفكرية.

2014

باحلديث عن دور جمعية الإمارات للملكية الفكرية يف
املجتمع نود التعرف �إىل الأهداف اال�سرتاتيجية التي
تقوم عليها و�آليات عملها؟
�أن�شئت اجلمعية طبقاً للقرار الوزاري رقم  519بتاريخ 25
نوفمرب يف العام  ،”2010وقامت �أهدافها على ن�شر التوعية
و�إبراز �أهمية حماية امللكية الفكرية بني جميع فئات املجتمع،
والإ�سهام يف تقدمي الرعاية املثلى واخلربات الفنية والقانونية
والإدارية للأفراد وامل�ؤ�س�سات الذين يعملون يف جمال
امللكية الفكرية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف �إ�صدار
الكتب واملجالت و�إجراء البحوث والدرا�سات
يف جمال امللكية الفكرية ،وتوفري الفر�ص
للجمهور الذين ي�سعون �إىل حت�سني معرفتهم
لقانون امللكية الفكرية واملمار�سة العملية
الكت�ساب معرفة مفيدة بتكلفة معقولة من
قبل �أ�شخا�ص م�ؤهلني وخرباء يف جمال
حقوق امللكية الفكرية ،بجانب تقدمي

قانون حماية حق امل�ؤل��ف ّ
يعد منوذج ًا
ممت��از ًا يتجل��ى في��ه ح�س��ن ال�صياغة
الت�شريعية وعمق البحث القانوين

ملف العدد /رؤيـــة

حدود التجريم
في «الريتويت«

بقلم /د .عبد اللطيف القرني
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ُت َعد العملية الت�شريعية و�سنّ القوانين حاجة اجتماعية
في الأ�سا�س ،فهي تقوم بر�صد االحتياج االجتماعي �سواء كان
احتياج ًا وقائي ًا �أو تنظيمي ًا وتن�سيقي ًا ،وهذا االحتياج ي�سنده
القانون الذي يقوم مع غيره من القوانين بتحقيق توازن للمجتمع
بما يكفل حقوق الفرد والجماعة ،لذلك ينبغي �أن تكون عملية
الت�شريع موجهة لالحتياج الحقيقي للمجتمع ،ومن ذلك القوانين
الجنائية التي �شرعت لحماية الأف��راد ،فدورها يقف عند هذا
الحد ،وال ينبغي �أن تكون لأهداف �أخرى ،كزيادة النفوذ �أو منع
الر�أي الآخر �أو جعلها مخالفة للنظام الأ�سا�سي للحكم �أو الد�ستور.

ال ميكن �إل�صاق الق�صد اجلنائي مبادة الن�ش��ر
وجعل الت�صرف جمرم ًا بالتف�سري املو�سع
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�أما يف «الريتويت» و«التف�ضيل» فال يوجد ن�ص قانوين
ي�صرح ب�أنها من قبيل الكتابة؛ لأن و�صف «الريتويت» يختلف
عن �إن�شاء الكتابة ،وال ميكن و�صفه بفعل �إن�شائي حتى يدرج
يف عموميات الن�صو�ص التي جرمت الفعل ب�أي طريقة كانت
وال ميكن التعرف على الق�صد اجلنائي من خالل موافقة
املعنى �أو ا�ستنكاره ،خا�صة �أنها ال تت�ضمن التحري�ض على
�إن�شاء املعنى؛ لأنها الحقة ،وكذلك امل�ساعدة �أو االتفاق مع
الكاتب على �إن�شائها كما هو من�صو�ص عليه يف املادة ()9
من نظام اجلرائم املعلوماتية .فكم من �شخ�ص يعمل «ري
تويت» من باب اال�ستنكار و�أ�صعب من ذلك «التف�ضيل»،
التي هي غالباً منكفئة يف الإرادة على �صاحبها ،فرمبا
يريد قراءتها يف وقت �آخر ،ومع وجود االحتمال القوي يف
الق�صد ،فال ميكن �إل�صاق الق�صد اجلنائي مبادة الن�شر
وجعل الت�صرف جمرماً بالتف�سري املو�سع ،خا�ص ًة �أن نظام
اجلرائم املعلوماتية عالج مبد�أ ح�سن النية ملن قام ب�إن�شاء
الفعل ،ون�ص على عدم الإخالل بحقوقه كما يف املادة ()13
هذا يف حال املن�ش�أ للفعل املغرد ،وعليه ال ميكن قيا�س الكتابة
بالتغريدة على «الريتويت» �أو «التف�ضيل»؛ لأن القانون
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ومن الأمور املهمة تعزيز فكرة حماية الأفراد و�أنه يدخل
يف حماية النظام العام للبلد ،بحيث يكون الأمن جزءاً رئي�ساً
من مكونات حياة النا�س ،ومن ذلك الأمن الفكري والأمن
ال�شخ�صي �سواء املادي �أو املعنوي ،ويدخل يف الأمن ال�شخ�صي
املعنوي حماية �سمعة الآخرين وعدم ال�سماح باالعتداء عليها
�سواء بال�سب اللفظي �أو با�ستخدام احلو�سبة الإلكرتونية،
لذلك جاء نظام اجلرائم املعلوماتية ،كما يف املادة (،)3
بتحديد عقوبة على من يقوم بـ:
(الت�شهري بالآخرين ،و�إحلاق ال�ضرر بهم ،عرب و�سائل
تقنيات املعلومات املختلفة) .وجاء يف الأمر امللكي املتعلق
بامل�شاركة يف االنتماء للتيارات �أو اجلماعات الدينية املتطرفة،
و�أن من امل�شاركة التحري�ض �أو الت�شجيع �أو الرتويج بالقول
�أو الكتابة ب�أي طريقة.
وبعد النظر فيما �سبق يتبني لنا �أن الكتابة يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي نوع من الفعل الذي ينطوي على
الق�صد ،وبالتايل فهو جم ّرم �إذا ت�ضمن معنى ممنوعاً
قانوناً ،فالكتابة يف «تويرت» تعترب من الت�صرفات التي تدل
على �إن�شاء الق�صد ،وال ميكن ل�صاحب احل�ساب �أن يحتج
بعدم وجود الق�صد اخلا�ص؛ لأن نية الفعل تظهر يف املعنى
املكتوب ،فمكونات نف�سية اجلاين مرتبطة بالكتابة؛ لأنها
متفرعة عن �إرادته املحا�سب عليها �شرعاً وقانوناً ،والعالقة
ال�سببية -بني الت�صرف وال�ضرر �أو الإ�ساءة -ثابتة من خالل
الكتابة املن�سوبة ل�صاحب احل�ساب �إال �إذا ثبت �أنه ح�ساب
منتحل عليه فهذه ق�ضية �أخرى.
�أما ما يتعلق بـ «الريتويت» (�أي �إعادة ن�شر التغريدة)
والتف�ضيل فهل تدخل يف هذا املعنى؟ وبالتايل تدخل يف
الكتابة ب�أي طريقة.
يف البداية ال �شك �أن «الريتويت» و«التف�ضيل» لي�ستا
كتابة من�شئة للمعنى؛ بل هي ت�صرفات منف�صلة عن الكتابة،
وعليه فال ميكن و�صف الت�صرف �أنه كتابة باملفهوم الفني،
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى التغريدة املجرمة �صدرت
بق�صد من ال�شخ�ص الذي كتبها فهو املن�ش�أ للق�صد اخلا�ص،
وهذا ما يجعل اجلرمية متوافرة الأركان ،فالركن ال�شرعي
وهو الن�ص القانوين بالتجرمي والركن املادي بالتغريدة
نف�سها والركن املعنوي وهي الق�صد اجلنائي اخلا�ص يف
الإ�ساءة �أو نحو ذلك.

ملف العدد /رؤيـــة

اجلنائي يحكمه مبد�أ امل�شروعية (ال جرمية وال عقوبة �إال
بن�ص) ،وطاملا مل يوجد الن�ص فال يجوز االجتهاد يف ذلك،
و�إال كان هذا خمالفاً ملبد�أ امل�شروعية .فال جمال لإعمال
القيا�س يف اجلنائي؛ لأن التجرمي قانون فل�سفته تقوم على
احل�صر ن�صاً ومعنى.
بقي ما يتعلق بتف�سري الن�صو�ص اجلنائية ،هل ي�صح
�أن تف�سر املواد  -ال�سالف ذكرها  -بحيث يكون من معانيها
«الريتويت» والتف�ضيل ،وي�أخذ احلكم نف�سه؟
من خالل ما �سبق يت�ضح �أن و�صف الفعل املقرتن بالإرادة
خمتلف متاماً حتى لو كان «الريتويت» عن معنى حمرم،
مثل تغريدة فيها �إحلاد وقام �شخ�ص ب�إعادة ن�شرها كي يطلع
النا�س على كاتبها ،فهذا الفعل ال ميكن و�صفه بالتجرمي،
مثل املقال املجرم يف ال�صحيفة وقام �شخ�ص ب�إعطاء
ال�صحيفة ل�شخ�ص كي يطلع عليها ،فهل يخ�ضع هذا الفعل
جلرائم الن�شر؟!
وال يعني هذا عدم �إعمال النظر يف «الريتويت» املتكرر
(املنظم) املخالف للنظام العام من زاوية التجرمي املخالف
للنظام العام ،لكن دون �إخ�ضاعها لنظام اجلرائم املعلوماتية
كجرمية من�صو�ص عليها.
�إن التف�سري الوا�سع للن�ص اجلنائي وحتميل �ألفاظه
ب�أكرث مما حتمل ،خا�صة عندما ت�أتي �صيغة الن�ص يف عبارات
وا�ضحة جلية ،فهذا يجعلها متناق�ضة يف ذاتها ،فالتف�سري
الوا�سع للن�ص اجلنائي ي�ؤدي يف النهاية �إىل النهاية ذاتها
التي ي�صل �إليها القيا�س من حيث جترمي القا�ضي لأفعال
ال ت�شملها عبارات الن�ص التي جاءت معربة عن �إرادة املنظم،
وهذا يفتح الباب لتو�سيع دائرة املحظورات والتجرمي ،ما
يقلل عفوية احلياة العامة ،وهي الدائرة الوا�سعة يف حياة
املجتمعات ،وتو�سيع دائرة التجرمي لن يقف عند هذا،
فتحويل ر�سائل «الوات�س �أب» و«التيلجرام» وغريها يدخل
يف هذا املعنى .عندها �سن�صبح يف م�شقة وحاجة اجتماعية
�أخرى كي نرفع احلظر من �أجل التخفيف على النا�س كي
ت�ستمر عفوية احلياة ،فالتف�سري املو�سع للن�صو�ص اجلنائية
يخرج باحلياة العامة من �سد االحتياج القائم �إىل �إن�شاء
احتياج جديد يف منح دائرة من العفوية ،وبالتايل �أ�صبحنا
�أمام ا�ضطراب قانوين.
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الكتابة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي
ن��وع م��ن الفعل ال��ذي ينط��وي على
جمرم �إذا ت�ضمن
الق�صد ،وبالتايل فهو ّ
معنى ممنوع ًا قانون ًا.

�إن �أي عملية ت�شريع تخرج عن دائرة االحتياج احلقيقي
للمجتمع �إمنا هي ت�ضييق على حياة الآخرين ،وينبغي على
الق�ضاة �أن يدركوا �أهمية مبد�أ ال�شرعية التي جاء بها النظام
الأ�سا�سي للحكم كما يف املادة ( 38العقوبة �شخ�صية وال
جرمية وال عقوبة �إال بناء على ن�ص �شرعي �أو ن�ص نظامي،
وال عقاب �إال على الأعمال الالحقة للعمل بالن�ص النظامي).
ما �سبق وجهة نظر قابلة للنقا�ش ،لكن تظل املبادئ
القانونية هي الأ�سا�س الذي ميكن �أن يكون مظلة لأي نقا�ش،
و�إال �أ�صبحنا �أمام عبث بعيد كل البعد عن الفقه القانوين
واال�ستقرار الق�ضائي.
( ُن�شر املقال يف جملة «االقت�صادية» ال�سعودية ونعيد
ن�شره مبوافقة الكاتب تعميماً للمعرفة القانونية).
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الدفع باإلحالة لقيام ذات النزاع
أمام محكمة إماراتية وأخرى أجنبية

2014

الرؤية االفتراضية..
وحق األبوين في رؤية األبناء
تزايد معدالت الطالق باإلمارات
(المشكلة والحل)
اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تحضير الدعوى المدنية وفق ًا للمادة  42مكرر
“مقارنة بتحضير الدعوى وفق ًا للقانون الفرنسي”

أضرار ومخاطر النفايات اإللكترونية
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المجلة القانونية

الدفع باإلحالة
لقيام ذات النزاع
أمام محكمة إماراتية
وأخرى أجنبية

بقلم /علي الجسمي
باحث دكتوراة باململكة املتحدة
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الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع �أمام حمكمتني
هو دفع �شكلي يهدف �إىل منع املحكمة املثار �أمامها هذا
الدفع من الف�صل يف الدعوى و�إحالتها �إىل حمكمة
�أخرى مرفوع �إليها ذات النزاع.
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�شروط الدفع بالإحالة:
ي�شرتط للدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع �أمام حمكمتني
توافر عدة �شروط وذلك على النحو التايل:
 وحدة الدعوى� :أي �أن تتحد الدعويان يف جميععنا�صرهما من وحدة الأطراف واملو�ضوع وال�سبب مع
التنويه ب�أنه ال ي�شرتط وحدة مقدار املطلوب يف الدعويني.
 اخت�صا�ص املحكمتني بنظر الدعوى:�أن تكون الدعوى قائمة فع ً
ال �أمام املحكمتني عند
الدفع بالإحالة ف�إذا انق�ضت الدعوى لأي �سبب �أمام �أي من
املحكمتني فال جمال لهذا الدفع.
وي�شرتط بع�ض الفقه �أن تكون املحكمتان املنظورة
�أمامهما الدعوى تابعتني لذات اجلهة الق�ضائية ،وهذا
ما ذهبت �إليه بع�ض الأحكام الق�ضائية .مبعنى �أنه �إذا
رفعت الدعوى �أمام الق�ضاء االحتادي �أو ًال ثم رفعت �أمام
حماكم دبي الحقاً فال يجوز الدفع بالإحالة �أمام ق�ضاء
دبي باعتباره ق�ضاء حملياً ال يتبع لذات اجلهة التي تتبعها

�إذا رف��ع الن��زاع �إىل حمكمت�ين وجب
�إب��داء الدف��ع بالإحالة �أم��ام املحكمة
التي رفع �إليها النزاع �أخري ًا للحكم فيه
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وقد ن�ص امل�شرع الإماراتي يف املادة ( )87من قانون
الإجراءات املدنية االحتادي على �أنه «�إذا رفع النزاع �إىل
حمكمتني وجب �إبداء الدفع بالإحالة �أمام املحكمة التي رفع
�إليها النزاع �أخرياً للحكم فيه».
ويختلف هذا الدفع عن الدفع بالإحالة لالرتباط ،وذلك
لأن يف حالة الدفع بالإحالة لالرتباط هناك �صلة وثيقة بني
دعويني مثارتني �أمام حمكمتني خمتلفتني ،وبعبارة �أخرى
�أن يكون هناك ا�شرتاك يف عن�صر �أو �أكرث بني الدعويني
كوحدة املو�ضوع �أو ال�سبب �أو الأطرف؛ يف حني �أن يف الإحالة
لقيام ذات النزاع تكون هناك دعويان تتحدان يف جميع
عنا�صرهما ،ومثارتان �أمام حمكمتني خمتلفتني.
وكانت غاية امل�شرع من �إقرار مثل هذا الدفع تفادي
ت�ضارب وتناق�ض الأحكام الق�ضائية وح�سن �إدارة الق�ضاء،
�إ�ضافة لتوفري الوقت واجلهد على الق�ضاء واخل�صوم.
والدفع بالإحالة لي�س من الدفوع املتعلقة بالنظام العام
(مادة � 84إجراءات مدنية) فال يحكم القا�ضي بالإحالة من
تلقاء نف�سه وعلى اخل�صوم التم�سك بهذا الدفع و�إبدائه قبل
�إبداء �أي دفع �آخر �أو طلب �أو دفاع يف الدعوى و�إال �سقط حقه
فيه ،على �أنه يجوز �إثارته لأول مرة �أمام حمكمة اال�ستئناف
قبل �أي دفع �أو طلب.

املحاكم االحتادية.
�إال �أنه ال ميكن الت�سليم بهذا الر�أي ملا قد يرتتب عليه من
ت�ضارب بني الأحكام الق�ضائية يف دولة واحدة ومنعاً للغ�ش
والتحايل نحو االخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم .ولتو�ضيح
ذلك يتم عر�ض هذا املثال لو رفعت دعوى طالق بني زوجني
�أمام حمكمة ال�شارقة ال�شرعية ثم رفعت دعوى الطالق
ذاتها بني الزوجني �أمام حمكمة دبي ،ف�أ�صدر كالهما �أحكاماً
ق�ضائية تتعار�ض مع بع�ضهما البع�ض �أحدهما ل�صالح الزوج
والآخر ل�صالح الزوجة ،ففي هذه احلالة يثور الت�سا�ؤل حول
احلكم الواجب تنفيذه.
و�إذا كان هذا الو�ضع يف النظام الداخلي ،فما هو الو�ضع
�إذا ما ثارت دعويان �أمام حمكمتني تابعتني لدولتني
خمتلفتني؟ اختلف الفقه حول هذه امل�س�ألة ،فمنهم من
نادى بعدم قبول الدفع واجتاه �آخر يدعو للأخذ بالإحالة
يف املجال الدويل �أي�ضاً .لذا �سوف نعر�ض لهذين االجتاهني
باخت�صار موجز.
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االجتاه املعار�ض للإحالة:
يذهب ر�أي يف الفقه ب�أنه �إذا دفع �أحد اخل�صوم �أمام القا�ضي
بالإحالة لقيام ذات النزاع �أمام حمكمة �أجنبية فعلى القا�ضي
رف�ض هذا الدفع .ويربر هذا الر�أي وجهة نظره ب�أن الأمر
يتعلق هنا بال�سيادة ،فاملحكمة يجب �أن ال تتنازل عن �سيادة
الدولة ل�صالح دولة �أجنبية� .إ�ضافة �إىل �أن البع�ض ي�ستند على
فكرة عدم الثقة يف عدالة الق�ضاء الأجنبي .وي�ضيف البع�ض
�أن �صدور احلكم من قبل حمكمة �أجنبية يف دعوى منظورة
�أمام الق�ضاء الوطني لن يكون له حجية الأمر املق�ضي به
ريثما ي�صدر الأمر بالتنفيذ ،فبالتايل ال غ�ضا�ضة من ا�ستمرار
الق�ضاء الوطني يف نظر الدعوى و�إ�صدار حكم فيها .وهناك
من الدول من �أخذت بهذا الر�أي كالقانون الدويل اخلا�ص
الروماين الذي ن�ص �صراحة يف املادة  156على عدم الأخذ
بالإحالة لقيام ذات النزاع �أمام حمكمة �أجنبية.

ملعلوماتك

االجتاه امل�ؤيد للإحالة:
�أما اجلانب الآخر من الفقه فينادي بالأخذ بالإحالة لقيام
ذات النزاع �أمام حمكمة وطنية و�أخرى �أجنبية على �سند من
القول ب�أن فكرة ال�سيادة من الأفكار التي �سادت قدمياً وقد
اندثرت وحل حملها فكرة التعاون والتعاي�ش بني الدول يف
جمال االخت�صا�ص الت�شريعي واالخت�صا�ص الق�ضائي ويدلل
هذا الر�أي قوله ب�أن غالبية الدول تعرتف وتنفذ الأحكام
ال�صادرة من حماكم الدول الأجنبية .وي�ستند هذا الر�أي على
حجة �أخرى مفادها �أن الأخذ بالإحالة و�سيله فعالة ملقاومة
الغ�ش والتحايل نحو االخت�صا�ص الق�ضائي ،فاملدعي الذي
يرفع دعواه �أمام حمكمة دولة ما ثم يلج�أ ملحكمة دولة �أخرى

40

لرفع ذات الدعوى �إمنا يتالعب ويظهر �سوء نيته فالأخذ
بالإحالة يف هذه احلالة �سوف يردع املدعي �سيء النية.
ويذهب الفقه �إىل �أن هناك العديد من الدول التي �أخذت
بالإحالة مثل القانون الدويل اخلا�ص ال�سوي�سري ،القانون
البريوين ،القانون الإيطايل ،القانون املجري.
وبعد هذا العر�ض املوجز للو�ضع يف القانون والفقه
املقارن يثور الت�سا�ؤل حول و�ضع هذه امل�س�ألة يف دولة
الإمارات� .سوف نتطرق لهذه امل�س�ألة يف دولة الإمارات مع
التنويه ب�أنه �سوف ن�ستند على بع�ض �أ�سانيد الفقه املقارن
والتي مل نذكرها عاليه.
املوقف من الإحالة يف الإمارات:
بداية ن�شري �إىل �أن امل�شرع الإماراتي مل ين�ص �صراح ًة على
الأخذ بالإحالة لقيام ذات النزاع �أمام حمكمة �إماراتية وحمكمة
دولة �أجنبية ،وكذلك مل ين�ص �صراحة على عدم الأخذ بها .ويف
ظل هذا الو�ضع ذهب غالبية الفقه والق�ضاء �إىل عدم الأخذ
بالإحالة والقلة القليلة ترى �أن القا�ضي الإماراتي يجب �أن
ي�أخذ بالإحالة� .إال �أننا ال نتفق مع كال االجتاهني .فالقول
برف�ض الإحالة ب�صورة مطلقة يتعار�ض مع ح�سن �سري العدالة
وقد ي�ؤدي �إىل تعار�ض الأحكام الق�ضائية .وهذا التعار�ض غري
مطلوب وخا�صة �أن دولة الإمارات تعد مركزاً جتارياً مميزاً
وت�سعى �إليها العديد من ال�شركات الأجنبية ،ويقطن بها
�أ�شخا�ص ينتمون بجن�سياتهم �إىل �أكرث من مائتي دولة.
يذهب البع�ض �إىل �أن الق�ضاء الإماراتي ينتزع االخت�صا�ص
لنف�سه وي�سلب االخت�صا�ص وي�ست�أثر به لنف�سه ،لذا يف ظل
هذا القول ال ميكن الأخذ بالإحالة� ،إال �أن هذا القول مردود

�إذا دف��ع �أحد اخل�صوم بالإحالة لقي��ام ذات النزاع �أمام حمكمة دولة
�أخ��رى فعلى القا�ض��ي �أن ينظر �إىل مالب�س��ات كل ق�ضي��ة على حدة
وينظر ويتحقق من قيام ذات النزاع �أمام ق�ضاء دولة �أخرى
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عليه ب�أن الق�ضاء الإماراتي ال ي�سلب االخت�صا�ص لنف�سه،
و�سندنا يف ذلك �أن دولة الإمارات قد وقعت على اتفاقية
نيويورك لتنفيذ �أحكام التحكيم الأجنبية ،وحماكم الدولة
تقوم بتنفيذ الأحكام الأجنبية متى توافرت �شروط تنفيذ
هذه الأحكام� .أما عدم قبول املحاكم الإماراتية للدفع ب�إحالة
النزاع ملحكمة دولة �أخرى لقيام ذات النزاع �أمامها يرجع
�إىل عدم وجود ن�ص يلزمها بذلك� ،إ�ضافة �إىل �أن الق�ضاء
الإماراتي كان حري�صاً على عدم �إنكار العدالة وحرمان
الأطراف من حق التقا�ضي �أمامها مادام توافر �ضابط من
�ضوابط االخت�صا�ص الق�ضائي ملحاكم الدولة.
ونحن ال نتفق مع الر�أي القائل ب�أنه يجب على الق�ضاء
الإماراتي �أن ي�أخذ بالدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع �أمام
حمكمة �أجنبية ،وذلك لغياب الن�ص امللزم .ويف هذا ال�صدد
منيل �إىل القول ب�أن القا�ضي الإماراتي يجب �أن يعطى
�سلطة تقديرية لتقرير الأخذ بالإحالة من عدمه وذلك
على التف�صيل التايل:
�أنه �إذا دفع �أحد اخل�صوم بالإحالة لقيام ذات النزاع �أمام
حمكمة دولة �أخرى فعلى القا�ضي �أن ينظر �إىل مالب�سات
كل ق�ضية على حدة وينظر ويتحقق من قيام ذات النزاع �أمام
ق�ضاء دولة �أخرى ويتحقق من توافر ال�شروط التالية:
 - 1وحدة النزاع القائم �أمام املحكمتني (وحدة املو�ضوع
وال�سبب والأطراف).
 - 2الت�أكد من وجود نزاع فعلي قائم �أمام حمكمة دولة
�أخرى ،فعلى �سبيل املثال لو انق�ضت الدعوى لأي �سبب ففي
هذه احلالة ال يتحقق هذا ال�شرط.
� - 3أن ال يكون االخت�صا�ص الدويل ملحاكم الإمارات يف

الدعوى اخت�صا�صاً قا�صراً والتي ال تقبل بطبيعتها اخل�ضوع
لالخت�صا�ص الق�ضائي لدولة �أخرى ومن �أمثلة هذه الدعاوى،
الدعاوى املتعلقة بعقار داخل الدولة ،الدعاوى املتعلقة بتنفيذ
جربي يجب �إجرا�ؤه على �إقليم الدولة ،الدعاوى املتعلقة
مبدى �صحة �أو بطالن براءات االخرتاع والر�سوم والنماذج،
الدعاوى املتعلقة بت�سيري املرافق العامة الوطنية.
و�إ�ضافة �إىل هذه ال�شروط ي�ضيف الفقه �شرطاً �آخر وهو �أن
تكون املحكمتان خمت�صتني بنظر الدعوى ونحن ال نتفق مع
غالبية الفقه الذي يقرر هذا ال�شرط لأن الق�ضاء الإماراتي
يتحقق من اخت�صا�صه هو� ،أما التحقق من اخت�صا�ص
املحكمة الأجنبية فالأخرية هي التي تقرر اخت�صا�صها ،ف�إذا
قررت �أنها خمت�صة بنظر النزاع وفقاً لقانونها فعلى املحاكم
الإماراتية �أن حترتم ذلك لأن قواعد االخت�صا�ص الق�ضائي
الدويل �أحادية اجلانب� ،أي �أن القانون الوطني يحدد حاالت
اخت�صا�ص حماكمها لنظر الق�ضايا ذات العن�صر الأجنبي
فقط وال حتدد اخت�صا�ص حماكم الدول الأخرى.
وي�ضيف بع�ض الفقه �شرطاً �آخر وهو �أن يكون احلكم الذي
�سي�صدر من املحكمة الأجنبية قاب ً
ال لالعرتاف به من قبل
الق�ضاء الإماراتي .ونحن نرف�ض هذا ال�شرط لأن احلكم
الأجنبي مل ي�صدر بعد حتى ميكن وزنه من حيث القابلية
للتنفيذ من عدمه .ومنيل للأخذ بالر�أي القائل �أن دور
القا�ضي يقت�صر فقط على الت�أكد من �أن الإجراءات املتخذة
�أمام املحكمة الأجنبية بها ال�ضمانات الكافية حلماية اخل�صوم،
و�أن اخل�صوم مت متثيلهم على الوجه املطلوب .وعدم املخالفة
للنظام العام يف دولة الإمارات .وهنا نريد �أن ن�ضيف �شرطاً
�آخر وهو �أن القا�ضي الإماراتي يجب �أن ينظر �إىل مدى قابلية
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احلكم الذي �سوف ي�صدره للتنفيذ يف دولة �أخرى .ون�سوق
املثال التايل لتو�ضيح ذلك .فلو �أن فرن�سية رفعت دعوى نفقة
على زوجها الفرن�سي �أمام الق�ضاء الإماراتي ،وقد �سبق لها
�أن رفعت دعوى نفقة مماثلة على زوجها يف فرن�سا وكانت
ممتلكات الزوج موجودة يف فرن�سا ولهما ثالثة �أبناء متوطنني
يف فرن�سا ،ففي هذه احلالة لو �صدر حكم من الق�ضاء الإماراتي
ف�إن الق�ضاء الفرن�سي لن يقوم بتنفيذه.
و�إذا توافرت هذه ال�شروط فالقا�ضي له �سلطة تقديرية �إذا
ما مت�سك �أحد اخل�صوم ب�أن النزاع منظور �أمام حمكمة دولة
�أخرى يف الأخذ بالإحالة من عدمه ،وذلك على �ضوء مالب�سات
كل ق�ضية على حدة ،مع �أننا نف�ضل �أن ال ي�ستعجل القا�ضي
الإماراتي بقبول الدفع بالإحالة ،و�إمنا يقوم بوقف الدعوى
�أو تعليقها وانتظار ما قد يقرره الق�ضاء الأجنبي ،للت�أكد من
�أن الق�ضاء الأجنبي لن يرف�ض االخت�صا�ص بنظر الدعوى،
�أو رمبا قد ي�صدر حكم من الق�ضاء الأجنبي ،وبالتايل تنتهي
اخل�صومة �أمام الق�ضاء الإماراتي ل�سبق الف�صل يف الدعوى،
�إذا ما توافرت يف احلكم الأجنبي �شروط تنفيذه.
وهذا النهج الذي اتبعته �أغلب القوانني التي ي�شري �إليها
الفقه امل�ؤيد للإحالة ،فعلى الرغم من �أن الفقه املنا�صر يرى
�أن هذه القوانني ت�أخذ بالإحالة �إال �أننا نرى �أنها ال ت�أخذ
بالإحالة و�إمنا ت�أخذ بوقف الدعوى ،ومن �أمثلة هذه القوانني
القانون الدويل اخلا�ص ال�سوي�سري لعام  1987الذي ن�ص يف
الفقرة الأوىل من املادة  9على �أنه “عندما تقوم يف اخلارج
دعوى لها ذات املو�ضوع وبني نف�س الأطراف توقف املحاكم
ال�سوي�سرية الدعوى �إذا قدرت �أن الق�ضاء الأجنبي �سي�صدر
يف غ�ضون مدة مالئمة ،قرار ميكن االعرتاف به يف �سوي�سرا”.
والقانون املدين البريوين ل�سنة  1984قرر يف املادة  2066على
�أنه “عندما تكون هناك دعوى مرفوعة يف تاريخ �سابق ت�ستند
على ذات املو�ضوع وبني الأ�شخا�ص �أنف�سهم �أمام حمكمة �أجنية،
ف�إن املحكمة البريونية توقف الف�صل يف الدعوى �إذا قدرت �أن
املحكمة الأجنبية �ست�صدر ،خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر
حكماً قاب ً
ال لأن يعرتف به وينفذ يف بريو”.
وننوه �أن بع�ض الفقه اختلف حول املحكمة التي يجب
الدفع بالإحالة �أمامها ،فالبع�ض يذهب �إىل �أن الدفع يجب
�أن يكون �أمام املحكمة التي رفع �أمامها الدعوى الحقاً� ،أما
االجتاه الآخر يرى جواز �إبداء الدفع بالإحالة �أمام املحكمة
التي رفع �إليها �أو ًال ويقرتحون بع�ض املعايري التي ميكن
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اال�ستناد عليها لتحديد املحكمة التي يجب الدفع بالإحالة
�أمامها ،ومن �أمثلة ذلك معيار املحكمة الأقدر على الف�صل
يف النزاع وكفالة �آثار احلكم ال�صادر ،ومعيار �آخر وهو مقدار
ما حققته املحكمة يف نظر الدعوى وحتقيقها� .إال �أننا منيل
�إىل الأخذ بالر�أي الأول فال يعقل من الناحية الواقعية
�أن يقبل الق�ضاء الذي رفع �إليه الدعوى �أو ًال وقطع �شوطاً
يف نظر الق�ضية �أن يتنازل عنها ويحيلها �إىل حمكمة دولة
�أخرى رفعت �إليها الدعوى يف وقت الحق.
ويذهب بع�ض الفقه على �أنه خالفاً ملا هو معمول به يف
القانون الداخلي �أن للخ�صوم احلق يف الدفع بالإحالة يف �أية
حالة تكون عليها الدعوى وال ي�شرتطون �إبدائه قبل �إبداء
�أي دفع �آخر �أو طلب �أو دفاع يف الدعوى ،وذلك لأن طبيعة
العالقات الدولية اخلا�صة تختلف يف معطياتها و�أهدافها
ونتائجها عن النظام القانوين الداخلي.
وبناء على ما تقدم ميكن القول ب�أن الثقة كبرية يف الق�ضاء
الإماراتي ال�ساعي لتحقيق العدالة ،وذلك لتقدير ظروف كل
دعوى على حدة وتقرير قبول الإحالة �أو رف�ضها �أو وقف الدعوى،
فالقا�ضي له �سلطة تقديرية وا�سعة� ،إال �أنه يجب �أن ي�سبب قراره،
ويكون يف ذلك خا�ضعاً لرقابة املحكمة العليا (املحكمة االحتادية
العليا ،التمييز ،النق�ض)� .أما �إذا كانت دولة الإمارات طرفاً يف
اتفاقية دولية ثنائية �أو جماعية وهذه االتفاقية ت�أخذ بالإحالة
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فعلى القا�ضي الإماراتي االلتزام
بهذه االتفاقيات وقبول الدفع بالإحالة.
ويف ختام هذه املقالة املوجزة ن�شري �إىل �أننا حاولنا
التطرق �إىل هذه امل�س�ألة ب�إيجاز غري خمل لأن هذه امل�س�ألة
حتتاج �صفحات عديدة وبحث متعمق .وهنا نهيب بامل�شرع
الإماراتي تنظيم م�س�ألة الإحالة لقيام ذات النزاع �أمام
حمكمة �إماراتية وحمكمة دولة �أجنبية.
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فضل الصالة والسالم على النبي صلى اهلل عليه وسلم
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�إن ال�صالة على النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -ذكر
يجمع �أهل الأر�ض و�أهل ال�سماء ،فهو ذكر �أمر اهلل به يف
كتابه فقال تعاىل�ِ } :إ َّن َّ َ
الل َوم ََل ِئ َك َت ُه يُ�صَ ُّلون َ َعلَى ال َّن ِب ِّي يَا
�أَ ُّيهَا ا َّلذ َ
ِين �آ َم ُنوا �صَ ُّلوا َعلَ ْي ِه َو َ�س ِّل ُموا َت ْ�سلِي ًما {(�سورة الأحزاب
الآية  ،)56يقول ابن كثري( :واملق�صود من هذه الآية �أن اهلل
�سبحانه وتعاىل �أخرب عباده مبنزلة عبده ونبيه عنده يف امللأ
الأعلى ب�أنه يثني عليه عند املالئكة املقربني ،و�أن املالئكة
ت�صلي عليه ،ثم �أمر تعاىل �أهل العامل ال�سفلي بال�صالة
والت�سليم عليه ،ليجتمع الثناء عليه من �أهل العاملني العلوي
وال�سفلي جميعاً) ،ف�صالة اهلل عليه رحمة ،و�صالة املالئكة
عليه ا�ستغفار ،و�صالتنا عليه دعاء .قال �أبو العالية�( :صالة
اهلل ثنا�ؤه عليه عند املالئكة ،و�صالة املالئكة الدعاء) وقد ن�ص
العلماء على �أنه يكره لل�شخ�ص �أن يلتزم دائماً ذكر ال�صالة دون
ال�سالم� ،أو ذكر ال�سالم دائماً دون ال�صالة� ،أما لو جمعهما� ،أو
ذكر ال�صالة �أحياناً ،وال�سالم �أحياناً ،ف�إنه يكون ممتث ً
ال للآية.
ويف ف�ضل ال�صالة على النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -وردت
ا�ص �أَ َّن ُه َ�س ِم َع
�أحاديث كثرية ،فعن َعبْدِ َّ ِ
الل ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
ال َّن ِب َّي �صَ َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُقو ُلَ ....« :ف ِ�إ َّن ُه م َْن �صَ َّلى َعلَ َّي
�صَ َل ًة �صَ َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه ِبهَا ع َْ�ش ًرا(» ..رواه م�سلم) فبكل �صالة
على الر�سول ي�صلي اهلل عليك ع�شراً ،ومن �صلى اهلل عليه هداه
من الظلمات �إىل النور ،يقول تعاىلُ } :ه َو ا َّلذِي يُ�صَ ِّلي َعلَ ْي ُك ْم
َوم ََل ِئ َك ُت ُه ِل ُي ْخ ِر َج ُك ْم مِ ْن ُّ
الظ ُلمَاتِ �إِ َل ال ُّنو ِر َو َكا َن ِبا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني
رَحِ ي ًما{ (�سورة الأحزاب الآية .)43
و�إذا تكاثرت عليك هموم الدنيا و�أ�سرفت على نف�سك
بالذنوب واخلطايا فمالذك اال�ستغفار وال�صالة على ر�سول اهلل
الل
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -يقول �أبي بن كعبَ « :كا َن ر َُ�سو ُل َّ ِ�صَ َّلى َّ ُ
ا�س
الل َعلَ ْي ِه و ََ�س َّل َم �إِ َذا َذ َهبَ ُث ُل َثا ال َّل ْيلِ َقا َم َف َقا َل يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
الل ،ا ْذ ُك ُروا َّ َ
ا ْذ ُك ُروا َّ َ
الل ،جَ اء َْت الرَّاجِ َف ُة َت ْت َب ُعهَا ال َّرا ِد َف ُة جَ ا َء ا ْلَو ُْت
الل �إِ ِّن �أُ ْك ِ ُ
ث
ِبَا فِيهِ ،جَ ا َء ا ْلَو ُْت ِبَا فِيهَِ ،قا َل �أُب ٌَّيُ :ق ْل ُت يَا ر َُ�سو َل َّ ِ
ال�صَّ َل َة َعلَ ْي َكَ ،ف َك ْم �أَ ْج َع ُل َل َك مِ ْن �صَ َلتِيَ ،ف َقا َل :مَا �شِ ْئ َتَ ،قا َل:
ي َل َكُ ،ق ْل ُت :ال ِّن ْ�ص َف،
ُق ْل ُت ال ُّر ُبعََ ،قا َل :مَا �شِ ْئ َت َف ِ�إ ْن ِزد َْت َف ُه َو َخ ْ ٌ
ي َل َكَ ،قا َلُ :ق ْل ُت َفال ُّث ُل َث ْيَِ ،قا َل مَا
َقا َل :مَا �شِ ْئ َت َف ِ�إ ْن ِزد َْت َف ُه َو َخ ْ ٌ
ي َل َكُ ،ق ْل ُت� :أَ ْج َع ُل َل َك �صَ َلتِي ُك َّلهَاَ ،قا َل:
�شِ ْئ َت َف ِ�إ ْن ِزد َْت َف ُه َو َخ ْ ٌ

�إِ ًذا ُت ْك َفى َه َّم َك َو ُي ْغ َف ُر َل َك َذ ْنب َُك» (رواه الرتمذي).
يقول الإمام ال�شوكاين يف كتابه حتفة الذاكرين( :قوله:
«�إذن تكفى همك ويغفر ذنبك « يف هاتني اخل�صلتني جماع خري
الدنيا والآخرة؛ ف�إن من كفاه اهلل همه �سلم من حمن الدنيا
وعوار�ضها؛ لأن كل حمنة ال بد لها من ت�أثري اله ّم و�إن كانت
ي�سرية ،ومن غفر اهلل ذنبه �سلم من حمن الآخرة ؛ لأنه ال
يوبق العبد فيها �إال ذنوبه).
ويقول ابن عالن يف كتابه دليل الفاحلني( :ووجه كفاية
املهمات ب�صرف ذلك الزمن �إىل ال�صالة عليه� :أنها م�شتملة
على امتثال �أمر ّ
الل تعاىل ،وعلى ذكره وتعظيمه ،وتعظيم
ر�سوله ،ففي احلقيقة مل يفت بذلك ال�صرف �شيء على
امل�صلي ،بل ح�صل له بتعر�ضه بذلك الثناء الأعظم �أف�ضل مما
كان يدعو به لنف�سه ،وح�صل له مع ذلك �صالة ّ
الل ومالئكته
عليه ع�شراً).
َّ
الل ْب ِن م َْ�س ُعو ٍد �أَ َّن َر ُ�سو َل
ومن ف�ضلها �أي�ضاً ما روي ع َْن َعبْدِ ِ
الل � -صَ َّلى َّ ُ
ا�س ِبي َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َّ ِ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َ -قا َل�« :أَ ْو َل ال َّن ِ
�أَ ْك َ ُ
ث ُه ْم َعلَ َّي �صَ َلة »(رواه الرتمذي).
ومن ترك ال�صالة على النبي و�أعر�ض عنها وقت �أن يذكر
عنده ،فهو بخيل ومبعد من رحمة اهلل ،ف َع ْن َعل ِِّي ْب ِن �أَ ِبي
الل �صَ َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم« :ا ْلبَخِ ي ُل
َطال ٍِب َقا َل َ :قا َل َر ُ�سو ُل َّ ِ
ا َّلذِي م َْن ُذ ِك ْر ُت عِ ْن َد ُه َفلَ ْم يُ�صَ ِّل َعلَ َّي» (رواه الرتمذي) ،وعن
كعب بن عُجرة قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم : -
«اح�ضروا املنرب» فح�ضرنا ،فلما ارتقى الدرجة قال�:آمني ،ثم
ارتقى الدرجة الثانية فقال� :آمني ،ثم ارتقى الدرجة الثالثة
فقال�:آمني ،فلما فرغ نزل عن املنرب فقلنا :يا ر�سول اهلل �سمعنا
منك اليوم �شيئاً ما كنا ن�سمعه فقال�« :إن جربيل عر�ض يل
فقالَ :ب ُع َد من �أدرك رم�ضان فلم يُغفر له فقلت �آمني ،فلما
رقيت الثانية قالَ :ب ُع َد من ُذ َ
كرت عنده فلم ي�ص ِّل عليك فقلت:
ِب �أو
�آمني ،فلما رقيت الثالثة قالَ :ب ُعد من �أدرك �أبويه الك َ ُ
�أحدهما فلم يدخل اجلنة فقلت �آمني» (رواه احلاكم).
اللهم �صل و�سلم وبارك عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
أ.د .محمد عبدالرحمن الضويني
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مترجمات

الرؤية االفتراضية..
وحـق األبوين في رؤية األبناء
ما حكم ر�ؤية الأبناء عبر و�سائل التوا�صل الإلكتروني؟
بعد �أن �أ�صبحت ال��زي��ارة االفترا�ضية وق��رار المحكمة
با�ستخدام تطبيقات التكنولوجيا �أمر ًا واقع ًا بقرار محكمة
في نيويورك/بالواليات المتحدة الأمريكية.

بقلم :أنيتا رماساستري
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يف �أعقاب الأزمة االقت�صادية التي �شهدتها الواليات املتحدة
الأمريكية ا�ضطرت العديد من العائالت الأمريكية �إىل
االنتقال وتغيري حمل �إقامتها بحثاً عن فر�ص عمل منا�سبة
وظروف معي�شية �أف�ضل .وهناك بع�ض احلاالت التي ينف�صل
فيها الزوجان مع وجود طفل ،وي�ضطر �أحدهما �إىل تغيري حمل
�إقامته لأ�سباب اقت�صادية قد جتعل الطفل يعاين من �صعوبات
وم�شقة االنتقال �إىل مكان جديد واالبتعاد -من الناحية
اجلغرافية  -عن �أحد �أبويه.
ومن �أجل التو�صل �إىل حل ملثل هذه احلاالت بد�أت حماكم
الأ�سرة الأمريكية م�ؤخ ًرا يف ا�ستحداث و�سيلة جديدة متكن
الأبوين من حق ر�ؤية الأبناء و ُتتيح لهما التوا�صل مع �أبنائهم
عرب و�سائل التوا�صل الإلكرتوين احلديثة وهو ما يُعرف بـ
«الر�ؤية االفرتا�ضية» �أو «الر�ؤية الإلكرتونية» .وتت�ضمن الر�ؤية

االفرتا�ضية ا�ستخدام تطبيقات الهاتف املزودة بخا�صية الفيديو
مثل برنامج �سكايب �إىل جانب تطبيقات الويب الأخرى مثل
الر�سائل الن�صية والربيد الإلكرتوين.
ويف هذا املقال �سوف �أتناول �أول �سابقة من نوعها يف
مفهوم الر�ؤية االفرتا�ضية يف نطاق والية نيويورك �إىل جانب
ا�ستعرا�ض قوانني الر�ؤية االفرتا�ضية بالواليات الأخرى .ف�إذا
ما نظرنا يف ظل الأزمة االقت�صادية احلالية �إىل واجب الأبوين
يف حتمل تكاليف املعي�شة و�سعيهما للح�صول على فر�صة عمل
منا�سبة �أينما كانت ،جند �أن مفهوم «الر�ؤية االفرتا�ضية» ي�أتي
مبثابة حل عملي ومفيد يف حاالت تغيري حمل �إقامة �أحد
الأبوين ،ولكنه يظل بالطبع لي�س احلل الأمثل.

االجتاه نحو الر�ؤية االفرتا�ضية يبد�أ يف االزدياد
قبل �إ�صدار قرار الر�ؤية االفرتا�ضية يف ق�ضية نيويورك،
يبدو �أن هناك حماكم �أخرى قد �أ�صدرت �أحكاماً م�شابهة .على
�سبيل املثال ،طلب مايكل جوف -وهو �أب لطفلة تبلغ حوايل �أربع
�سنوات ومنف�صل عن زوجته -من �أحد ق�ضاة حماكم والية يوتا
اال�شرتاط على مطلقته ا�ستخدام برنامج �سكايب لتمكينه من
التوا�صل مع طفلته ،وهذا احلكم جعل يوتا �أول والية تتبنى
قوانني الر�ؤية االفرتا�ضية يف عام .2004
ويف التقارير الإخبارية� ،صرح جوف ب�أنه عندما حتدث
�إىل ابنته عرب الهاتف ،ا�ستغرقت املكاملة حوايل خم�س دقائق،
ولكنه عندما بد�أ ي�ستخدم االت�صاالت املرئية عرب الإنرتنت
للتوا�صل مع ابنته ،ت�ستغرق املحادثات بينهما حوايل 15
دقيقة و�أحياناً �أكرث .لذا� ،أ�صبح جوف م�ؤيداً قوياً لتطبيق
الر�ؤية االفرتا�ضية؛ حيث �أ�س�س موقعاً �إلكرتونياً حول هذا
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وقبل �أن مينح القا�ضي الأم املوافقة على طلبها لالنتقال
وتغيري حمل �إقامتها (بالرغم من معار�ضة الوالد لهذا
الطلب) ،حترى القا�ضي جريي جارجويلو عن الأو�ضاع
االقت�صادية للأ�سرة و�أحوالها املالية« :فقد كان منزل الزوجية
ال�سابق الذي تقيم فيه الأم-مقدمة االلتما�س-مع �أبنائها على
و�شك احلجز عليه ونزع ملكيته منها� ،إىل جانب �أن مقدمة
االلتما�س تعمل منذ فرتة طويلة يف وظيفة كاتبة ح�سابات

ولكنها بدون عمل منذ عام  ،2009حيث قام �صاحب العمل
بخف�ض العمالة لديه و�إنهاء خدماتها ،وقد �أو�شك حقها يف
احل�صول على �إعانة بطالة على االنتهاء ،وباءت جميع م�ساعيها
يف احل�صول على فر�صة عمل الئقة بالف�شل.
وبعد �أن ت�أكد القا�ضي من حقيقة الو�ضع املايل للأم ،وبعد �أن
�أخذ بعني االعتبار املزايا املتاحة يف والية فلوريدا من حيث توافر
مكان الإقامة املنا�سب للأم ولأبنائها ،وفر�ص العمل املتوفرة
هناك ،وتكاليف رعاية الأطفال املعقولة،منح القا�ضي موافقته
على طلب الأم لالنتقال �إىل والية فلوريدا ب�صحبة �أبنائها.
كما منح القا�ضي الأب حقوقاً �أخرى �إىل جانب حق التوا�صل
مع �أبنائه عرب �سكايب ،فلقد �أعطى له حق ر�ؤية �أبنائه خالل
الإجازات املدر�سية .وعلى هذا النحو ف�إن و�سائل التوا�صل
الإلكرتوين ُتعد و�سائل م�ساعدة ولكنها ال ُتغني الأبناء عن
التوا�صل الفعلي واملبا�شر مع الأبوين.
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ر�ؤية الأبناء عرب كامريا الويب� ..سابقة نيويورك
الق�ضائية املعروفة بـ«ق�ضية بيكر»
�أ�صدر �أحد الق�ضاة يف والية نيويورك م�ؤخ ًرا يف الق�ضية
التي �أطلق عليها ا�سم بيكر احلكم الآتي« :يتوقف منح الأم
املوافقة على االنتقال وتغيري حمل �إقامتها على ال�سماح
لأبنائها االثنني بر�ؤية والدهما والتوا�صل معه �إلكرتونياً
عرب �سكايب ،وهو �أحد خدمات االت�صال الإلكرتوين التي
تت�ضمن خا�صية الفيديو ،وذلك عقب انف�صال الزوجني
عام  2008واعتزام الأم االنتقال �إىل والية فلوريدا ب�صحبة
�أبنائها للعي�ش مع �أبويها والعمل هناك».
كانت ق�ضية بيكر هي الق�ضية الأوىل من نوعها يف والية
نيويورك التي قام القا�ضي فيها ب�إ�صدار قرار ب�ش�أن «الر�ؤية
االفرتا�ضية» ،فلقد حكم القا�ضي جريي جارجويلو قا�ضي
حمكمة مقاطعة �سوفولك العليا على الأم يف هذه الق�ضية» �أن
حتر�ص وتت�أكد قبل تغيري حمل �إقامتها من �أن الأب والأبناء
لديهم و�سيلة منا�سبة ال�ستخدام الإنرتنت والتوا�صل عرب
برنامج �سكايب الذي يتيح التوا�صل املبا�شر بني الأب و�أبنائه».

الر�ؤي��ة االفرتا�ضي��ة تت��م
با�س��تخدام تطبيق��ات الهاتف
املزودة بخا�صية الفيديو

مترجمات

املو�ضوع ،ي�ؤيد من خالله تطبيق قانون الر�ؤية االفرتا�ضية
يف العديد من الواليات الأخرى.
بالإ�ضافة �إىل والية يوتاُ ،تطبق الر�ؤية االفرتا�ضية حالياً يف
خم�س واليات �أخرى هي :فلوريدا� ،إلينوي ،كاروالينا ال�شمالية،
تك�سا�س ،وي�سوكن�سن .ويف الوقت ذاته ،تدر�س ال�سلطات
الت�شريعية الأخرى بالواليات م�شروعات القوانني املطروحة
حول �إجازة الر�ؤية االفرتا�ضية .ويبدو �أن االجتاه نحو الر�ؤية
االفرتا�ضية �سوف ي�أخذ يف االزدياد.
تختلف تفا�صيل قوانني الر�ؤية االفرتا�ضية من والية
�إىل �أخرى .ولكن يف معظم الواليات التي جتيزها ،ال متثل
الر�ؤية االفرتا�ضية عام ً
ال رئي�سياً عند الف�صل يف امل�سائل
املتعلقة بح�ضانة الطفل والر�ؤية املبا�شرة .ويقوم القا�ضي
يف احلاالت التي مينح فيها حق الر�ؤية االفرتا�ضية ب�إعداد
جدول زمني يو�ضح فيه الأيام واملواعيد املنا�سبة للر�ؤية
االفرتا�ضية ومدتها.
وفيما يتعلق بفر�ض الر�ؤية االفرتا�ضية ،دائماً ما ينظر
قا�ضي حمكمة الأ�سرة �إىل ما يحقق �أف�ضل م�صلحة للطفل،
وي�أخذ يف اعتباره ما �إذا كان هذا النوع من الر�ؤية �سي�ؤثر ب�شكل
خطري يف م�صلحة الطفل وتن�شئته �أم ال .ومن املرجح عدم
�إتاحة خيار الر�ؤية االفرتا�ضية لأولياء الأمور الذين فقدوا
حق الر�ؤية ب�سبب اعتدائهم بدنياً �أو جن�سياً على الطرف
الآخر �أو الطفل� ،أو ب�سبب ارتكابهم جلرائم �أخرى خطرية.
ومن ناحية �أخرى ،ي�أخذ القا�ضي يف اعتباره �إذا كانت
الر�ؤية االفرتا�ضية �سوف ُت�سن من و�ضع الطفل؛ حيث
ميكن ا�ستخدامها للت�شجيع على مزيد من التوا�صل بني ويل
الأمر غري احلا�ضن والطفل ،خا�صة �إن كانوا يعي�شون بعيداً
عن بع�ضهم البع�ض.
وبوجه عام ،ف�إن اللقاءات بني ويل الأمر والطفل عرب
الإنرتنت  -با�ستخدام االت�صاالت املرئية وكامريا الويب ُ -تعد
ال �أف�ضل من املكاملات الهاتفية التي كانت ُت�ستخدم قدمياً
ح ً
يف معظم احلاالت .ومع ذلك� ،أعرب خرباء القوانني الأ�سرية
عن خماوفهم من �أن و�سائل التوا�صل الإلكرتوين �ستجعل
املحاكم ُتيز للآباء احلا�ضنني االنتقال بعيدًا ب�شكل �أكرب؛
فاللجوء �إىل التوا�صل الإلكرتوين ً
بدل من التوا�صل املبا�شر
لن يكون له الت�أثري نف�سه جلميع الآباء �أو الأطفال .لذا ،يجب
�أن تتوخى املحاكم احلذر قبل املوافقة على تغيري حمل �إقامة
الآباء احلا�ضنني يف احلاالت التي ال تتيقن فيها املحكمة من
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الر�ؤي��ة االفرتا�ضية ُت�س��ن من و�ضع
الطفل وت�شجع على مزيد من التوا�صل
بني ويل الأمر غري احلا�ضن والطفل

توافر التوا�صل عرب �سكايب .ويف الوقت ذاته ،يجب �أن يُدرك
الآباء �أن توا�صلهم مع �أبنائهم عرب كامريات الويب لي�س
بدي ً
ال عن التوا�صل املبا�شر وال يُغني عنه؛ فالإنرتنت بب�ساطة
و�سيلة �إ�ضافية يجب ا�ستخدامها بحر�ص.

الهوام�ش
�أن��ي��ت��ا رم��ا���س��ا���س��ت��ري ،ك��ات��ب��ة ع��م��ود في
ال���م���وق���ع الإل���ك���ت���رون���ي «،»FindLaw
�أ���س��ت��اذة كر�سي د .واي���ن و�آن جيتينجر
ل��ل��ق��ان��ون ف���ي ك��ل��ي��ة ال���ح���ق���وق ب��م��دي��ن��ة
���س��ي��ات��ل ،ج��ام��ع��ة وا����ش���ن���ط���ن ،وم���دي���رة
م����رك����ز ����ش���ي���دل���ر ل���ل���ق���ان���ون وال���ت���ج���ارة
والتكنولوجيا .لها مقاالت �سابقة على
نف�س الموقع الذي يحتوي على �أر�شيف
ل��م��ق��االت��ه��ا ال���ع���م���ودي���ة -ف���ي م��ج��االت
ال���ق���ان���ون ال���ت���ج���اري وق����ان����ون ال��ف�����ض��اء

الإلكتروني والق�ضايا الأمنية المتعلقة
ببيانات الحا�سوب ،والق�ضايا القانونية
الأخرى.
رام����ا�����س����ا�����س����ت����ري ف�����ي �إج�����������ازة ح���ال���ي���اً
م����ن ال���ج���ام���ع���ة ل��ل��ع��م��ل ف����ي ال��ح��ك��وم��ة
ال��ف��ي��درال��ي��ة .والآراء ال��ت��ي ت��م التعبير
عنها في هذا العمود تتحمل م�س�ؤوليتها
راما�سا�ستري ب�صفتها ال�شخ�صية وال
تعبر بال�ضرورة عن �آراء جهات العمل
التي تعمل بها حالياً �أو عملت بها �سابقاً.
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«سيلفي القرد»

بال حقوق ملكية فكرية

ح�سم املوقف الذي اتخذه مكتب الواليات املتحدة حلقوق
الطبع والن�شر املرحلة الأوىل من هذه الق�ضية ،حيث �أقر املكتب،
بعد �إ�صدار الئحته اجلديدة ،بحق مو�سوعة ويكيبيديا بن�شر
ال�صورة حمل النزاع على الإنرتنت ،و�أفاد املكتب ،الذي يعترب
الهيئة احلكومية املعنية بق�ضايا حقوق الطبع والن�شر يف الواليات
املتحدة� ،أن “ما تنتجه احليوانات من �أعمال فنية يدخل يف نطاق
امللكية العامة”.
وتعود بدايات املو�ضوع �إىل قيام قرد بالتقاط �صور
“�سيلفي” لنف�سه با�ستخدام معدات ت�صوير متطورة ميلكها
م�صور كان يجري حتقيقاً �صحفياً ،وهو ما �أخرج �إىل
ال�سطح ت�سا�ؤالت حول امللكية القانونية لهذه ال�صور� :أهي
مملوكة للقرد الذي التقطها؟ �أم ل�صاحب الكامريا؟ �أم �أنهما
ي�شرتكان يف ملكيتها؟ �أم �أنها ملكية عامة؟
وتدور رحى هذه الق�ضية منذ عدة �سنوات م�ضت ()2011؛ وكان
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�إليكم �آخر الموا�ضيع الهزلية المثيرة للجدل التي
حظيت بمتابعة �إعالمية وا�سعة في بدايات عام 2014
(وهو مو�ضوع ربما يحمل في طياته دالالت لما و�صل
�إليه الحال في ع�صرنا!) .وق��د ك��ان لهذا المو�ضوع
�أ�صدا�ؤه في عالم الملكية الفكرية� :إنه �صور “ال�سيلفي”
ال�شهيرة التي التقطها قرد من قرود المكاك لنف�سه.

�أطرافها هم مو�سوعة ويكيبيديا املجانية ال�شهرية ،وديفيد �سالتر،
م�صور حيوانات ،وقرد من ف�صيلة املكاك ،حظي ب�شهرة عاملية بعد
التقاط ال�صورة ،بالإ�ضافة �إىل �أداة “اجلرمية” :الكامريا.
�أثناء �إجرائه حتقيقاً �صحفياً يف �سوالوي�سي ال�شمالية
(�إندوني�سيا) للح�صول على �صور لنوع نادر من قرود املكاك (مكاكا
نياجرا) ،ترك �سالتر �أحد القرود يختل�س كامريته ،والتقط
الأخري بها مئات ال�صور كان معظمها غري وا�ضح فيما عدا �صورتني
رائعتني من طراز “�سيلفي”.
وبعد عودته �إىل بريطانيا� ،أحرزت ال�صور جناحاً مذه ً
ال
بانت�شارها يف كل و�سائل الإعالم عرب العامل ،وهو ما �سعد به
ديفيد كثرياً.
لكن �سعادته مل تدم ،فقد �أخذت الأمور منحى �سيئاً عندما
اكت�شف �أن موقع ويكي ميديا كومنز (موقع الو�سائط املتعدد يف
ويكيبيديا) قد �أقدم على �إ�ضافة ال�صورة �إىل جمموعة ال�صور التي
“ال تخ�ضع للملكية الفكرية” والتي يبلغ عددها  22مليون �صورة،
حتديداً بهدف ت�ضمينها يف مقال عن قرود املكاك.
وعندما �أدرك �سالتر حجم اخل�سارة املالية التي ميكن �أن
تنتج عن هذا الفعل ،طالب عدة مرات ب�سحب ال�صورة من مكتبة
الو�سائط املتعددة على �شبكة الإنرتنت ،بدعوى �أنه املالك الأ�صلي
لها� ،إال �أن ويكيبيديا رف�ضت طلبه على اعتبار �أن ال�صورة لي�س لها
حقوق ملكية فكرية.
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بعد تجربة نيويورك

هل تصبح مواقع التواصل االجتماعي وسيلة
مقبولة لتقديم المستندات القانونية؟

�أق ّرت النظم الق�ضائية في جميع �أنحاء العالم ب�أهمية
الحياة الرقمية� ..إق��رار ًا ات�سم بالبطء والع�شوائية
وذلك من خالل مزج الأ�شياء الملمو�سة بالأ�شياء غير
الملمو�سة ،وقد �أ�صبح هذا الأم��ر حقيقي ًا فيما يتعلق
بتقديم الم�ستندات ،فبع�ض المحاكم لن تقبل ال ُن�سخ
الورقية بعد ذلك.
واخلرب القائل ب�أن نيويورك تتعامل مع الفي�سبوك
على �أنه و�سيلة مقبولة لإر�سال الأوراق ُيعد �أم ًرا ذا �أهمية
لأنها تعتقد � -أو تتخيل نف�سها -مرك ًزا للعمل القانوين على
48

القا�ضي �إىل �أن ال�سيد /بي�سكوت�شو ميكن �أن يتخذ خطوة
غري م�سبوقة با�ستخدام الفي�سبوك لإر�سال �أمر املحكمة،
�شريطة �أن ير�سل ن�سخة بريدية على �آخر عنوان معروف
لل�سيدة� /أنتيجوا.
�أ�ضاف القا�ضي �أن الفي�سبوك مل يتم ا�ستخدامه كو�سيلة
�إر�سال �إعالنات ق�ضائية يف حمكمة والية نيويورك ،ولكن
�سمحت به حماكم �أخرى ،مبا يف ذلك حماكم فريجينيا.
بنا ًء على قواعد الإر�سال ،ميكن للأ�شخا�ص ا�ستخدام
جمموعة متنوعة من الطرق لت�سليم م�ستند ما ،مبا يف ذلك
ت�سليمه �شخ�صياً �أو ملحاميهم �أو  -يف بع�ض احلاالت  -عن طريق
الربيد الإلكرتوين ،و�إذا مل تفلح هذه الطرق ،فب�إمكانهم
اللجوء �إىل املحكمة لتجربة طريقة �أخرى مثل الطريقة التي
نحن ب�صددها وهي و�سائل التوا�صل االجتماعي.
�إن ا�ستخدام الفي�سبوك من قبل املحاكم لي�س بالأمر
اجلديد ،ولكنه كان بطيئاً يف الو�صول �إىل الواليات املتحدة،
ومن اجلدير بالذكر �أن �أ�سرتاليا �سمحت به يف عام ،2009
وقامت حماكم اململكة املتحدة بنف�س ال�شيء يف  ،2011ولكن
يف � ،2012أقرت حمكمة مبنهاتن �أنه ال ميكن لبنك �أن
ي�ستخدم الفي�سبوك لإر�سال �أوراق عن �سارق هوية.
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تقارير جيف روبرت�س يف جيجا �أوم:
بنا ًء على قواعد الإر�سال ،ميكن للأ�شخا�ص ا�ستخدام
جمموعة متنوعة من الطرق لت�سليم م�ستند ما ،مبا يف ذلك
ت�سليمه �شخ�ص ًيا �أو ملحاميهم �أو عن طريق الربيد الإلكرتوين.
لهذا يعتقد بع�ض املراهقني �أن الفي�سبوك للكبار فقط:
فقد ح�صل �أحد الآباء يف نيويورك على ت�صريح ال�ستخدام
�شبكة التوا�صل االجتماعي لإبالغ زوجته ال�سابقة ب�ش�أن
التغريات التي طر�أت على ترتيبات نفقة االبن.
وبح�سب ما ذكره قا�ضي الأمور العائلية ال�سيد /جريجوري
جليدمان ،ف�إن الفي�سبوك كان و�سيلة �إر�سال بديلة مقبولة منذ
اللحظة التي مل ي�ستطع فيها ال�سيد /نويل بي�سكوت�شو حتديد
مكان زوجته ال�سابقة ال�سيدة� /آنا ماريا �أنتيجوا ،فقد بد�أ النزاع
القانوين بطلب من ال�سيدة� /أنتيجوا بالتوقف عن �سداد نفقة
االبن لأن ابنها قد بلغ من العمر  21عاماً.
لقد و�صف القا�ضي -يف �أمر حمكمة -املحاوالت التي
قام بها ال�سيد /بي�سكوت�شو لتحديد مكان ال�سيدة� /أنتيجوا،
مبا يف ذلك مرا�سلة �أبنائه ملعرفة عنوانها والبحث عنها من
خالل حمرك البحث «غوغل».
ومع ذلك الحظ القا�ضي �أنه على الرغم من عدم القدرة
على �إيجاد ال�سيدة� /أنتيجوا� ،إال �أنها كانت تتوا�صل بانتظام
على �شبكة التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك» ،حتى �أنها قد
�أعجبها بع�ض ال�صور التي قامت زوجة ال�سيد /بي�سكوت�شو
احلالية بتحميلها على الفي�سبوك ،ونتيجة لذلك ،انتهى

ميكن ا�س��تخدام جمموعة متنوعة من الطرق
لت�سليم م�س��تند ما �شخ�صي ًا �أو بوا�سطة املحامي
�أو عرب الربيد الإلكرتوين

العــدد ( - )20دي�سمرب -

م�ستوى العامل ،وقد ي�ؤدي هذا الأمر �إىل التعجيل باعتبار
و�سائل التوا�صل االجتماعي م�صد ًرا متنامياً للأن�شطة
القانونية ،فالق�ضية التي نحن ب�صددها تتعلق بزوج مطلق
يطالب ب�أن ت�ستمر زوجته ال�سابقة يف �سداد نفقة االبن،
وقد طلب ا�ستخدام الفي�سبوك لأن زوجته رف�ضت الرد
على ر�سائل الربيد الإلكرتوين �أو اخلطابات ،ولكنها كانت
تتوا�صل بانتظام من خالل �شبكات التوا�صل االجتماعي.
�إن ح�صول رجل على نفقة ابن من امر�أة مع العلم �أن
االبن املعني قد جتاوز عمره  21عاماً ،يلقي ال�ضوء على
مدى التغري الذي حدث ملفاهيم العادات والتقاليد.
لذلك ،فقد تزداد خماوف م�ستخدمي الفي�سبوك ب�ش�أن
خ�صو�صية ما يقومون به على �شبكة التوا�صل االجتماعي
مما قد ي�صيبهم بدرجة ما من جنون ال�شك.

دراسة قانونية

تزايد معدالت الطالق باإلمارات
)المشكلة والحل(

بقلم :أ.د.محمد عبد الرحمن الضويني
�أ�ستاذ الفقه املقارن مبعهد دبي الق�ضائي
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الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ...وبعد
فلقد اعتنى الإ�سالم ب�ش�ؤون الأ���س��رة ،و�شرع لها
من الأحكام ما يجعلها متينة قوية ،حتى تكون لبنة
قوية في �صرح المجتمع ،ولقد بلغ من عناية ال�شريعة
بالزواج �أن جعلت له مقدمات دعا �إليها ال�شارع الحكيم،
منها ال�س�ؤال والتحري عن المر�أة وما هي عليه و�أهلها
من �آداب و�أخالق وتدين ،وكذلك ال�س�ؤال عن الخاطب
و�أخالقه ودينه ،ومن ثم الخطبة بعد النظر المتبادل
بينهما ليطمئن قلب كل منهما �إلى الآخر ،فيتبين لكل
منهما في الآخر مدى تحقق ال�صفات المطلوبة وفق ما
�أر�شدت �إليه ال�سنة المطهرة.

حثت ال�شريعة على احلب والود
واملعاملة باللني واللطف بني الزوجني

الإطار العام ل�شرعية الطالق:
تتمة لعناية الإ�سالم باملر�أة ت�أتي �شرعيته للطالق
عند احلاجة ،وذلك �إذا ظهرت يف احلياة الزوجية م�شاكل
م�ستع�صية  -ل�سبب �أو لآخر  -تربو مفا�سدها على م�صالح
اال�ستمرار يف الزواج ،ولذا جعله الإ�سالم يف الأ�صل بيد
الرجل وهو قوام الأ�سرة ،ولكن هذا احلق لي�س حقاً
مطلقاً �أو فردياً حم�ضاً ،بل هو مقيد وم�شروط بعدم
الإ�ضرار� ،إذ �إنه م�شروع لتحقيق غاية ومق�صد ،ولي�س
للعبث �أو الإيذاء.
ورغم ذلك فقد ن ّفر النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -من
الطالق بقوله�« :أبغ�ض احلالل �إىل اهلل عز وجل الطالق»()9
وعن معاذ بن جبل  -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل -
�صلى اهلل عليه و�سلم « : -يا معاذ ما خلق اهلل �شيئاً على
وجه الأر�ض �أبغ�ض �إليه من الطالق )10( ».....كما نهى
النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -عن �أن تطلب املر�أة الطالق
من غري �سبب ،فعن ثوبان  -ر�ضي اهلل عنه �-أن ر�سول اهلل
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -قالّ �« :أيا امر�أة �س�ألت زوجهاالطالق يف غري ب�أ�س فحرام عليها رائحة اجلنة» ( ،)11فعلى
الرغم من �شرعية الطالق �إال �أن الراجح لدى الفقهاء �أن
الأ�صل فيه احلظر ،فقد قال تعاىلَ « :ف�إِنْ �أَ َط ْع َن ُك ْم َف َل َت ْب ُغوا
يل �إِ َّن َّ َ
َعلَ ْيهِنَّ َ�س ِب ً
ريا» ( .)12ومن ثم فالطالق
الل َكا َن َع ِل ًّيا َك ِب ً
الأ�صل فيه �أنه دواء وعالج ولكن متى �أ�سيء ا�ستخدامه ف�إنه
ي�صبح داء.
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و�سلم  ...« :-والرجل راع يف �أهله وم�س�ؤول عن رعيته،
واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها )8(»...
�إىل غري ذلك من الأحكام التي جاء بها الإ�سالم والتي
من �ش�أن مراعاتها �أن حتفظ كيان الأ�سرة وحتميها من
الت�صدع واالنهيار ،والق�ضاء على �أ�سباب اخلالف والنزاع
التي ت�ؤدي يف الغالب �إىل الطالق.

2014

وقد �أو�ضح الإ�سالم �إطار العالقة بني الزوجني يف
الأ�سرة ،حتى ال تت�صادم فيها الآراء والرغبات ف�أمر
الرجال بح�سن معا�شرة الن�ساء ،فقال تعاىلَ } :و َعا�شِ ُروهُ نَّ
ب ِْال َ ْع ُر ِ
وف َف�إِنْ َكرِهْ ُت ُموهُ نَّ َف َع َ�سى �أَنْ َت ْك َرهُ وا َ�ش ْي ًئا َو َي ْج َع َل
َّ ُ
ريا{ ( )1على �أن لفظ املعروف ي�شمل كل
يا َك ِث ً
الل فِي ِه َخ ْ ً
�صور ال�سلوك القومي واملعاملة العادلة والرفق بالزوجة
ومتكينها من العي�ش املنا�سب مل�ستواها االجتماعي،
و�إ�شعارها باحلب واالحرتام ،ولقاء �أهلها بالب�شر والإكرام،
وكذلك م�شاورتها يف �ش�ؤون بيتها و�أطفالها.
كما حثت ال�شريعة على كل ما ي�شيع الود واحلب بني
الزوجني من حيث املعاملة باللني والتلطف ،وممازحة
الزوج لزوجته ،و�أن يغ�ض الطرف عن بع�ض الق�صور
لديها ،فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم  -قال« :ال يف ُرك م�ؤمن م�ؤمنة �إنكره منها خلقاً ر�ضي منها �آخر» (.)2
وحث الإ�سالم الرجل على م�ساعدة الزوجة يف �أعمال
املنزل ،وخا�صة يف وقت مر�ضها ت�أ�سياً بر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -الذي كان يقوم يف خدمة �أهله( ،)3كما
حثه الإ�سالم على العناية مبظهره �أمام زوجته ،كما �أنها
تتزين له ،وعليه �أن يغار عليها يف دينها وعر�ضها ،و�أال
يف�شي �سرها ،وكذلك ال تف�شي هي �سره بني النا�س ،ولقد
خ�ص النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -الرجال بالو�صية
بالن�ساء فقال« :وا�ستو�صوا بالن�ساء خرياً ،ف�إن املر�أة خلقت
من �ضلع ،و�إن �أعوج �شيء يف ال�ضلع �أعاله ،ف�إن ذهبت تقيمه
ك�سرته ،و�إن تركته مل يزل �أعوج فا�ستو�صوا بالن�ساء خرياً»
( )4يقول الإمام النووي« :يف هذا احلديث مالطفة للن�ساء
والإح�سان �إليهن ،وال�صرب على عوج �أخالقهن ،واحتمال
�ضعف عقولهن ،وكراهة طالقهن بال �سبب ،و�أنه ال يطمع
با�ستقامتها»(.)5
كما �أن على الزوجة �أن تطيع زوجها باملعروف وحتافظ
ال�ص ِ َ
الاتُ َقا ِنتَاتٌ
عليه يف عر�ضها وماله ،يقول تعاىلَ } :ف َّ
ِظ َّ ُ
با َحف َ
الل{ ( ،)6وقال � -صلى اهلل عليه
َحاف َِظاتٌ ِل ْل َغ ْيبِ ِ َ
و�سلم �« :-إذا �صلت املر�أة خم�سها و�صامت �شهرها وحفظت
فرجها و�أطاعت بعلها دخلت جنة ربها»(.)7
وفوق ذلك فكال الزوجني راع وم�س�ؤول عن رعيته يف
�إطار ما �أناطه اهلل به ،فيقول الر�سول � -صلى اهلل عليه

دراسة قانونية

م�شكلة تزايد معدالت الطالق:
رغم ما جاء به الإ�سالم من �أحكام من �ش�أن االلتزام بها
ان�ضباط الأ�سرة و�صونها �إال �أنه الحظنا يف الآونة الأخرية
ارتفاع معدالت الطالق يف الدولة ،وهو يعد ظاهرة غريبة
على جمتمع متدين ومتما�سك ،فقد ن�شرت جريدة الإمارات
اليوم يف عددها ال�صادر بتاريخ � 2014/9/14أن هناك ارتفاعاً
يف عدد حاالت الطالق خالل الن�صف الأول من العام اجلاري
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي بن�سبة ت�صل �إىل ،%20
مبعدل �أربع حاالت طالق يتم ت�صديقها يومياً يف حماكم دبي،
و�أن الن�صف الأول من العام اجلاري قد �شهد  784حالة طالق،
مقارنة بـ  646حالة طالق يف الن�صف الأول من العام املا�ضي،
وذلك ح�سبما �صرح به الدكتور عبد العزيز احلمادي رئي�س ق�سم
الإ�صالح الأ�سري يف حماكم دبي .كما �أفاد ب�أن حاالت الطالق
التي مت ت�صديقها يف حماكم دبي خالل الن�صف الأول من العام
اجلاري ت�ضمنت  216حالة طالق بني �أزواج مواطنني ،و78
حالة بني زوج مواطن متزوج بغري مواطنة ،و 38حالة بني زوج
غري مواطن متزوج مبواطنة 452 ،حالة بني زواج غري مواطن
متزوج بغري مواطنة.
وعلى م�ستوى الدولة فقد ن�شرت جريدة البيان يف عددها
ال�صادر بتاريخ � 2014/1/6أن الإح�صاءات التي جمعتها من
حماكم الدولة �أظهرت وقوع نحو  13حالة طالق يومياً يف الدولة
خالل الفرتة من يناير �إىل نهاية نوفمرب  .2013وت�صدرت �إمارة
عجمان القائمة ب�أكرب عدد من حاالت الطالق م�سجلة 1174
حالة يف حني �سجلت �إمارة �أم القيوين �أقل الأعداد بـ  71حالة
فقط .كما ت�ضمنت الإح�صائية  1951حالة طالق بني �أزواج
مواطنني ،و 423حالة بني زوج مواطن متزوج بغري مواطنة،
و 65حالة بني زوج غري مواطن متزوج مبواطنة ،و 1207حاالت
بني زواج غري مواطن متزوج بغري مواطنة.
ويف �إطار ر�ؤيته كم�صلح �أ�سري �صرح الدكتور احلمادي ()13
ب�أن من الدوافع والأ�سباب التي �أدت النت�شار تلك الظاهرة �أن
هناك حالة من اال�ستهتار لدى ال�شباب املواطنني يف م�س�ألة
الطالق ،و�أن البع�ض منهم ال يقدر خطورة الطالق �إال بعد
فرتة من وقوعه ،ويف الأغلب يكون بعد الطلقة الثالثة ،وهو
ما يعني عدم عودة الزوجني �إىل بع�ضهما مرة �أخرى �إال بعد
ا�ستيفاء ال�شروط ال�شرعية لذلك.
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تتم��ة لعناية الإ�س�لام باملر�أة ت�أتي �ش��رعيته
للط�لاق عند احلاج��ة ،وذل��ك �إذا ظهرت يف
احلي��اة الزوجي��ة م�ش��اكل م�س��تع�صية تربو
مفا�سدها على م�صالح اال�ستمرار يف الزواج

و�إزاء انت�شار تلك الظاهرة بهذه الأعداد املفزعة رغم ما
�أحيط به الطالق من قيود �شرعية وقانونية ،ف�إنه يجب
البحث عن الأ�سباب امل�ؤدية �إىل هذا التزايد ،و�أ�ساليب
الوقاية منها وطرق عالجها.
�أو ًال � -أ�سباب زيادة معدالت الطالق:
تتنوع الأ�سباب امل�ؤدية �إىل انت�شار هذه الظاهرة يف واقعنا
املعا�صر ،فقد �شهدت املحاكم ال�شرعية ودور الفتوى �ألواناً
من �أ�سباب الطالق ،وذلك لأن املجتمع اليوم ي�شهد تغرياً
كبرياً ومتالحقاً يف �أمناط احلياة امل�ؤثرة يف جتاوز الأعراف
والتقاليد ،وكذلك تطور العالقات االجتماعية وال�سلوك
الب�شري وطرائق التفكري ،ولعل من �أهم الأ�سباب امل�ؤدية
الختالل التوازن املجتمعي وبروز ظاهرة الطالق ما يلي (:)14

 - 4الزواج بالأجنبيات:
رغم اختالف البيئات والأمناط ال�سلوكية من دولة �إىل
�أخرى ،ومع تطور احلياة و�سهولة التوا�صل والتنقل بني
الدول انت�شر الزواج من الأجنبيات ،ولذات ال�سبب ظهرت له
�سلبيات كثرية ،والتي غالباً ما تنتهي بالطالق ،وذلك لأن
مثل هذا الزواج غالباً ما يكون مبنياً على الطمع واملنافع
املادية ،وهو ما ي�ستتبع �إهدار اجلوانب الدينية والأخالقية،
حيث ال يتم البحث عنها غالباً ،بالإ�ضافة �إىل عدم التوافق
الفكري بينهما نظراً الختالف الأعراف والعادات ،وهو ما
قد ي�ؤدي �إىل �ضعف قوامة الرجل وفقدانه ال�سيطرة على
�إدارة �ش�ؤون الأ�سرة ،وهو ما ي�ؤدي حتماً �إىل النزاع والطالق.
 - 5عدم تقدير ال�شباب لنعمة الزواج:
ال �شك �أن الزواج �آية من �آيات اهلل ،يقول تعاىل} :و َِم ْن �آيَا ِت ِه
�أَ ْن َخلَ َق َل ُك ْم ِم ْن �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم �أَ ْزوَاجً ا ِل َت ْ�س ُك ُنوا �إِ َل ْيهَا وَجَ َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة
َورَحْ َم ًة �إِ َّن ِف َذ ِل َك َ آلي ٍَات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن{( ،)19فالزواج نعمة من اهلل
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� - 2سوء االختيار:
لقد �أر�شد الإ�سالم الزوجني �إىل �أ�س�س االختيار لدوام
الع�شرة بينهما� ،إذ �أر�شد �أولياء املر�أة �إىل ح�سن اختيار الزوج
على �أ�سا�س من ا ُ
خللق والدين ،فيقول اهلل تعاىل« :وانكحوا
ال َ
ني مِ نْ عِ َبا ِد ُك ْم َو�إِ َما ِئ ُك ْم �إِنْ َي ُكو ُنوا
ْأ
ال�ص ِ ِ
الَ َيا َمى مِ ْن ُك ْم َو َّ
ُ
ُ
الل مِ نْ َف ْ�ض ِل ِه َو َّ
ُف َق َرا َء ُي ْغ ِن ِه ُم َّ
الل َوا�سِ ٌع َعلِي ٌم» ( ،)15وعن
�أبي حامت املزين  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -قال�« :إذا جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه
ف ّزوجوه �إال تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد كبري» (،)16
وكذلك �أر�شد الإ�سالم الزوج �إىل �أ�س�س اختيار الزوجة ،مع
احلث على اختيار ذات الدين والن�صو�ص يف ذلك كثرية
منها ما رواه �أبو هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه � -صلى
اهلل عليه و�سلم  -قال« :تنكح املر�أة لأربع ملالها وحل�سبها
وجلمالها ولدينها :فاظفر بذات الدين تربت َ
يداك» ()17
ف�أهم مقومات االختيار هي اخللق الرفيع والدين القومي،
وهما قوام احلياة الزوجية ،ومن ثم فعند ف�ساد االختيار
ت�ضطرب العالقة بني الزوجني ،فيكون االختالف وال�شقاق
الذي ينتهي بالطالق .وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن  %80من
حاالت الطالق �إمنا يرجع ل�سوء االختيار (.)18

 - 3تباين البيئات والطباع:
ال �شك �أن البيئات تختلف من بلد �إىل بلد ،وهو ما تختلف
معه حتماً الطباع والتقاليد ،فمن يعي�ش يف املدن تختلف
طباعه عمن يعي�ش يف البادية �أو الريف ،وكذا اختالف الدول،
ومن ثم تتفاوت ال�سلوكيات والأخالقيات واملعامالت خ�صو�صاً
مع عدم االلتزام بالدين ،بالإ�ضافة �إىل تفاوت م�ستوى املعي�شة
و�أ�شكالها تبعاً لتفاوت البيئة ،ومن ثم ف�إن عدم تقدير ذلك
عند االختيار بني الزوجني من �ش�أنه �أن يورث عقبات كثرية
يف طريق الزواج ،منها التكاليف الباهظة لإمتامه ،واختالف
منط الإنفاق بني الزوجني ،وذلك تبعاً الختالف الأمناط
ال�سلوكية والثقافة املنفتحة على ما تبثه و�سائل الإعالم
املختلفة من �أمناط للإنفاق وحتقيق الرغبات وال�شهوات.
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 - 1االختالف يف امل�ستوى املادي واالجتماعي
(عدم التكاف�ؤ املادي واالجتماعي):
ذلك �أن النا�س قدمياً وحديثاً يختلفون يف امل�ستويات
املادية واملكانة االجتماعية انعكا�ساً الختالف ثقافتهم
الدينية والتعليمية ،بالإ�ضافة �إىل اختالف الطباع والأهواء،
وهو ما يعك�س اختالف النظر يف الزواج �إىل عراقة الأ�صل
و�شرف الن�سب� ،أو النظر �إىل املال والرثاء فح�سب� ،أو اجلاه
واملن�صب .وعلى الرغم من �أن الإ�سالم �أر�شد �إىل �أن املعيار
الأويل هو اعتبار ال�صالح والتقوى و�سالمة املعتقد وطيب
الك�سب  -وكفى بالإ�سالم �شرفاً ون�سباً � ،إال �أن الكثري من
النا�س �أعر�ض عن ذلك ،و�صاروا يلهثون خلف ح�سن ال�صورة
وجمال املظهر� ،أو الرثاء واجلاه فتباينت مقا�صدهم من
الزواج ،وكانت �أ�س�س االختيار من حيث التكاف�ؤ ه�شة ،ال
ت�ساعد على تكوين �أ�سرة م�ستقلة ،وهو ما ل ّبد احلياة الزوجية
بكثري من امل�شاكل واخلالفات التي تنتهي غالباً بالطالق.

على الرجل الغرية وحفظ �س��ر زوجته
وعلى الزوجة الطاعة واملحافظة على
زوجها يف عر�ضها وماله
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 - 6عدم �إملام ال�شباب مب�س�ؤوليات الأ�سرة وتوزيع �أعبائها:
الأ�سرة يف الإ�سالم تتوزع فيها التبعات وامل�س�ؤوليات،
و�أناط اهلل تعاىل بالرجل ما يتوافق مع تكوينه ،وكذلك كلف
املر�أة مبا يتوافق مع بنيانها اجل�سدي ودورها يف الأ�سرة،
فكل يف مو�ضعه املنا�سب ،وكل منهما مكمل للآخر لتتكامل
بينهما احلياة .فكل منهما له حقوق ،ويف نف�س الوقت عليه
واجبات ،فالرجل يتوىل كل ما يحقق للأ�سرة النفع خارج
املنزل والإنفاق على الأ�سرة و�إعانة الزوجة على مهماتها
داخل املنزل .وكذا املر�أة منوط بها تدبري �ش�ؤون البيت
ورعاية الأوالد وجتملها لزوجها والقيام بحقه.
ومع ذلك ال ميكن �أن نغفل التعاون ال�صادق بينهما والذي
يعك�س يف حقيقته الود واحلب للطرف الآخر ،فالر�سول � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -وهو املعلم  -كان يف خدمة �أهله «يغ�سل ثوبه ،ويخ�صف
نعله ،ويحلب �شاته ،وكان يقول خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم
لأهلي» ومن هنا ف�إن عدم وعي ال�شباب بدورهم داخل الأ�سرة �أو
اال�ستهتار بالقيام بحقوق الزوجية و�إخالل كل طرف بالتزامه جتاه
الآخر من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ال�شقاق والنزاع ،وانت�صار كل طرف
لر�أيه وموقفه ،وهو ما يعني تقوي�ض بنيان الأ�سرة وف�شلها.
عدم تفهّم تبعات خروج املر�أة للعمل:
مع م�شروعية عمل املر�أة وجواز خروجها لأجل العمل
فقد تزامن معه بع�ض امل�شكالت التي قد تن�ش�أ بني الزوجني
ب�سبب ذلك اخلروج وعدم التزامها باحل�شمة �أو الزي ال�شرعي،
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ثاني ًا -الوقاية من انت�شار ظاهرة الطالق:
الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع ،وال تكون كذلك �إال �إذا كانت ذات
بناء متني ،فال ميكن للمجتمع �أن يتقدم �أو يزدهر يف ظل
التفكك الأ�سري املرتتب على ارتفاع ن�سبة الطالق� ،إذ معه
ت�ضيع كثري من احلقوق املادية واملعنوية للن�ساء والأطفال،
بل ويكون الت�شاحن بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،ومن ثم
فال غرو �أن يهتم العلماء وامل�صلحون بالعمل على حماية
جمتمعاتهم من انت�شار تلك الظاهرة ،فهو جهاد بالكلمة
والقلم ،وجمادلة بالتي هي �أح�سن ،على �أن منهج الوقاية
من الطالق ب�سد الذرائع املف�ضية �إليه منهج �إ�سالمي �أ�صيل،
فال�شريعة عملت على �صيانة الأرحام يف خمتلف مراحل

ملعلوماتك

على العباد ،به يتحقق ال�سكن ،في�سكن الزوج �إىل زوجته ،وي�أن�س
بها وت�أن�س هي به ،ف�إذا روعيت �أ�س�س ال�شرع يف االختيار حتقق
ال�سكن حتماً بني الزوجني ،ثم جعل اهلل بينهما املودة ،وهي احلب
املتبادل بينهما على جهة املكاف�أة ،وكذلك جعل بينهما الرحمة ،التي
حتمل �أحد الزوجني على احلنو والعطف على الآخر حال �ضعفه
ومر�ضه .هذه النعمة تقديرها يكون بال�شكر ،و�شكر النعمة هنا
يكون باالعتناء بالأ�سرة ،وعدم �إيذاء الزوجة ،وع�شرتها باملعروف،
و�أي�ضاً ف�إن تقدير النعمة يكون بعدم نيلها �أو �إدخال املعا�صي فيها.
ومع ُبعد ال�شباب عن تعاليم الدين ال�صحيح وتهاونهم يف
القيام بتلك التعاليم ،وعدم تقديرهم لتلك النعمة العظيمة
والوفاء بحقها من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل تفويت تلك النعمة
عليهم ،واجلر�أة على الإ�سراع بالطالق لأتفه الأ�سباب.

�أو خمالطتها للرجال �أو ا�ستهانتها بواجباتها املنزلية ،وهو
ما قد يكون �سبباً لعدم اال�ستقرار الأ�سري ،وكذلك �إ�صرار
املر�أة على موا�صلتها للعمل مع حاجة الأ�سرة ال�شديدة
لقرارها يف منزل الزوجية� ،أو ما قد يتزامن مع العمل من
اختالف الزوجني يف م�ساهمة الزوجة يف نفقات الأ�سرة� ،أو
مدى ا�ستحقاقها للنفقة� ،أو �أن ترتدد املر�أة على �صالونات
التجميل ب�سبب زيادة قدرتها املالية ،وهنا وعند عدم حتلي
الزوجني باحلكمة واحلب والإيثار و�إعالء م�صلحة الأ�سرة
قد ين�ش�أ اخلالف الذي قد ينتهي حتماً بالطالق.
والأ�سباب لي�ست قا�صرة على تلك الأ�سباب وليدة النزاع
وال�شقاق ،و�إمنا هناك من الأ�سباب القهرية ما قد ي�ؤدي �إىل الطالق
وذلك كعدم الإجناب �أو اكت�شاف عيب َخلقي �أو ت�ضرر �أحد الزوجني
بغياب �صاحبه �أو �سجنه �أو �أ�سره مدة طويلة� ،أو مر�ضه مر�ضاً منفراً
�أو معدياً� ،أو �أن يعجز الزوج عن الإنفاق والع�شرة باملعروف.

�ش��هد الن�صف الأول من العام اجلاري
ً
ارتفاع��ا يف ح��االت الط�لاق بن�س��بة
%20وو�صل �إىل  784حالة

العقد ،بل وحماية بيت الزوجية من تنافر ذوي الأرحام
ومن �أهم �أدوات الوقاية من الطالق ما يلي:

(،)20

 - 1تنمية ثقافة الوفاء باحلقوق وااللتزامات:
ذلك �أن ال�شريعة قد ف�صلت حقوق كل من طريف العقد وما
�ألزمته به من الواجبات ،فالوفاء بهذه احلقوق دون م�شاحنة
�أو م�شاك�سة من �ش�أنه �أن ي�شيع االحرتام املتبادل بني الزوجني،
وهو ما تتحقق به الع�شرة باملعروف ،وهو ما يعني عدم اختالل
امليزان ال�شرعي الذي �أقامته ال�شريعة لبيت الزوجية.

العــدد ( - )20دي�سمرب -
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 - 2توعية الزوجني بالهدي النبوي يف حتقيق الع�شرة
باملعروف:
حيث �إن امل�ستفاد من هدي الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم
هو �ضرورة مراعاة كل من الزوجني للخ�صائ�ص النف�سيةواجل�سمانية والعقلية التي طبع عليها كل طرف ،يف تنظيم
بديع للعالقة بني الرجل واملر�أة ،فقد �أو�صى النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  -ب�سيا�سة الن�ساء ب�أخذ العفو منهن وال�صرب على
عوجهن و�أن من �أراد تقوميهن فاته االنتفاع بهن ،مع �أنه ال غنى
للإن�سان عن امر�أة ي�سكن �إليها ،وي�ستعني بها على معا�شه ،و�أن
اال�ستمتاع بهن ال يتم �إال بال�صرب عليهن (.)21
والأحاديث املروية عن �أمهات امل�ؤمنني يف هذا ال�ش�أن كثرية،
تنطوي على حِ َكم عظيمة وفوائد كثرية تعني الزوجني على
التغلب على ما ينغ�ص احلياة.

 - 3الرتبية ال�صحيحة للأبناء وت�أهيلهم لبناء امل�ستقبل:
ال �شك �أن الف�ضائل التي يغر�سها الآباء يف نفو�س الأبناء
هي التي حتدد �سلوكهم يف امل�ستقبل ،و�أن تربية الأبناء وفق
منهج القر�آن وال�سنة ميثل خط الوقاية الأول من تفكك
�أ�سرهم وانهيار بيوتهم الزوجية يف امل�ستقبل.
على �أن غر�س هذه القيم وتربية الأبناء ينبغي �أن يحر�ص
عليه املجتمع� ،سواء من الناحية النظرية �أو العملية ،حتقيقاً
للرعاية التي ح�ض الإ�سالم عليها ،مبيناً دور كل فرد من �أفراد
الأ�سرة فيها ،فعن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال« :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول
عن رعيته الإمام راع وم�س�ؤول عن رعيته والرجل راع يف �أهله
وهو م�س�ؤول عن رعيته واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة
عن رعيتها واخلادم راع يف مال �سيده وم�س�ؤول عن رعيته» ()22
يقول الإمام الغزايل( :ومن حقها على الوالدين تعليمها
ح�سن املعا�شرة و�آداب الع�شرة مع الزوج ،كما روي �أن �أ�سماء
بنت خارجة الفزاري قالت البنتها عند التزوج �إنك خرجت من
الع�ش الذي فيه درجت ،ف�صرت �إىل فرا�ش مل تعرفيه ،وقرين
مل ت�ألفيه ،فكوين له �أر�ضاً يكن لك �سماء ،وكوين له مهاداً
يكن لك عماداً ،وكوين له �أمة يكن لك عبداً ،ال تلحفي به
فيقالك ،وال تباعدي عنه فين�ساك� ،إن دنا منك فاقربي منه،
و�إن ن�أى ف�أبعدي عنه ،واحفظي �أنفه و�سمعه وعينه فال ي�شمن
منك �إال طيباً ،وال ي�سمع �إال ح�سناً ،وال ينظر �إال جمي ً
ال) ()23
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على � ّأن ت�ص ّوري لآلية تفعيل تلك التوعية وتقوية الوازع
الديني وتوظيفهما للوقاية من انت�شار ظاهرة الطالق �إمنا
هو منوط بالبيت واملدر�سة وامل�سجد وو�سائل الإعالم.
ف�أما التوعية داخل البيت فيجب �أن يحر�ص الأبوان على غر�س
القيم الأ�سرية الر�شيدة يف نفو�س �أبنائهم �سلوكاً وعم ًال ،فهما
الأ�سوة والقدوة �أمام الأبناء ،فال يرى الأبناء من �سلوك الآباء
�أو الأمهات ما يغر�س يف نفو�سهم �سوء الع�شرة ،فيجب جتنيبهم
اخلالفات واملنازعات التي قد تن�شب بني الأبوين ،فال يرى الأبناء
من �آبائهم و�أمهاتهم �إال التعاون والتواد والرحمة ،كما يجب على
الآباء والأمهات �أن يعملوا على غر�س الوازع الديني يف نفو�س
�أبنائهم وجتنب خمالفة �أمر اهلل ومع�صيته ،ورجاء مثوبة اهلل
تعاىل يف كافة �سلوكهم.
و�أما التوعية خارج البيت فتتمثل يف املدر�سة وامل�سجد وو�سائل
الإعالم ،حيث يجب �أن تعنى وزارة الرتبية والتعليم بتب�صري
الطالب ب�أهمية الأ�سرة و�أهداف الزواج وبيان كيفية �سرية
امل�صطفى � -صلى اهلل عليه و�سلم  -وال�سلف ال�صالح يف معامالتهم
الأ�سرية ،وذلك عن طريق اعتبارها جزءاً من الدرا�سات الإ�سالمية
املقررة تزامناً مع عقد الندوات املمنهجة يف �إطار �سلوكي وتربوي.
كما يجب �أن يهتم اخلطباء بتوعية ال�شباب وتب�صريهم مبوقف
الإ�سالم من الرابطة الأ�سرية ومعيار اختيار الزوجني وفقاً
للمنهج النبوي ،وكذلك بيان احلقوق الزوجية املتبادلة لكل من
الزوجني ،واحلث على ح�سن الع�شرة والتنفري من الطالق ،وبيان
م�ساوئه وخطورته كظاهرة على الفرد واملجتمع ،مع تو�ضيح منهج
الإ�سالم يف حل اخلالفات الزوجية.
وهذه امل�سائل بذاتها ينبغي �أن تهتم بها �أي�ضاً و�سائل
الإعالم بكافة �أنواعها عن طريق ا�ستقطاب اخلرباء والعلماء
من ذوي االخت�صا�ص ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج الأفالم وامل�سل�سالت
التي ت�شرح �إيجابيات الرتابط الأ�سري و�سلبيات التفكك،
مع الرتكيز على تب�صري اجلمهور دينياً واجتماعياً ونف�سياً
بالتعامل مع امل�شكالت الواقعية وكيفية جتاوزها (.)24
ً
ثالثا -عالج ظاهرة الطالق:
�إن خري و�سيلة ن�سلكها للحد من ظاهرة الطالق هي التقيد
بتوجيهات الإ�سالم بدءاً من ح�سن االختيار ،ثم التم�سك
بهدي الدين يف الع�شرة باملعروف والتعاون على الرب والتقوى،
والوقوف عند حدود اهلل والرتوي واحلكمة ،وحماولة
التوا�ؤم بني الزوجني وخا�صة يف بداية الزواج ،وكذلك البعد
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عن الغ�ضب ،و�ضبط الل�سان ،واللجوء �إىل ا�ست�شارة �أ�صحاب
العقول الراجحة من الأهل وال�صاحلني ،وعدم امل�سارعة يف
نقل اخلالفات الزوجية خارج حميط الأ�سرة ،وكذلك عدم
اللجوء �إىل الطالق �إال �إذا مل يكن منه بد (.)25
والواقع �أن عالج ظاهرة الطالق للحد منها يعترب �أ�صعب
من الوقاية منها ،حيث �إن العالج ي�أتي يف �سياق امتالء القلوب
بال�ضغائن والأحقاد ،و�أحياناً تتعدى البغ�ضاء وال�شحناء نطاق
الأ�سرة لت�شمل �أهل الزوجني ،بل و�أ�صدقاءهم ،وهنا يجب �أن يكون
امل�صلح الذي يت�صدى للتوفيق بينهما حكيماً ،ذا خربة وحنكة،
مقبو ًال عند النا�س ،م�شهوراً بال�صدق والأمانة� ،صبوراً حمباً
للخري ،يحاول ّ
مل �شمل الأ�سرة وحمل الزوج على العدول عن ر�أيه،
وحمل الزوجة على التحمل و�إتاحة الفر�صة ال�ستمرار الأ�سرة،
و�إذا ما حتتم الأمر و�أ�صر الطرفان على االنف�صال ،فيكون العمل
والرتكيز على تخفيف �آثار الطالق ،فيحرتم كل منهما حقوق
الآخر مما يتقرر له �شرعاً من حق احل�ضانة ور�ؤية املح�ضون،
ونفقته ونفقة العدة واملتعة وغري ذلك ،بحيث تكون املفارقة بينهما
باملعروف كما ّبي اهلل تعاىل (.)26
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن الإ�سالم �إمنا �شرع الطالق بطريقة
خا�صة �أ�سا�سها احلر�ص على �إمكانية عودة احلياة الزوجية ما
�أمكن ذلك ،حيث جعل الطالق متعدداً فيملك الزوج على زوجته
طلقتني رجعيتني و�أما الثالثة فهي الطالق البائن الذي ينهي
احلياة الزوجية ،فمع الطلقتني الأوىل والثانية هناك فر�صة دائماً
للإ�صالح .كما �أن الطالق يقع متفرقاً  -على الراجح  -بحيث
ال يوقعه املطلق يف جمل�س واحد على املر�أة وهو ما انتهت �إليه
القوانني يف �سائر الدول العربية ،وذلك بهدف �إعطاء الفر�صة
للمراجعة ،رجاء التئام �شمل الأ�سرة ،ف�إن توفري فرتة زمنية بني
كل طلقة و�أخرى مينحه الفر�صة الكافية للتفكري قبل الإقدام
على الطالق الثاين .وهكذا.
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كما �أن اهلل تعاىل �شرع العدة يف الطالق الرجعي لتكون فرتة
متهل ،حيث تبقى الزوجية قائمة ليت�سنى للزوج مراجعة نف�سه
وا�ستدراك تعجله يف قراره ،ف�شرع اهلل له الرجعة كحق للزوج دون
ا�ستئناف عقد جديد ما دامت الزوجة يف العدة .ومن حكمة اهلل
تعاىل �أن هي�أ الأجواء لذلك ،حيث �ألزم الزوجة املطلقة رجعياً
بالقرار يف بيت الزوجية حلني انتهاء العدة ،يقول تعاىل« :يَا �أَ ُّيهَا
ال َّن ِب ُّي �إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن�سَ ا َء َف َط ِّل ُقوه َُّن ِل ِع َّد ِته َِّن َو�أَحْ �صُ وا ا ْل ِع َّد َة وَا َّت ُقوا
َّ َ
الل َر َّب ُك ْم َل ُت ْخرِجُ وه َُّن ِم ْن ُبيُو ِته َِّن و ََل ي َْخرُجْ َن �إِ َّل �أَ ْن َي�أْ ِت َ
ني
الل َف َق ْد َظلَ َم
الل َوم َْن َي َت َع َّد حُ دُو َد َّ ِ
ِب َف ِاح َ�ش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة َو ِت ْل َك حُ دُو ُد َّ ِ
َن ْف�سَ ُه َل َت ْدرِي َل َع َّل َّ َ
الل يُحْ ِد ُث َب ْع َد َذ ِل َك �أَ ْم ًرا» ( ،)27وهو بال �شك
يفيد يف هدوء الأع�صاب ومل�س م�ساوئ االنف�صال وال�شعور مبا ح ّل
به وب�أوالده وبيته ب�سبب الطالق ،كما �أن بقاءها قريبة منه و�إباحة
تزينها وت�شوفها له مما يرغبه يف �إرجاعها ( ،)28وهذا من �أهم
الأحكام التي ينبغي التوعية بها.
كما نلفت االنتباه �إىل �أهمية دور الروابط االجتماعية يف عالج
ظاهرة الطالق ،ومن ثم فكلما ارتقت ثقافة املجتمع �إىل تفهم مما
�شرعه اهلل و�أ�س�س العالقة الزوجية ال�صحيحة �ألقى ذلك بظالله
على الأ�سرة ال�صغرية التي تعاين امل�شكالت يف بداية تكوينها ،حيث
�إن املحيط االجتماعي بالزوجني �سيحر�ص على تقدمي الن�صح
للزوجني وح�ضهما على النظر يف عواقب الأمور ،وتغليب امل�صلحة،
و�إحاطة الزوجني املتنازعني مبا يرتتب على قرار االنف�صال من
�ضياع الأطفال وخراب البيوت (.)29
و�أي�ضاً من الو�سائل امل�ساعدة على عالج هذه الظاهرة
�إن�شاء مراكز للإر�شاد الأ�سري والإ�صالح املجتمعي� ،سواء يف
املحاكم ال�شرعية� ،أو يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات
التخ�ص�ص ،وكذا اجلمعيات ذات النفع العام ،على �أن تزود
بالطاقات الب�شرية امل�ؤهلة وامل�ستوعبة للأعراف والتقاليد من
ناحية ،والأحكام ال�شرعية من ناحية �أخرى.
كما �أنه ينبغي التنبه �إىل �أنه ملا كان �أكرث �أ�سباب الطالق تعود
�إىل جهل النا�س ب�أحكامه ،فمث ًال لو عرفت الزوجة �أن عليها املكوث
يف م�سكن الزوجية بعد الطلقة الأوىل مث ًال والتزمت بذلك ،فقد
�أدى ذلك �إىل تفاقم امل�شكلة يف كثري من احلاالت ،لذا فلعله من
املنا�سب �أن تتبنى املحاكم ال�شرعية طباعة كتيب مب�سط فيه �أحكام
الزواج وبيان حقوق الزوجني ،و�أحكام الطالق �شرعاً ( ،)30على �أن
يتم توزيع هذا الكتيب على طريف العقد عند الزواج ،ولعل هذا يعد
طريقاً من طرق التوعية ال�شرعية الغائبة.

الهوام�ش
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اجتهادات قضائية

اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات
تعليق على حكم لمحكمة تمييز دبي في شأن
أثر اإلحالة للمحاكمة دون تحقيق على تقادم الدعوى الجزائية()1
يكتبها في هذا العدد :الدكتور عبدالرازق الموافي �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

الع��دل �أ�سا���س المل��ك  ..والق�ض��اء
فري�ض��ة محكمة ،و�س��نة متبعة ،ومقام
عل ّ��ي ،ومن�ص��ب نب��وي ..وال�س��لطة
الق�ضائي��ة �أب��رز مقوم��ات الدول��ة
الحديث��ة ..والحك��م الق�ضائ��ي ي��د
العدال��ة ،و�أداته��ا الفعال��ة ف��ي حماي��ة
الحق��وق ،و�صيان��ة الدماء والأعرا�ض،
و�ص��ون الكرام��ة والحري��ات ،وب��ه
ْ�صل بين النا�س فيما يقع بينهم من
ُيف َ
خ�صوم��ات في�ؤت��ى كل ذي ح��قٍ حق��ه..
ولعل من �أمانة الكلمة والنطق بالحق

�أن ن�سجل ما يجري في �ساحات محاكم
دب��ي وم��ا يق��وم ب��ه الجه��از الق�ضائ��ي
م��ن ن�ش��اطات قانوني��ة وق�ضائي��ة �أكثر
عمق��اً ،و�أ�س��رع تقدم��اً ،و�أمه��ر حرفي��ة
ف��ي �س��بيل ا�س��ت�صدار �أح��كام تتمي��ز
ببراعة اال�س��تق�صاء وبعد النظر ،وقوة
ورجاح��ة اال�س��تنباط واال�س��تقراء،
لتقدي��م حل��ول تتفق و�صحي��ح تطبيق
الت�ش��ريعات المعم��ول به��ا م��ن جانب،
وابت��داع حل��ول تتواف��ق م��ع متغي��رات
الع�ص��ر وتواكب التط��ورات التي تطر�أ

ن�ص احلكم:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
حمكمة التمييز
اجلل�سة العلنية املنعقدة يوم االثنني 2014/01/06
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عل��ى المجتمع من جان��ب �آخر ،لتكون
المح�صلة بناء تراث قانوني وق�ضائي
�أ�سا�س��ه قواع��د ومب��ادئ قانوني��ة
ير�س��يها الق�ض��اء الإمارات��ي ف��ي �ش���أن
مو�ضوع��ات ت�ش��مل كاف��ة مناح��ي
الحي��اة ..وبه��ذا الت��راث ُت َ�ش�� َّيد معال��م
نه�ض��ة ق�ضائي��ة وقانونية ،وت�س��ود في
المجتم��ع قواع��د الع��دل والإن�ص��اف
م�س��تقرة ف��ي النفو���س وال�ضمائ��ر
والوج��دان ،وتنت�ش��ر ف��ي ربوع��ه قي��م
الخير وال�سالم والأمن والأمان..

مبقر حمكمة التمييز بدبي.
يف الطعن رقم  746ل�سنة  2013متييز
املرفوع مــن :النيابة العامة
�ضـ ــد ............
احلكم املطعون فيه :ال�صادر باال�ستئناف رقم / 6442
 2013ا�ستئناف

فلهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة :برف�ض الطعن
الوقائع ب�إيجاز:
النيابة العامة اتهمت يف يوم ............... 2008/ 6/16
�أعطى ب�سوء نية  .............ال�شيك رقم  .........م�سحوب
على ذات البنك بقيمة ( 144,000درهم) والذي مل يقابله
ر�صيد قائم وقابل لل�سحب مع علمه بذلك ،على النحو
الثابت بالأوراق.
طلبت عقابه باملادة ( )1/401العقوبات.
�أحالت النيابة العامة املتهم للمحاكمة يف 2013 / 6 / 13
بتاريخ 2013/9/15م حكمت حمكمة �أول درجة غيابياً
بانق�ضاء الدعوى اجلزائية مب�ضي املدة.
النيابة العامة تنعي على احلكم املطعون فيه خمالفة
القانون واخلط�أ يف تطبيقه ذلك �أن تاريخ وقوع اجلرمية
يف  2008/6/16والنيابة �أحالت املتهم للمحاكمة يف
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املتهم بالإجراء القاطع للتقادم �إال بالن�سبة لإجراءات
اال�ستدالل دون غريها -على �أن املق�صود ب�إجراءات االتهام
كافة الإجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة �أو نفيها ويدخل
يف �إجراءات االتهام جميع �إجراءات الت�صرف يف التحقيق
بعد االنتهاء من رفع الدعوى اجلزائية من قبل النيابة
العامة هو �إجراء من �إجراءات االتهام �إال �أن املق�صود هنا
برفع الدعوى اجلزائية هو ذلك الذي ي�صدر عن �سلطة
االتهام باملعنى الإجرائي الذي يتم ب�إعالن املتهم بالتهمة
�أو تكليفه باحل�ضور ح�سبما تق�ضي املادتان  159،158من
قانون الإجراءات اجلزائية � ،أما جمرد الت�أ�شري من وكيل
النيابة العامة بتقدمي الق�ضية �إىل املحكمة فهو �أمر �إداري
ال �أثر له يف قطع التقادم ح�سبما جرى ق�ضاء حكم املطعون
فيه ويكون منعى النيابة العامة على احلكم غري �سديد
مما يتعني على رف�ضه الطعن.
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حيثيات احلكم
بعد االطالع على الأوراق وتالوة تقرير التلخي�ص الذي
�أعده ال�سيد القا�ضي .......و�سماع املرافعة واملداولة قانوناً.
حيث �إن الطعن ا�ستوفى ال�شكل املقرر يف القانون.
وحيث �إن النيابة العامة اتهمت.............. :
يف يوم  2008/6/16بدائرة مركز �شرطة الرفاعة
�أعطى ب�سوء نية ل�صالح  .............ال�شيك رقم
 .........م�سحوب على ذات البنك بقيمة (144,000درهم)
والذي مل يقابله ر�صيد قائم وقابل لل�سحب مع علمه
بذلك ،على النحو الثابت بالأوراق.
طلبت عقابه باملادة ( )1/401العقوبات.
بتاريخ 2013/9/15م حكمت حمكمة �أول درجة غيابياً
بانق�ضاء الدعوى اجلزائية مب�ضي املدة.
مل ترت�ض النيابة العامة هذا احلكم فطعنت عليه
باال�ستئناف رقم  2013/ 6442وبتاريخ 2013/10/24
حكمت املحكمة برف�ضه وت�أييد احلكم امل�ست�أنف.
طعنت النيابة يف هذا احلكم بالتمييز املاثل مبوجب
تقرير م�ؤرخ  2013/11/11مرفق به مذكرة ب�أ�سباب الطعن
وقع عليها من رئي�س نيابة التمييز طلبت فيها نق�ضه.
وحيث �إن النيابة العامة تنعي على احلكم املطعون فيه
خمالفة القانون واخلط�أ يف تطبيقه ،ذلك �أن تاريخ وقوع
اجلرمية يف  2008/6/16والنيابة �أحالت املتهم للمحاكمة
يف  2013/6/13وهو �إجراء من �إجراءات االتهام الذي
تنقطع به املدة وال ي�شرتط �أن يكون يف مواجهة التهم �أو
يعلن به بوجه ر�سمي عم ً
ال باملادة  21من قانون الإجراءات
اجلزائية ومن ثم ف�إن املدة املقررة لتقادم الدعوى
اجلزائية ال تكون قد اكتملت و�إذ خالف احلكم املطعون يف
هذا النظر ف�إنه يكون معيباً مبخالفة القانون واخلط�أ يف
تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�ضه.
وحيث �إن املادة  21من قانون الإجراءات اجلزائية
قد ن�صت على �أنه تنقطع املدة التي تنق�ضي بها الدعوى
اجلزائية بالإجراءات التحقيق �أو االتهام �أو املحاكمة وكذلك
بالإجراءات التي تنق�ضي بها الدعوى اجلزائية ب�إجراءات
اال�ستدالالت �إذا اتخذت يف مواجهة املتهم �أو �أخطر بها
ر�سمياً  -ومن املقرر �أن كل �إجراء من �إجراءات املحاكمة
املتمثل ب�سري الدعوى اجلزائية �أمام ق�ضاء احلكم بقطع
املدة حتى يف عقوبة املتهم �إذ مل ي�ستلزم ال�شارع مواجهة

النياب��ة العامة ه��ي اجله��ة التي متل��ك �إحالة
الدع��وى اجلزائي��ة �إىل املحكم��ة يف القان��ون
الإماراتي ،وه��ي ال تلت��زم يف �إحالتها للدعوى
ب�إجراء حتقيق فيها �إال يف اجلنايات

اجتهادات قضائية

 2013/6/13وهو �إجراء من �إجراءات االتهام الذي تنقطع
به املدة وال ي�شرتط �أن يكون يف مواجهة التهم �أو يعلن به
بوجه ر�سمي عم ً
ال باملادة  21من قانون الإجراءات اجلزائية
ومن ثم ف�إن املدة املقررة لتقادم الدعوى اجلزائية ال تكون
قد اكتملت و�إذ خالف احلكم املطعون يف هذا النظر ف�إنه يكون
معيباً مبخالفة القانون واخلط�أ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب
نق�ضه.
�أما جمرد الت�أ�شري من وكيل النيابة العامة بتقدمي
الق�ضية �إىل املحكمة فهو �أمر �إداري ال �أثر له يف قطع
التقادم ح�سبما جرى ق�ضاء حكم املطعون فيه ويكون
منعي النيابة العامة على احلكم غري �سديد مما يتعني على
رف�ضه الطعن.
التعليق:
يتعلق هذا احلكم ب�أثر �إحالة الدعوى اجلزائية �إىل
املحكمة على تقادمها ،دون حتقيق من النيابة ،وتعترب
الإحالة و�سيلة النعقاد والية املحكمة بنظر الدعوى
اجلزائية؛ حيث �إنها تنقل الدعوى اجلزائية من مرحلة
االتهام والتحقيق �إىل مرحلة املحاكمة ،وهي مرحلة
خطرية لأنها تت�صل بفكرة حقوق الدفاع.
ففي ظل النظام الإجرائي لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،الأ�صل هو انعقاد والية املحكمة بنظر الدعوى
اجلزائية بناء على تكليف املتهم باحل�ضور مبا�شرة ،ويف
الغالب يحدث ذلك بالن�سبة للجنح واملخالفات� ،أو بناء
على �أمر �إحالة للدعوى ي�صدر من النيابة العامة ،وي�سمى
بقرار االتهام ،و�أمر الإحالة هو و�سيلة انعقاد والية املحكمة
يف مواد اجلنايات .فتكليف املتهم باحل�ضور ،و�أمر الإحالة،
هما الو�سيلتان املنت�شرتان النعقاد والية ق�ضاء احلكم
بنظر الدعوى اجلزائية.
ويهدف امل�شرع من �إحالة الدعوى اجلزائية �أمام
الق�ضاء املخت�ص ،والتي � -أي الإحالة  -تقرر اتهام فرد �أو
�أفراد معينني عن واقعة �أو وقائع حمددة ،ك�شف احلقيقة.
وبيانات ورقة التكليف باحل�ضور و�أمر الإحالة تتعلق ب�شكل
كبري بحقوق الدفاع ،لكونها ترتبط بحق املتهم يف �أن يعلم
قبل اجلل�سة ب�أوجه اتهامه وبالوقائع املن�سوبة �إليه ،وكذلك
يف �أن يعلم بالتكييف القانوين ،ويجب �إعالن املتهم بذلك
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لإجراءات التكليف باحل�ضور
�شروط وهدفها احرتام احلقوق

خالل مدة ت�سمح له بتجهيز دفاعه.
والنيابة العامة هي اجلهة التي متلك �إحالة الدعوى
اجلزائية �إىل املحكمة يف القانون الإماراتي ،وهي ال تلتزم
يف �إحالتها للدعوى ب�إجراء حتقيق فيها �إال يف اجلنايات؛
حيث من اجلائز يف جرائم اجلنح واملخالفات �إحالتها �إىل
ق�ضاء احلكم �سواء مت التحقيق فيها �أو مل يتم  ،وقد خول
قانون الإجراءات اجلزائية الإماراتي االحتادي النيابة
العامة احلق يف �إحالة الدعوى اجلزائية وتكليف املتهم
باحل�ضور مبا�شرة �أمام املحكمة اجلزائية املخت�صة �إذا ر�أت
النيابة �أن الدعوى اجلزائية �صاحلة لرفعها بناء على
اال�ستدالالت (املادة  118مكرر �إجراءات جزائية).
فال ي�شرتط حدوث حتقيق قبل �صدور تكليف املتهم
باحل�ضور يف اجلنح واملخالفات� ،أما يف اجلنايات فال يجوز

( )1فكرة هذا التعليق تولدت عندي عندما
قابلني يف مقر معهد دبي الق�ضائي �أحد �أع�ضاء
نيابة دبي وتناق�ش معي يف الإجراءات القاطعة
لتقادم الدعوى اجلزائية وقال يل �إن هناك اختالفاً
بني الأع�ضاء يف الر�أي ب�ش�أن حكم ملحكمة متيز دبي
 وهو احلكم حمل التعليق  -بالن�سبة مل�س�ألة �أمرالإحالة وتقادم الدعوى اجلزائية ،فقلت ل�سعادته
�أود �أن تر�سل يل احلكم لقراءته والإدالء بدلو فيه
لعلنا نوفق يف التو�ضيح و�إزالة اللب�س والغمو�ض،
وخ�صو�صاً �أن هذا هو من �أحد �أبواب جملة املعهد
التي ت�صدر عن معهد دبي الق�ضائي ،وبالفعل
تف�ضل م�شكوراً ب�إر�سال احلكم يل ،وقد عكفت على
درا�سة احلكم وانتهيت �إىل هذا التعليق .فجزاه اهلل
عنا وعن العلم كل خري.
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تنويه
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�إحالتها �إىل املحكمة مبجرد التكليف باحل�ضور ،حيث
يلزم حدوث حتقيق وال تدخل الدعوى اجلزائية حتت يد
املحكمة بدونه.
ويتم ات�صال الق�ضاء  -بح�سب الأ�صل  -بالدعوى
اجلزائية من خالل تكليف املتهم باحل�ضور ويجب �أن
يت�ضمن هذا التكليف بيانات معينة و�أن يتم وفق �إجراءات
معينة ،ويرتتب على عدم ا�ستيفاء الإجراءات وعدم ت�ضمينه
البيانات بطالن ات�صال املحكمة بالدعوى اجلزائية ،ومع
ذلك ميكن اال�ستغناء عن التكليف باحل�ضور �إذا ح�ضر املتهم
ب�إرادته جل�سة املحاكمة ومل يعرت�ض على نظر الدعوى.
وتكليف املتهم باحل�ضور �أمام املحكمة املخت�صة يت�ضمن
بذاته قراراً ب�إحالة الدعوى اجلزائية �إىل املحكمة ،ويرتتب
عليه نف�س الآثار القانونية ومنها دخول الدعوى اجلزائية
حتت يد املحكمة .ويف �ضوء �أهمية التكليف باحل�ضور يجب
�أن يكون قاطع الو�ضوح يف الإف�صاح عن �إرادة النيابة يف
�إحالة الدعوى اجلزائية �إىل املحكمة ،وي�ستلزم ذلك �أن
تكون ورقة التكليف باحل�ضور م�شتملة على جميع البيانات
التي ي�ستلزمها القانون وتتفق مع الإجراءات القانونية.
وتتمثل �إجراءات التكليف باحل�ضور كو�سيلة الت�صال
املحكمة بالدعوى اجلزائية فيما يلي� :إعالن التكليف
باحل�ضور ،وااللتزام باملواعيد املحددة قانوناً ،وحتقيق
اطالع �أطراف الدعوى اجلزائية على �أوراقها .ويالحظ
على هذه الإجراءات �أن هدفها احرتام حقوق الدفاع.
ويرتتب على ذلك �أن جمرد ت�أ�شري ع�ضو النيابة العامة
على �أوراق املح�ضر مبا يفيد تقدمي املتهم للمحاكمة ال
يعترب بذاته  -ودون اتخاذ �إجراءات �أخرى � -أمراً ق�ضائياً
حتدث به �إحالة الدعوى اجلزائية �إىل املحكمة ،بل ال
يعدو كما تقول حمكمة النق�ض امل�صرية �أن يكون �أمراً
�إدارياً للكاتب بتح�ضري ورقة التكليف باحل�ضور لتوقيعها
من ع�ضو النيابة ،و�إعالنها بعد ذلك ».....وتذكر يف
ورقة التكليف باحل�ضور  -ب�صفة �أ�سا�سية  -التهمة ومواد
القانون التي حتدد العقوبة.
و�إعالن تكليف املتهم باحل�ضور �إجراء ال ميكن
اال�ستغناء عنه مل�شروعية ات�صال املحكمة بالدعوى
اجلزائية ،ودخولها يف حوزتها ،وال تعترب الدعوى
اجلزائية مرفوعة مبجرد الت�أ�شري من النيابة بتقدميها

�إىل املحكمة ،فالت�أ�شري ال يعدو كما تقول حمكمة النق�ض
امل�صرية يف حكم لها �أن يكون �أمراً �إدارياً �إىل قلم كتاب
النيابة لإعداد ورقة التكليف باحل�ضور ،ف�إذا ما �أعدت
الورقة ووقعها ع�ضو النيابة العامة ،جرى �إعالنها وفقاً
للقانون ،واعتربت من الإجراءات القاطعة للتقادم ،وال
ينعقد ات�صال املحكمة بالدعوى اجلزائية �إال ب�إعالن املتهم
باحل�ضور للجل�سة ولي�س مبجرد الت�أ�شري من النيابة
بتقدمي الدعوى اجلزائية للجل�سة.
ويف �ضوء ما تقدم ف�إننا ن�ؤيد حمكمة التمييز فيما
ذهبت �إليه من عدم قطع التقادم؛ حيث �إن النيابة العامة
مل تتخذ �إجراءات تكليف املتهم باحل�ضور؛ فالقوانني
مل تكتف ب�صدور قرار من اجلهة القائمة على الدعوى
اجلزائية واالتهام ب�إحالة الدعوى اجلزائية �إىل املحكمة
املخت�صة ،ولكن ا�ستلزمت النعقاد اخت�صا�ص املحكمة بنظر
الدعوى اجلزائية حمل قرار الإحالة �أن يتم �إعالن املتهم
مبو�ضوع االتهام وهذا ما مل تفعله النيابة العامة.

المجلة القانونية

تحضير الدعوى المدنية وفقًا للمادة  42مكرر

المستحدثة في تعديل
قانون اإلجراءات المدنية االتحادي اإلماراتي

“مقارنة بتحضير الدعوى وفقًا للقانون الفرنسي”

بقلم :المستشار الدكتور  /معتز عفيفي
�أ�ستاذ قانون الإجراءات املدنية امل�ساعد
كلية املدينة اجلامعية بعجمان -ق�سم القانون
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الهدف من ت�شريعات الإجراءات املدنية ب�صفة عامة :
ترمي ت�شريعات املرافعات (الإجراءات املدنية) �إىل
�إي�صال احلقوق لأ�صحابها ب�أ�سهل الطرق و�أ�سرع الإجراءات
و�أقل امل�صاريف هذه غاية املرافعات -التي تنا�سها البع�ض-
ورغبة املتقا�ضني وواجب امل�شرع.
و�إذا كانت عيوب قانون الإجراءات املدنية كثرية ووجوه
النق�ص فيه متعددة ،ف�إ�صالحها قد ي�ستغرق وقتاً كبرياً،
فاملواطن يريد العدالة الناجزة ،يريد �أن يح�صل على حقه
املعتدى عليه ب�أ�سرع ما ميكن ،ال يريد �أن حت�صل عليه
ورثته ،بل هو الذي يريد �أن يح�صل على حقه ،هذا الي�أ�س
من العدالة جعل ال�شخ�ص يفكر �أكرث من مرة ،هل يذهب
�إىل الق�ضاء وت�أخذ الورثة حقه بعد عدة �سنوات من وقت
رفع الدعوى� ،أم ي�أخذ ن�صف حقه بالرتا�ضي واالنك�سار مع
خ�صمه ؟ الإجابة �ستكون بكل ت�أكيد احل�صول على ن�صف
حقي بخ�ضوع وانك�سار بد ًال من �أن ي�أخذ الورثة حقي بعد
ع�شرات ال�سنني.
�إن فكرة الإ�صالح ال�سريعة مق�صورة الآن على �إعداد
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نظام للتح�ضري يهيئ للدعوى املدنية �سبيلها حتى حتال
على املرافعات �صاحلة لها ممهدة ل�صدور احلكم فيها.
فكرة حت�ضري الدعوى:
هناك بع�ض الدعاوي التي ال ميكن الف�صل فيها �إال
بتح�ضريها � ، Mise en étatإذ بتح�ضريها تكون الدعوى
قد اكتملت و�أ�صبحت جاهزة للحكم ،فتح�ضري الدعوى
للف�صل فيها هي مرحلة من مراحل الإجراءات املكتوبة la
 procédure écriteيتم فيها حتقيق الدعوى l’instruction
 de la causeحتت �إ�شراف قا�ضي حت�ضري .فهناك بع�ض
الدعاوى وخا�صة الدعاوى املدنية التي تكون معقدة،
والتي ترهق قا�ضي املو�ضوع يف حتقيقها ،في�ستلزم الأمر
منه جمهوداً �شاقاً ووقتاً كبرياً حتى يحقق يف تلك الدعوى
ويف�صل يف مو�ضوعها .في�أتي قا�ضي التح�ضري لي�سهل
املهمة على القا�ضي املو�ضوعي ،فيقوم بتح�ضري الدعوى
له حتى ت�صبح جاهزة للحكم فيها.
كما �أنه يناط بقا�ضي التح�ضري مهمة جليلة وهي

هناك دع��اوى الميكن الف�صل
فيه��ا �إال بتح�ض�ير لتكتم��ل
وت�صبح جاهزة للحكم

مهمة ال�صلح بني اخل�صوم ،فيبذل قا�ضي التح�ضري كل
اجلهود من �أجل �إيجاد توافق بني الطرفني على حل
ودي للنزاع ير�ضي كافة الأطراف ،ومن ثم نقلل من عدد
الق�ضايا التي ينظرها القا�ضي املو�ضوعي.
حت�ضري الدعوى املدنية ً
وفقا للمادة  42مكرر امل�ستحدثة يف
تعديل قانون الإجراءات املدنية االحتادي  11ل�سنة .1992
اجلهة التي تقوم بتح�ضري الدعوى املدنية.
ُي�شكل مكتب �إدارة الدعوى من رئي�س وعدد كاف من
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موظفي املحكمة من القانونيني وغريهم حتت �إ�شراف
رئي�س املحكمة املخت�صة (مادة  .)42/2فوفقاً لهذه املادة
�إن الذي يتويل مهمة حت�ضري الدعوى املدنية هم موظفو
املحكمة من القانونيني ،و�أعتقد �أن هذا التعديل حمل
نظر حيث كان يجب �أن يتوىل مهمة التح�ضري �أحد
ق�ضاة املحكمة ي�سمى قا�ضي حت�ضري ،وذلك حتى تكتمل
فكرة حت�ضري الدعوى ،حيث القا�ضي ي�ستطيع �أن ي�صدر
�أحكاماً يف كافة الطلبات والدفوع ال�شكلية ،وال ي�ستطيع
املوظف �أياً كانت درجته �أن يف�صل يف امل�سائل ال�شكلية يف
الدعوى ب�أحكام ق�ضائية ،لأن ذلك من مهمة القا�ضي.
فعلى مكتب �إدارة الدعوى �إذا دفع �أحد اخل�صوم بدفع
�شكلي بعدم اخت�صا�ص املحكمة – على �سبيل املثال -فال
ي�ستطيع �أن يف�صل يف هذا الدفع ،بل يجب عليه �أن
يحيل ملف الدعوى بحالتها �إيل املحكمة املخت�صة بعد
حتديد جل�سة لها وعلى املحكمة الف�صل يف الدفع بعدم
اخت�صا�صها ،و�إعادة الدعوى بعد ذلك ملكتب �إدارة الدعوى
لكي ي�ستكمل �إجراءات جتهيز الدعوى.
عمومية املادة  1/ 42مكرر يف �إن�شاء مكتب �إدارة الدعوى
بكافة طبقات املحاكم.
مل يحدد امل�شرع يف املادة  )1(42امل�ستحدثة بتعديل
قانون الإجراءات املدنية ،على طبقة من طبقات املحاكم �أو
درجة معينة من درجات التقا�ضي ،ونتيجة لهذه العمومية
التي �أتى بها امل�شرع ،ف�إنه ين�ش�أ بكافة طبقات املحاكم
ودرجاتها مكتب لإدارة الدعوى املدنية ،ففي املحكمة
االبتدائية وحمكمة اال�ستئناف واالحتادية العليا والتمييز
والنق�ض ين�ش�أ مكتب لإدارة الدعوى املدنية تكون مهمته
حت�ضري الدعوى املدنية ،وال �أدل على ذلك �إال وفقاً للمادة
 162املعدلة من قانون الإجراءات املدنية ،والتي ن�صت على
�أن يرفع اال�ستئناف ب�صحيفة تودع مكتب �إدارة الدعوى يف
املحكمة الإ�ستئنافية املخت�صة ،وكذلك املادة  177املعدلة
من قانون الإجراءات املدنية والتي ن�صت على �أن يرفع
الطعن بالنق�ض ب�صحيفة تودع مكتب �إدارة الدعوى يف
املحكمة التي �أ�صدرت احلكم� ،أو املحكمة االحتادية العليا
�أو حمكمة النق�ض �أو التمييز بح�سب الأحوال.
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اخت�صا�ص مكتب �إدارة الدعوى ً
وفقا للمادة  42مكرر.
يتوىل مكتب �إدارة الدعوى حت�ضري الدعوى و�إدارتها،
مبا يف ذلك قيدها و�إعالنها وتبادل املذكرات وامل�ستندات
وتقارير اخلربة بني اخل�صوم (مادة  .)42/3و�إذا �أمر
مكتب �إدارة الدعوى �أحد اخل�صوم بالقيام ب�إجراء ومل
يقم به ،ال ي�ستطيع من تلقاء نف�سه �أن يغرم هذا اخل�صم
املماطل ،ولكن ميكن بطلب يقدم من مكتب �إدارة الدعوى
للقا�ضي املخت�ص لتغرمي اخل�صم املماطل وذلك لعدم
تنفيذ ما �أمر به مكتب �إدارة الدعوى.
و�إذا ت�ضمنت الدعوى دفعاً �شكلياً من �أحد اخل�صوم �أو
طلباً م�ستعج ً
ال �أو طلب �إدخال خ�صم مل ترفع الدعوى يف
مواجهته� ،أو تخلف املدعى عليه عن احل�ضور بعد �إعالنه
ل�شخ�صه� ،أو انقطع �سري اخل�صومة بحكم القانون بوفاة
�أحد اخل�صوم �أو بفقده �أهلية اخل�صومة �أو بزوال �صفة من
كان يبا�شر اخل�صومة عنه من النائبني قبل �إحالة الدعوى،
�أحالها مكتب �إدارة الدعوى �إىل القا�ضي املخت�ص بحالتها
بعد حتديد جل�سة للف�صل يف �أي من ذلك ،وللقا�ضي �إعادة
الدعوى بعد ذلك ملكتب �إدارة الدعوى وا�ستكمال �إجراءات
جتهيز الدعوى ح�سب الأحوال .فال ي�ستطيع كما �سبق
القول �أن يف�صل مكتب �إدارة الدعوى يف �أي طلب �أو دفع
�شكلي بحكم ق�ضائي لأنها من مهمة القا�ضي ،فعلية �أن
يحيل ملف الدعوى �إىل القا�ضي لكي يف�صل يف تلك
امل�سائل ال�شكلية ويعيد القا�ضي الدعوى مرة �أخرى �إىل
مكتب �إدارة الدعوى.
حت�ضري الدعوى يف القانون الفرن�سي
ا�ستحدث نظام قا�ضي التح�ضري يف فرن�سا باملر�سوم رقم
 65-872يف � 13أكتوبر  ،1965فقد ن�ص قانون الإجراءات
الفرن�سي على نظام حت�ضري الدعوى يف املواد ، 760
 .770 ،768، 767 ،765 ،763 ، 779 ،761وقد كتب الفقيه
الفرن�سي الكبري هرني متول�سكي �أ�ستاذ قانون املرافعات
يف كتابه �إ�صالح قانون الإجراءات الفرن�سية “من هنا بد�أ
الإ�صالح الق�ضائي يف فرن�سا” ( .)2فقد كانت هي طاقة
النور التي بد�أ من خاللها الإ�صالح الق�ضائي يف فرن�سا.
ويقول الفقيه الفرن�سي موتل�سكي والفقيه الفرن�سي
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من مميزات قا�ضي التح�ضري �أن قراراته
تكون غري قابلة للطعن عليها باال�ستئناف
�إال يف حاالت حمددة

كادية �أن هناك بع�ض الدعاوى التي تكون معقدة والتي ال
ميكن التحقيق فيها ب�سهولة �إال باجتماع حمامي كل خ�صم
مع قا�ضي التح�ضري)Juge de la Mise en Etat”.(3
موقف الق�ضاء الفرن�سي من قا�ضي التح�ضري
لقد رحب الق�ضاء الفرن�سي با�ستحداث نظام حت�ضري
الدعوى يف املنظومة الق�ضائية الفرن�سية ،فق�ضت حمكمة
النق�ض الفرن�سية يف حكم حديث لها يف  )4(2006ت�ؤكد
على �أهمية قا�ضي التح�ضري و�أنه عن�صر هام وفعال يف
الأحكام يف امل�سائل املدنية.
وق�ضت حمكمة ا�ستئناف فر�ساي يف حكم حديث لها يف

 ،)5( 2002مو�ضحة �أهمية نظام قا�ضي التح�ضري فق�ضت
ب�أنه “من مميزات قا�ضي التح�ضري �أن قراراته تكون غري
قابلة للطعن عليها باال�ستئناف �إال يف حاالت حمددة على
�سبيل احل�صر وخا�صة املتعلقة بالدفوع بعدم االخت�صا�ص
وال تكون قابلة للطعن فيها �إال مع احلكم ال�صادر يف
املو�ضوع ”.
وتتلخ�ص �أهمية حت�ضري الدعوى املدنية -وخا�صة
عندما يتوىل حت�ضريها �أحد ق�ضاة املحكمة -يف النقاط
الآتية:
مواكبة التطورات التي حتدث يف معظم ت�شريعات
املرافعات املقارنة ،حيث معظمها دائماً ما ي�ستحدث نظماً
جديدة لإدارة الدعوى املدنية( ،)6منها نظام حت�ضري
الدعوى ،و�إيجاد و�سائل بديلة لف�ض املنازعات املدنية
والتجارية عن طريق الت�سوية.
�أن الهدف من حت�ضري الدعوى هو م�ساعدة املتقا�ضني
و�إر�شادهم بت�صحيح الأخطاء وبتجنب �أ�سباب البطالن
و�سقوط احلقوق ،ومبنع الأ�ضرار التي تنتج عن التم�سك
الواهي ب�أهداب الن�صو�ص خ�صو�صاً �أن املطلع على �أ�سرار
املحاكم عندنا يجد �أن مهارة املحامي منح�صرة يف �أغلب
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الأحيان يف البحث وراء م�سائل املرافعات الدقيقة يتم�سك
بها يف الوقت املنا�سب فيهدم دعوى خ�صمه ويفلت بذلك
من �سلطان القانون املدين ،وبد ًال من �أن ت�صرف املحاكم
وقتها يف البحث يف مو�ضوع احلقوق ت�ضطر يف نظامنا
احلا�ضر العقيم �إىل البحث يف �أوجه البطالن والدفوع
الفرعية املختلفة وعلى اخل�صو�ص �أوجه الدفع بعدم
االخت�صا�ص)7(.
احل�صول على العدالة الناجزة من خالل اخت�صار
�إجراءات التقا�ضي ،وتتمثل العدالة الناجزة يف �سرعة
الف�صل يف الدعوى ،فبعد �أن كانت الدعوى ت�ستغرق �سنوات
كثرية للف�صل فيها ،ال ت�ستغرق الآن بعد ا�ستحداث نظام
قا�ض التح�ضري �إال �أياماً قالئل ،فبعد �أن كان القا�ضي
املو�ضوعي – الذي يف�صل يف مو�ضوع النزاع -علية الت�أكد
من �صحة �إجراءات الدعوى من حيث القيام ب�إعالن
�صحيفة الدعوى ،وما قد يبطل ال�صحيفة ،واخت�صا�ص
املحكمة ،و�صفة وم�صلحة املدعي واملدعى عليه ،والقيام
ب�إثبات الدعوى بال�سماع ملا ي�سرده ويقوله اخل�صوم من
�أدلة �إثبات من خالل املذكرات وامل�ستندات التي يقدمها كل
خ�صم ،فالقا�ضي املو�ضوعي بعد ا�ستحداث نظام قا�ضي
التح�ضري ،ال �ش�أن له بكل ذلك وكل عالقته مبو�ضوع
الدعوى ،فت�أتي الدعوى �إىل القا�ضي املو�ضوعي جاهزة
للف�صل فيها ،والف�صل يف مو�ضوع الدعوى قد ال ي�ستغرق
يومني �أو ثالثة على الأكرث لأن كل �شيء جاهز �أمام
القا�ضي ،فقد مت الإعالن ،ومت الت�أكد من االخت�صا�ص ،ومت
الت�أكد من �صفة كل خ�صم وم�صلحة املدعي يف رفع دعواه،
وقدمت كافة امل�ستندات واملذكرات واطلع عليها اخل�صوم،
فال يبقى �أمام القا�ضي �سوى الف�صل يف املو�ضوع.
يهدف حت�ضري الدعوى �إىل فاعلية مبد�أ ثبات عنا�صر
الدعوى ،فتمكني قا�ضي التح�ضري من حت�ضري ملف
الدعوى وا�ستكماله ،وحت�ضري الق�ضية للمرافعة ب�أ�سرع
وقت ممكن ،منعاً لأي ت�أخري يف الف�صل يف النزاع ،و�أي�ضاً
من �أجل حتديد �أُطر النزاع  ، Fixation du litigeخالل
فرتة حت�ضري الدعوى� ،إذ من امل�ستحب وامل�ستح�سن �أن
تعر�ض امل�شاكل جميعها وامل�سائل كافة خالل هذه املرحلة
�سواء امل�سائل الواقعية �أو القانونية ،وذلك لكي يتمكن
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تتمثل العدالة الناجزة يف �سرعة الف�صل
يف الدعوى التي ت�صل �إىل �أيام قالئل

قا�ضي املو�ضوع من الف�صل يف مو�ضوع الدعوى وهي
مكتملة كافة �أجراءاتها ،والعربة من ذلك تكمن يف �إعطاء
عنا�صر النزاع نزعاً من الثبات  Immutabiliteب�شكل مينع
امل�سا�س بهذا الثبات الحقاً ،ما ي�ستتبع عقد قا�ض املو�ضوع
جل�سة واحدة �أو جل�ستني على الأكرث لنظر املو�ضوع،
حيث �أن الدعوى جاهزة للف�صل فيها بعد ا�ستكمال كافة
املتطلبات الإجرائية(.)8
تخفيف العبء على املحاكم ،حيث ال حتال الدعوى
�إىل القا�ضي املو�ضوعي �إال جاهزة للف�صل فيها ،فيبحث
قا�ضي التح�ضري يف االخت�صا�ص ودفوع البطالن ،ودفوع
عدم قبول الدعوى ،وكافة الدفوع الفرعية املتعلقة
بالإجراءات ،ويعر�ض ما قدمه اخل�صوم من �أدلة �إثبات،
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�إل��ى القانون االتحادي رقم  11ل�سنة
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 1المادة 1/ 42مكرر  ،ين�ش�أ مكتب�إدارة ال��دع��وي بقرار من وزي��ر العدل
�أو رئي�س الجهة الق�ضائية المحلية
– كل بح�سب اخت�صا�صه – في مقر
المحكمة المخت�صة .

مكرراً)  .1ين�ش�أ بقرار من وزير العدل
�أو رئي�س الجهة الق�ضائية المحلية
– كل بح�سب اخت�صا�صه – في مقر
ال��م��ح��ك��م��ة ال��م��خ��ت�����ص��ة م��ك��ت��ب ُي�سمى
«مكتب �إدارة الدعوى» ،ويحدد القرار
ن��ظ��ام عمل المكتبُ .2 .ي�شكل مكتب
�إدارة ال��دع��وى م��ن رئي�س وع���دد كاف
من موظفي المحكمة من القانونيين
وغيرهم تحت �إ�شراف رئي�س المحكمة
ال��م��خ��ت�����ص��ةُ .3 .ي���ن���اط ب��م��ك��ت��ب �إدارة
ال��دع��وى تح�ضير ال��دع��وى و�إدارت��ه��ا،
بما في ذل��ك قيدها و�إعالنها وتبادل
ال����م����ذك����رات وال���م�������س���ت���ن���دات وت���ق���اري���ر
الخبرة بين الخ�صوم
 .4للقا�ضي المخت�ص تغريم المماطل
من الخ�صوم وفق ما ن�صت عليه المادة
 ( 41من هذا القانون).
� .5إذا ت�ضمنت الدعوى دفعاً �شكلياً من
�أح���د الخ�صوم �أو طلباً م�ستعج ً
ال �أو
طلب �إدخ���ال خ�صم لم ترفع الدعوى
في مواجهته� ،أو تخلف المدعى عليه
عن الح�ضور بعد �إعالنه ل�شخ�صه� ،أو
انقطع �سير الخ�صومة بحكم القانون
ب��وف��اة �أح��د الخ�صوم �أو بفقده �أهلية
ال��خ�����ص��وم��ة �أو ب����زوال ���ص��ف��ة م��ن ك��ان
يبا�شر الخ�صومة عنه م��ن النائبين
ق��ب��ل �إح���ال���ة ال���دع���وى� ،أح��ال��ه��ا مكتب
�إدارة الدعوى �إل��ى القا�ضي المخت�ص
بحالتها بعد تحديد جل�سة للف�صل في
�أي من ذلك ،وللقا�ضي �إعادة الدعوى
ب���ع���د ذل�����ك ل��م��ك��ت��ب �إدارة ال����دع����وى
وا�ستكمال �إج����راءات تجهيز ال��دع��وى
ح�سب الأحوال.
 7ط��ه ال�����س��ي��د ،ط���رق �إ����ص�ل�اح نظامال��ت��ح�����ض��ي��ر وت��ع��م��ي��م��ه �أم������ام ال��ق�����ض��اء
الأهلي الجزئي والكلي واال�ستئنافي،
م��ج��ل��ة ال��م��ح��ام��اة ،ال�����س��ن��ة ال��ع��ا���ش��رة -
.1930 ،1929
 - 8اليا�س ابو عيد � ،أ�صول المحاكمات
المدنية  ،الجزء ال�ساد�س  ،من�شورات
الحلبي القانونية � ،ص 263
Anquetil, Etude compare de
l,instruction en matiere civil et
penale , these, Rennes,1970
.p 130
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وما انتهى �إلية يف حتقيقه للدعوى ،فال يبقى للقا�ضي
املو�ضوعي �إال الف�صل يف مو�ضوع الدعوى دون البحث يف
�صحة �إجراءات الدعوى.
تخفيف العبء على النيابة العامة ،فبع�ض ت�شريعات
الإجراءات املدنية يف الدول العربية� ،أ�سندت �إىل النيابة
العامة – التي هي الأمينة علي الدعوى اجلنائية – بع�ض
االخت�صا�صات يف جمال الدعوى املدنية والتجارية ،فنجد
النيابة العامة تخت�ص بالف�صل يف قرارات احليازة ،وبحث
منازعات احليازة ي�ستغرق وقتاً كبرياً ،ما يرهق النيابة
العامة �إرهاقاً �شديداً.
الق�ضاء على ظاهرة تراخي املح�ضرين يف القيام
ب�إجراءات الإعالن ،فتلك الظاهرة كان يعاين منها
القا�ضي ،و�أنه يف احلقيقة معذور ،وبعد ا�ستحداث نظام
حت�ضري الدعوى ووجود قا�ضي للتح�ضري� ،ستتم �إجراءات
الإعالن بكل �سهولة .ف�إعالن ال�صحيفة والت�أكد من
�صحة الإعالن ،الذي كان يرهق القا�ضي املو�ضوعي ،حيث
قد تداول دعوى �أمام املحكمة ملدة ثالث �سنوات من �أجل
قا�ض للتح�ضري،
الإعالن دون النظر يف املو�ضوع ،فنتخيل ٍ
وحتته قلم حم�ضرين يقوم بالإعالن على الفور خوفاً من
اجلزاء الذي يوقع عليه من قبل قا�ضي التح�ضري.
ت�شجيع اال�ستثمار ،حيث �شهدت دول العامل �أجمع
ومن بينها م�صر تقدماً يف معظم جماالت احلياة ومنها
املجال االقت�صادي ،الأمر الذي دفع الدول �إىل التناف�س يف
جلب ر�ؤو�س الأموال وخلق البيئة املنا�سبة للم�ستثمرين
لالطمئنان على ر�ؤو�س �أموالهم.
وحيث �إن امل�ستثمرين ينظرون �إىل نظام التقا�ضي
و�إجراءاته بعني االعتبار عند توجههم �إىل اال�ستثمار يف
منطقة جديدة ،لذا �أ�صبح من املهم العناية بهذه الإجراءات
من قبل املعنيني بالت�شريع الد�ستوري والقانوين .و�أكرث
من ذلك �أ�صبحت الدول تت�سابق يف تعديل وتطوير
ت�شريعاتها لتتالءم مع هذه التوجهات مبا ي�ضمن �سرعة
احل�صول على احلقوق ل�ضمان جذب ر�ؤو�س الأموال ،ذلك
�أن رجال الأعمال وبحالة ح�صول منازعات ق�ضائية بينهم
يحاولون الو�صول �إىل قرار ق�ضائي ب�أ�سرع وقت ممكن
ولذلك جندهم يتجهون �إىل التحكيم بد ًال من التقا�ضي.

وحيث نظام قا�ضي التح�ضري �سيوفر الفر�صة يف
اخت�صار �أمد املخا�صمة والفر�صة يف توفري نفقات عملية
التقا�ضي ،ف�إن ذلك �سي�ساهم ب�شكل جاد وغري مبا�شر يف
جلب اال�ستثمارات ملا ي�ضمنه امل�ستثمرون من ال�سرعة يف
ف�صل املنازعات التي قد يدخلون بها.
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أضرار ومخاطر
النفايات اإللكترونية

بقلم /د .فؤاد الشعيبي
�أ�ستاذ القانون املدين امل�ساعد يف
كلية املدينة اجلامعية بعجمان
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ُتعرف النفايات الإلكرتونية ب�أنها كل الأجهزة الكهربائية
�أو الإلكرتونية التي مت ا�ستخدامها� ،أو مل يتم ا�ستخدامها،
و�أ�صبحت غري �صاحلة لال�ستخدام� ،إما ب�سبب تعطلها بحيث
يتعذر �إ�صالحها ،و�إما ب�سبب قدمها وظهور �أنواع حديثة حلت
مكانها ،و�إما ب�سبب عدم قدرة هذه الأجهزة على مواكبة التقنية
احلديثة ( ،)1وعدم التخل�ص منها بطريقة �صحية ي�سبب تلوثاً
بيئياً كارثياً ..ويعد التلوث البيئي ،والكيميائي ،والإ�شعاعي،
وال�ضو�ضائي ،نواجت طبيعية للتقدم التقني يف ظل غياب
ال�ضوابط ال�صارمة ،واملعايري الدقيقة التي توازن بني الإيجابيات
وال�سلبيات ،وت�ضع حدوداً دقيقة ،و�إجراءات �صارمة تفر�ض على
اجلميع التقيد بها ،ومن هنا برزت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
م�شكلة عاملية �آخذة يف التزايد واالنت�شار ،وهي م�شكلة النفايات
الإلكرتونية� ،أو النفايات الرقمية  ،Electronic wastesالتي تدل

والكادميوم ،والكوبالت ،و�أنابيب �أ�شعة الكاثود املوجودة يف
�شا�شات �أجهزة التلفاز واحلا�سوب حتتوي على الزئبق ،كذلك
الأمر بالن�سبة �إىل بطاريات �أجهزة احلا�سوب املحمولة،
وبع�ض البطاريات الأخرى� ،إذ حتتوي على الر�صا�ص
والزئبق وبع�ض الأحما�ض الكيميائية ال�ضارة (.)4
وت�شري التقارير �إىل �أن  %80من النفايات الإلكرتونية يف
الدول ال�صناعية يتم ت�صديرها �إىل الدول الآ�سيوية ،ويبلغ
ن�صيب ال�صني منها  %90تليها الهند وباك�ستان ،ثم بع�ض
الدول النامية الأخرى ،ويتم ا�ستخدام بع�ض هذه الأجهزة،
والتالف منها يتم �إعادة تدويره وا�ستخراج املعادن النفي�سة
والثمينة منه كالذهب ،والف�ضة ،والبالديوم ،والنحا�س،
�ضمن ظروف بيئية وت�صنيعية �سيئة جداً ،حيث يتم اللجوء
يف كثري من الأحيان �إىل �أ�سلوب احلرق املبا�شر يف الهواء
الطلق ،وا�ستخدام معدات بدائية جداً.
وهنا البد من �إ�صدار حزمة من القوانني التي حتد
من ا�سترياد الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية امل�ستعملة
والرديئة الت�صنيع ،وتدريب كوادر ب�شرية م�ؤهلة لتتعامل
مع هذا النوع من اخلردة ،وهذه اخلطوات ال بد من اتخاذها
للحد من تفاقم حجم م�شكلة النفايات الإلكرتونية.
كما �أن زيادة الوعي البيئي لدى املواطنني يعد �أمراً مهماً
جداً ،فالبطاريات امل�ستخدمة والتالفة ،كبطاريات الهواتف
املحمولة ،و�أجهزة احلا�سوب املحمولة ،وغريها كثري من �أنواع
البطاريات ،يجب �أن يتم جتميعها يف مراكز متخ�ص�صة لهذه
الغاية ،وعدم �إلقائها يف حاويات القمامة التقليدية ،كذلك
ف�إن فر�ض ر�سوم مالية رمزية من قبل اجلهات املخت�صة،
وخ�صو�صاً البلديات على كل جهاز كهربائي يتم ا�سترياده،
هذه الر�سوم ،هي بدل نفقات �إعادة تدوير هذا اجلهاز عند
انتهاء عمره االفرتا�ضي� ،أو رغبة مالكه يف التخل�ص منه
لأي �سبب كان ،يعد �أمراً �ضرورياً لتجنيب املجتمع م�ضار
هذه القمامة الرقمية ،وحفاظاً على كل عنا�صر البيئة من
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العــدد ( - )20دي�سمرب -

خماطر النفايات الإلكرتونية:
وحتتوي النفايات الإلكرتونية على كميات كبرية من
املركبات والعنا�صر الكيميائية ال�سامة وال�ضارة ب�صحة
الإن�سان ،وبجميع عنا�صر البيئة ،فلوحات الدوائر الكهربائية
والإلكرتونية حتتوي على الر�صا�ص وبع�ض �أكا�سيده،

�أك��دت الدرا�س��ات �أن  %50م��ن املخلف��ات
الإلكرتونية هي �أجهزة حا�س��وب تعمل ب�ش��كل
ممتاز� ،إال �أنها ال تواكب التطورات التقنية
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الدرا�سات وامل�سوح البيئية �أن هذه املخلفات البالغة اخلطورة هي
�أكرب م�شكلة نفايات متعاظمة يف العامل� ،إذ متثل يف الوقت الراهن
نحو  %10من �إجمايل حجم النفايات ال�صلبة.
وكان العمر االفرتا�ضي للحا�سوب  -الكمبيوتر  -عام
 1997يقارب الـ� 7سنوات ،بينما الآن ال يزيد على �3سنوات
وهو يف تناق�ص ،وبالتايل فحجم النفايات حول العامل تبلغ
�أكرث من 0 5مليون طن من املخلفات الإلكرتونية اخلطرة،
يف حني ما يتم التخل�ص منه ال يتعدى 1.5 �إىل1.9 مليون
طن «من الأجهزة الإلكرتونية التي هي يف الأ�سا�س ت�صنع
من مواد �سامة مثل الليثيوم والر�صا�ص...الخ»(.)2
لقد �أكدت الدرا�سات التي �أجريت على املخلفات الإلكرتونية
�أن  %50من هذه النفايات هي �أجهزة حا�سوب تعمل ب�شكل ممتاز،
�إال �أنها ال تواكب التطورات التقنية ،وخ�صو�صاً ما �أحدثه التقدم
ّ
املطرد يف تكنولوجيا هند�سة الربجميات احلديثة ،التي تتطلب
�أجهزة بالغة ال�سرعة والتطور ،فمث ً
ال يف الواليات املتحدة
الأمريكية مت �إتالف �أكرث من  20مليون جهاز كمبيوتر يف عام
1998م ،ويف عام 2001م مت �إتالف �أكرث من  41مليون جهاز،
ويف عام 2005م مت �إتالف نحو  63مليون جهاز كمبيوتر ،ووفقاً
مل�سح بيئي مت �إجرا�ؤه يف والية �أوريغون الأمريكية ،وجد �أنه يتم
�إتالف  6000جهاز حا�سب �آيل يومياً ،وي�ؤكد اخلرباء �أن هذه
الأرقام �سرتتفع ب�شكل حاد خالل ال�سنوات القليلة املقبلة(.)3
وال يقت�صر الأمر على �أجهزة الكمبيوتر ،بل يطول ذلك
جميع منتجات التقنية احلديثة ،فمع الثورة الهائلة التي
�شهدتها �صناعة �شا�شات الكري�ستال ال�سائلة  LCDامل�سطحة
واملتطورة ،مت �إتالف ماليني ال�شا�شات التلفازية الكاثودية
التقليدية ،التي مل تعد تواكب التقدم يف تقنيات البث
التلفازي املتطورة املعتمدة على ما يعرف ب�أجهزة التلفاز ذات
الو�ضوح العايل  ،HDTVالتي ال يقت�صر �أدا�ؤها على اجلانب
التقليدي لتلفازات القرن الع�شرين ،بل يفتح �أمام امل�شاهد
فر�صة ت�صفح الإنرتنت والت�سوق واملحادثات الهاتفية
املرئية ،وغريها كثري من اال�ستخدامات املتقدمة.

المجلة القانونية

�شرور مركباتها الكيميائية اخلطرية واملدمرة.
لقد بينت امل�سوح البيئية التي �أجريت على مكبات
النفايات الإلكرتونية ،وور�ش �إعادة التدوير يف بع�ض الدول
النامية ،تلوث املياه ال�سطحية واجلوفية والرتبة والهواء
ب�شكل خطري يف هذه املناطق ،وانت�شار �أمرا�ض الرئة والكلى
والأمرا�ض اجللدية وال�سرطانات بني �سكان هذه املناطق
املوبوءة بالغازات الكيميائية والف�ضالت الإلكرتونية املتنوعة.
�إن متابعة اجلهات املخت�صة ب�ش�ؤون البيئة لهذه امل�شكلة
البيئية يع ّد �أمراً مهماً و�ضرورياً ،وتدعيم خطواتهم
ب�أنظمة وت�شريعات بيئية �صارمة ،هي �أمور يف غاية الأهمية
لل�سيطرة على حجم النفايات الإلكرتونية قبل �أن ي�ستفحل
الأمر �سوءاً ،وي�صعب بعدها الإ�صالح.
وي�سعى نا�شطو البيئة واملدافعون عنها �إىل توعية
ال�شركات وامل�صانع �إىل �أهمية �إنتاج �أجهزة �إلكرتونية �أكرث
�صداقة للبيئة من خالل ت�شجيع البحوث ب�إنتاج مواد تكون
�أقل تلويثاً للبيئة ومن جهة �أخرى يعملون على تثقيف
ال�شعوب من خالل حتديد �أكرث املنتجات التي القت قبو ًال
وفقاً ملعايري بيئية بحتة(.)5
ففي العام  ،2006مت �شحن �أكرث من مليار هاتف حممول
�إىل جميع �أنحاء العامل ،ومع ذلك قامت �شركة نوكيا عمالقة
�سوق �أجهزة الهاتف ب�إعادة تدوير  %2فقط من تلك الهواتف
التي تبيعها� ،أما يف �سوق احلوا�سيب ،ف�إن ال�شركات العمالقة
يف ذلك املجال ال تفعل الكثري �أي�ضاً حيث تتم �إعادة التدوير
لـ  %9من تلك احلوا�سيب القدمية فقط .يف حني يبقى �أكرث
من  %90منها خارج هذه احللقة(.)6
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النفايات الإلكرتونية والقانون:
الت�شريعات يف الواليات املتحدة ما زالت ت�ضفي �شرعية
قانونية على عمليات ت�صدير النفايات الإلكرتونية �إىل كل
من �أفريقيا و�آ�سيا �ش�أنها يف ذلك �ش�أن عدد من البلدان(،)7
و�إذا كان ذلك هو الو�ضع يف الواليات املتحدة فذلك لأنها
م�صدرة ولي�ست م�ستوردة ،ومن هنا نقرتح الآتي:
� - 1إبرام االتفاقيات الدولية على عدم ت�صدير �أو ا�سترياد
النفايات الإلكرتونية �إال لغر�ض �إعادة التدوير.
� - 2إ�صدار قوانني ب�إعادة التدوير ال�صحي للنفايات
الإلكرتونية و�إلغاء املواد ال�سامة منها من قبل جهات متخ�ص�صة
ت�ؤ�س�س لذات الغر�ض وذلك جتنباً لأ�ضرارها على البيئة.
 - 3جترمي حرق النفايات الإلكرتونية �أو رميها يف �أماكن
غري مرخ�صة.
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( )2م ع���م���ر ال���ح���ي���ان���ي ،ع�������ص���ر ال���ن���ف���اي���ات ويتركز الر�صا�ص في الأج��ه��زة الإلكترونية
الإلكترونية� ،أكتوبر/ت�شرين �أول  2009م ،على كل من لوحات التحكم وال�شا�شات ()58
 http://www.alzoa.com/docView.رط ًال بال�شا�شة الواحدة وبطاريات الحا�سوب
 php?con=48&docID=93304ولوحات الطابعات.
( )4ورق��ة عمل قدمت ف��ي م�ؤتمر الأط���راف
تاريخ الإطالع  6/7/2010م.
( )3ون�شير هنا �إل��ى �أه��م المكونات الخطرة ف���ي ات��ف��اق��ي��ة ب�����ازل ب�����ش���أن ال��ت��ح��ك��م ف���ي نقل
للأجهزة الإلكترونية وت�أثيراتها ال�صحية :ال���ن���ف���اي���ات ال���خ���ط���رة وال��ت��خ��ل�����ص م��ن��ه��ا عبر
الباريوم مث ًال ي�ستخدم لحماية م�ستخدمي الحدود ،االجتماع الثامن نيروبي 27 ،ت�شرين
الحا�سبات الآلية من الإ�شعاعات و�أن التعر�ض الثاني/نوفمبر –  1ك��ان��ون الأول/دي�����س��م��ب��ر
للباريوم لفترة ق�صيرة ي����ؤدي �إل��ى �أورام في 2006البند  4من ج��دول الأع��م��ال الم�ؤقت.
ال��م��خ و���ض��ع��ف ع�����ض�لات الج�سم وي��ع��م��ل على .UNEP/CHW.8/1
�إ���ص��اب��ة ال��ق��ل��ب وال��ك��ب��د وال��ط��ح��ال ب���أم��را���ض ( )5م ع���م���ر ال���ح���ي���ان���ي ،ع�������ص���ر ال���ن���ف���اي���ات
الإلكترونية� ،أكتوبر/ت�شرين �أول 2009م،
مزمنة.
http://www.alzoa.com/docView.
ال���ك���روم:ي���خ���ت���رق ال��خ�لاي��ا ب�����س��ه��ول��ة وي��ع��م��ل
php?con=48&docID=93304
ع��ل��ى ت��ح��ط��ي��م ال��ح��ام�����ض ال���ن���ووي وي��ع��د من
�أكثر العنا�صر تهديداً للبيئة وت��زن الأدوات تاريخ الإطالع  6/7/2010م.
البال�ستيكية التي تحتوي على عن�صر الكروم ( )6بحث من�شور بعنوان �أين تذهب النفايات
ن���ح���و  13.8رط ً
���ل��ا ف����ي ال���ح���ا����س���وب و %26الإلكترونية في موقع:
م��ن ه���ذه ال��م��واد البال�ستيكية ت��ح��ت��وي على http://www.greenpeace.org/leba-
 non /ar /news /e -waste -toxic -notمركب( )pvcمتعدد كلوريد الفنيل.
in-our-backyard210208
الأح��ب��ار:ت��ح��ت��وي النفايات الإلكترونية على
ح��اوي��ات بال�ستيكية مليئة بالأحبار الملونة تاريخ الإطالع  6/7/2010م.
وال�����س��وداء وت��ت��ك��ون ه���ذه الأح���ب���ار م��ن �أخ��ط��ر ( )7بحث من�شور بعنوان �أين تذهب النفايات
ال��ع��ن��ا���ص��ر ه��و ال��ك��ارب��ون ال��م�����س��ب��ب لأم��را���ض الإلكترونية في موقع:
http://www.greenpeace.org/
الجهاز التنف�سي وال�سرطان كما تحتوي هذه
lebanon/ar/news/e-waste-toxicالأحبار على معادن ثقيلة.
not-in-our-backyard210208
ال��ف�����س��ف��ور:وه��ي م��ك��ون��ات ع�ضوية كيميائية
م���وج���ودة ف���ي �أل�����واح ال��ف�����س��ف��ور ل��ه��ا ت���أث��ي��رات تاريخ الإطالع  6/7/2010م.
http://www.arabvolunteering.org/
corner/avt6819.html
تاريخ الإطالع .7/7/2010

العــدد ( - )20دي�سمرب -

قاض
خواطر ٍ

2014

رسائلي إليهم
تكتبها  :نورة عبيد بن عمري

مـن المسـؤول؟
بقلم  :العنود احلمادي

حكاوي الراوي
يرويها :كامل حممود �إبراهيم

التدريب وأدوات التطوير سبيل
تنمية المهــارات واإلبـداع
بقلم� :سالمة حمد الكتبي

المحاسبة في مراكز التدريب
�إعداد :هاين ال�سيد

المترجم القانوني وشرط التأمين ضد
المسؤوليـة عن األخطـاء المهـنية
�إعداد /حممد اليافعي

71

موزاييك

مقال

ال يمكننا �أن ن�ضيف لحياتنا مزيد ًا من الأي��ام ،ولكن يمكننا �أن ن�ضفي
عليها مزيد ًا من الحياة ..ففي حياة كل منا لحظات تم ّر لي�ست كغيرها
وتك�سب كل منا خبرة لم نكن نظن �أننا �سنكت�سبها يوم ًا ،ولعل الق�ضاء واحد
من هذه الم َِح ّكات التي ت�ضيف لمنت�سبيها عمر ًا �إلى �أعمارهم ..هذه وريقات
من خواطر قا�ض في الع�صر الحديث ي�شاركنا فيها �شيئ ًا من لحظات هذا
العمر ،ولقطات من هذا ال�شريط بكل ما فيه من �إ�شراق وخفوت.
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�أك�سبني الق�ضاء ف�ضيلة اال�ستماع
�إىل الآخرين مبختلف توجهاتهم

2014

حني خلق اهلل لنا �أذنني ول�سان ،كان ذلك حلكمة
يعلمها وحده قد ال ن�ستوعب حقيقتها ،لكن ميكن �أن
نفهم �شيئاً منها ،فتلك �إ�شارة �أن يكون موقفنا يف حواراتنا
مع الآخرين موقف امل�ستمع �أ�ضعاف ما نقف متحدثني،
ولو طبقنا تلك القاعدة على حياتنا لعاجلنا الكثري من
م�شاكلنا.
يف �إحدى اجلل�سات التي تر�أ�ستها وكانت الق�ضية
متعلقة باحرتاق م�صنع ون�ش�أ عنها م�س�ؤولية ،وطبعاً
ترتب عليها دعوى امل�س�ؤولية واملطالبة بالتعوي�ض،
وكانت من الق�ضايا املعقّدة فالأطراف ُكرث وهي بجانب
الدعوى الأ�صلية دعوى متقابلة  -والدعوى املتقابلة هي
الدعوى التي يرفعها املدعى عليه �ضد املدعي بغر�ض
�إجراء املقا�صة الق�ضائية �أو طلب التعوي�ض عن �أ�ضرار
حلقته جراء رفع الدعوى الأ�صلية �أو احليلولة دون �أن
يق�ضي للمدعي بكامل طلباته� أو بع�ضها يف الدعوى
الأ�صلية وال تنفرد ب�إجراءات خا�صة  -عدد �أطرافها
يتجاوز الع�شرة ،وجرت العادة يف الدعاوى املدنية �أن
يقوم اخل�صوم بتقدمي مذكراتهم مكتوبة خالل جل�سات
املحكمة والتي جتزئ عن امل�شافهة ،ويف تلك الدعوى
طلب �أحد املحامني �أن يقدم مرافعة �شفهية ،ف�سمحت له
بذلك ،وكنت قد �س�ألته �سلفاً عما �إذا كانت تلك املرافعة
قد كتب تفا�صيلها يف املذكرة املقدمة من قبله ف�أجاب
بالإيجاب ،وبد�أ مبرافعته وا�سرت�سل بها وقد ا�ستغرقت
قرابة الن�صف �ساعة ،ويف اخلتام �شكر املحكمة على
�سماحها له بقيامه بتلك املرافعة وذلك على خالف ما
جرت عليه العادة يف الدعاوى املدنية على اعتبار �أن تلك
املرافعة قد قدمها �سلفاً كتابة .ويف املداولة ت�ساءل �أحد
زمالئي يف تلك اجلل�سة م�ستنكراًَ ِ :
ل �سمحت له بالقيام
باملرافعة؟ ف�أجبته :يحتاج �أحياناً الإن�سان �أن ينف�س عما
يف �صدره ،فالتعبري �شفاهة �أ�سهل بكثري من التعبري
املكتوب ،خا�صة و�أن القانون ال مينع ذلك ،والأهم من
ذلك �أن ت�صل للمتقا�ضي ر�سالة وا�ضحة يف �أن القا�ضي
هو م�ستمع جيد.

لقد كان الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) ي�صغي
للآخرين عندما يتكلمون ،وذلك �أدباً واحرتاماً ،ي�ستمع
ب�إن�صات ملا يقولون؛ ولذلك �سماه املنافقون «�أُ ُذن».
ورغم ذلك فلم ي�س َع النبي عليه ال�صالة وال�سالم لنفي
هذه التهمة� .إذ ال ميكن �أن تكون هذه ال�صفة تهمة
تقدح �صاحبها �أو تعيبه� ،إذ يجب �أن يت�صف بها جميع
امل�س�ؤولني ،فعدم اال�ستماع ظلم� ،أو هو طريق م�ؤدية
للظلم و�إ�ضاعة فر�صة للتوا�صل.
حقيقة لن ت�صبح قائداً م�ؤثراً حتى تنظر �إىل ال�صورة
كامل ًة ،ولن ت�ستطيع ذلك حتى ت�ستمع جلميع الأطراف.
وتظهر اهتمامك باملتحدث �أياً كان ،فالقائد الناجح هو
من ُين�شئ رباطاً عاطفياً و�أخالقياً قبل الرباط الوظيفي،
يحقق من خاللها جميعها �شيئاً من احتياجات و�آمال
وم�شاعر الآخرين.
كنت قب ً
ال م�ستمعاً ،ولكني مل �أكن م�ستمعاً جيداً،
ومنذ توليت هذا املقام �آليت على نف�سي �أن �أتعلم كيف
�أكون م�ستمعاً جيداً� ،أ�سخّ ر كل حوا�سي جللي�سي املتحدث،
بغ�ض النظر �أكان متهماً يف احلياة القانونية� ،أم موظفاً
يف احلياة الإدارية� ،أم ابناً يف احلياة الأ�سرية� ،أم �صديقاً يف
احلياة االجتماعية ،ولكن الق�ضاء  -بف�ضل اهلل � -أك�سبني
ذلك البعد ،فاال�ستماع �إىل الآخرين يف �أحيان عدة يحقن
الكثري من امل�شاكل من خالل التنفي�س ،ليكون جمرد
الإف�ضاء هو ّ
جل ما يريده النا�س ممن يختارونه ليكون
م�ستمعهم ،فال�شك �أن اال�ستماع للطرف الآخر هو �شكل
من �أ�شكال االهتمام ،ومن منا ال يريد �أن يكون حمل
اهتمام الآخرين؟!
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تكتبها  :نورة عبيد بن عمير
رئي�س ق�سم الدرا�سات والبحوث  -مدير التحرير
nalremeithi@dji.gov.ae

يقول ابن زيدون في مقطوعة له:

عمريَ ،لئن قلت � َ
إليك ر�سائلي
َل ِ

لأنتَ الذي نف�سي عليه تذوب

�إلى من يهمني �أمرهم� ،إليهم ولغيرهم ،لكل من يجد �صورته تتراءى له بين ال�سطور ،تف�ض ًال
افتح �صندوق بريدك لعلك تجد ر�سالة مني �إليك ،وفيها �ستقر�أ:
ال حترتق� ..أرجوك:
 حين �أهم�س في �أذنك قبل �أن ت�شعل العود الأخير من علبة ثقابك ،ف�إنني
وب�أمانة �أحدثك �صادقة حديث الحري�ص الأمين عليك�ُ ،ص ّمت �آذاننا من تلك
ال�شعارات المثالية التي يرددها النا�س فيما يقولون� :أنا �شمعة تحترق لتنير
الدرب للآخرين ،ولأولئك �أقول :ال �شيء في هذه الحياة بل وال �أحد ي�ستحق
�أن تحرق نف�سك لتنير له دربه ،قبل �أن تحترق �أنت من �أجلهم ،احترق من �أجل
نف�سك �إن �أردت �أن ت�شعرها بالدفء� ،أو احترق �إن رغبت ب�ضوء يذكرك بوهج
ال�شم�س ونور ال�صباح ،ا�شتعل بال تفكير �إن كان اال�شتعال �سيعين �شمعات �أخرى
�أخل�صت� ،أو �سيكمل درباً بد�أته ،لكن ال ت�شتعل وحدك وكل ما حولك من �شمعات
تختبئ خوفاً وهلعاً وبخ ًال بذواتها.
 في كثير من الأحيان تدفعنا الت�ضحية ،و�أخالقنا وتلك القيم التي زرعتها
تربيتنا فينا �أن نحترق في �سن مبكرة ،ك�شمعة في محيط من الأك�سجين ،هو
احتراق بال تفكير ،وبال رجعة� ،صورة مرعبة ،فقط تخيلها قبل �أن تفكر في
�سحج العود الأخير.
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 يهذون ب�أن الم�شاعر ت�صل �أ�سرع ،ويدعون �أن الر�سائل تتدفق
مليئة بالأحا�سي�س ،ف�أ�صبحت �ضحكات القلب على مزحة لطيفة
رمزاً ي�ضحك يُر�سل عبر الأثير ،وباتت موا�ساة �صديق َف َق َد عزيزاً
رمزاً يبكي يرد به على نعيه ،و�صارت الرموز الم�صوّرة ر�سوم ًّيا،
والمقروءة �آل ًّيا بالكامل ،وتلك الوجوه والتعبيرات تر�سم حالتنا
المزاجية بدقة -كما ي�� ّدع��ون ،-فتر�سل ردّك في ر�سالة عابرة
وتلحقها برمز �إلكتروني ،وكلما زاد اعتمادنا على تذييل �أفكارنا
ب��ذات ال��رم��وز المحدودة المتاحة للجميع على من�صة بعينها،
والم�ص ّممة م�سب ًقا لت�شكل �أفكارنا التي نود التعبير عنها وتحدّدها
بدرجة �أكبر� ،صرنا �أكثر تح�ضراً وفهماً لتلك اللغة الإلكترونية
الباهتة الميتة ،لتتحول حواراتنا في نهاية المطاف �إلى قائمة
من القوالب المحفوظة والمج ّمدة تن�ساب مع كل ر�سالة واردة
بال �أي ت�أثر �أو ت�أثير.
 رجا ًء ال ُتح ّملوا تلك الأ�سالك النحا�سية �أكثر مما تحتمل،
فال هي بمقدورها �أن تحمل لنا �ضحكات الفرح وال دموع الحزن،
وال حتى قلوب الحب.

اعرفها ..من ف�ضلك:
 الحكمة التي تبقى هي التي ت�ستحق البقاء حقاً ،و�أم��ا تلك التي
تدعو �إلى المثالية المطلقة ،والتي ي�ستحيل اال�ستعانة بها في �أوقات
ال�شدة فهي تذهب �أدراج الرياح ،ورغم �أن معرفة النف�س �أ�سا�س الحكمة
وجماع الفل�سفة� ،إال �أنها �أ�شق المعارف ،والطريق �إليها وعرة.
 فنف�سك ب��ح��ر ب�لا ق����رار ،ي��م��وج ب�لا ت��وق��ف ،وه���ي ف��ي حقيقتها
مجموعة من الخبرات والمكت�سبات التي �سمعناه ممن َ�سبر� ،أو ر�أيناها
ممن َخ ِبر� ،أو ع�شناها فيما عَبر ،و لعل كل ال�صدق نجده في مقولة
ا ل�شاعر الفرن�سي «ب���ول فاليري  »Paul Valéryف��ي كتابه (الأ���ش��ي��اء
المنظورة) حيث يقول« :ما الليث �إال عدة خ��راف مه�ضومة» ،فنحن
خليط من ذلك كله.
وكلنا ي�شيع � ْإن ح ّقاً �أو ادعا ًء معرفته بنف�سه ،وبالآخرين ،وعلى كثرة
ما تنفع المرء معرفته بالنا�س ودر�سه لهم � -إذا و�سعه �أن يعرفهم -
فقلما يجديه ذلك في معرفة نف�سه؛ ومعرفتك بنف�سك �إن �سنح لك
حظك و�ساعدتك الظروف بتلك المعرفة ف�إنه يتعين عليك ال�صبر
حتى ي�ستقيم لك الأمر ،وتتحقق لك تلك المعرفة ،وبذلك تنال �شيئاً
من الحكمة ،وتي ّقن �أن الحكمة ال ت�ضيع �إال من بين يدي المتعجلين
والك�سالى ،ف�أعط نف�سك فر�صة لتفهمها ،وتعي طبيعتها.
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يرويها  :كامل محمود إبراهيم

رئي�س �شعبة الدرا�سات
�سكرتري التحرير
KIbrahim@dji.gov.ae

الحكاية األولى

علمتني!!!!
اخرتت �أن �أجل�س على املقعد الوثري الوحيد القابع هناك يف
ال ر كن البعيد الهادئ يف الكويف �شوب الراقي ،املوجود ب�أحد
�أكرب مراكز الت�سوق املوجودة على اخلريطة العربية بال�ساحرة
دبي ،فدبي جميلة وكل ما فيها ينطق باجلمال ،حتى اجلماد
�أ�صبحت لديه �أحا�سي�س وم�شاعر ،فر�صدت مت�أم ً
ال تلك النادلة
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ال فلبينية ،متو�سطة الطول ،نحيفة البنيان ق�صرية ال�شعر،
والتي لفت حول و�سطها قطعة من القما�ش الأحمر الداكن
لي�شكل مع لون ب�شرتها البي�ضاء ولون قما�ش املقاعد ،والطاوالت
مع انعكا�س الأ�ضواء ال�ساقطة من �سقف املكان �أو ال�صاعدة �إليه
املحل لوحة جمالية تدعو للت�أمل وال تبعث
ال�سقف من �أركان ّ
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على الكتابة ،فجمال املكان و�أناقة رواده ور�شاقة نادلته التي
تطري بني �أنحاء املكان كفرا�شة ملونة جذبها ال�ضوء بخفة
و�سهولة متنقلة بني الطاوالت تارة ومكان �إعداد امل�شروبات تارة
�أخرى يف حركات �آلية منتظمة وبجمالية راق�صة باليه فت�سري
على �أطرافها حاملة على راحتيها ال�صغريتني �صينية مملوءة
ب�أكواب امل�شروبات الباردة �أو ال�ساخنة ،مبت�سمة للجميع يف �آن
واحد .ال�صورة الكلية لي�ست �إال للت�أمل والتفكر فقط.
وغرقت يف الفكر متنق ً
ال بني مو�ضوعات �شتى ،حتى مل �أتيقن
هل �أنا نائم �أم م�ستيقظ ؟ هل �أحلم �أم �أنه واقع �أراه ،و�شعرت
بيد تربت على كتفي وهم�س يف �أذين بكلمات �أ�صابتني بده�شة
حتى �أنني قلت ماذا تقول؟ وقد �سمعت جيداً ولكنني ل�صدمة
ال�س�ؤال ا�ستعدته ثانية ،فظهر على احلائط املقابل يل انعكا�س
يخرج مني ،يا رباه هذا �أنا كيف يحدثني ظلي و�أنا �أرد عليه،
فقال يل مكرراً
مرت �سنني طويلة على مولدك ووجودك يف هذه احلياة فماذا
تعلمت منها.؟!
فنظرت �إليه ومل �أهتم بتفا�صيل وجهه ورددت يف �شغف �شديد.
تعلمت �أن الدنيا تعاملنا مبيزان عدل قوامه كما تدين تدان.
تعلمت �أن املظلوم البد له من فرحة وانت�صار ولو بعد حني.
تعلمت �أن �أكرث النا�س �شراً� ،أ�سرعهم �سقوطاً.
تعلمت �أن العلم يرفع �أقدار الرجال �أ�ضعاف ما ترفع
الرثوة واجلاه.
تعلمت �أن من �أراد ا�ستطاع.
تعلمت �أن �سهام ليل املظلوم ال تخطئ الظامل �أبداً.
تعلمت �أال �أطمئن ملن خدعني وغدر بي ولو مرة فلن
ي�صفو �أبداً باملرة.
تعلمت �أن �أكرث النا�س حتدثاً عن املثل والف�ضائل هو من
يفتقدها.
تعلمت �أال �أ�صادق �أبداً من يهدر كرامته ،مقابل احلفاظ
على ما يح�صله من مال.
تعلمت �أن احلياة ميكن �أن تنتهي ب�أي حلظة ونحن يف غفلة.
تعلمت �أننا نكون يف �أ�شد حلظات التقوى والزهد فقط
عندما ن�شيع �آخر منا �إىل القرب.
تعلمت �أن الدعاء للنا�س بظهر الغيب يعود عليك باخلري
�أكرث مما تتوقع.
تعلمت �أن الب�ساطة لي�ست بالتدين �إمنا بب�سط الوجه
وح�سن اخللق.

تعلمت �أن �أعمل اخلري وال �أنتظر �أي مقابل حتى ال ي�ؤملني
اجلحود.
تعلمت �أن الكلمة احللوة والوجه الب�شو�ش والكرم ر�أ�سمال
الأخالق.
تعلمت �أن �أغنى �إن�سان يف العامل هو الذي ميلك ال�صحة
والأمان ال املال.
تعلمت �أن �ضحكة طفل �صغري مل تلوثه الذنوب هي �أثمن ما
يف الكون.
تعلمت �أن من يزرع احلنظل ال ميكن �أن يجني الريحان �أبداً.
تعلمت �أنه ال ي�ضيع حق وراءه مطالب فقط �أطلب ب�أدب ولباقة.
تعلمت �أن الأخذ بال عطاء �أق�صر طرق هدم ال�صداقة
والتعارف.
تعلمت �أال �أمنح النا�س �أكرث مما ي�ستحقون حتى ال يعاملونني
ب�أقل مما �أ�ستحق.
الكب كالكفر كالهما ي�ستوجب �سخط اهلل.
تعلمت �أن ْ
تعلمت �أن التوا�ضع تاج ر�أ�س العظماء.
تعلمت �أن طول العمر مينح الأمل.
تعلمت �أن العمر ينتهي وامل�شاغل �أبداً ال تنتهي.
تعلمت �أن من يريد من النا�س �أن ي�سمعوا منه ،فعليه �أن ي�سمع
منهم.
تعلمت �أن ال�سفر مع النا�س هو �أدق جمهر يك�شف لك معادنهم.
تعلمت �أن الذي يكرث من قول (�أنا و�أنا) كالطبل يحدث
�ضجيجاً وهو فارغ من الداخل.
تعلمت �أن الذي معدنه ذهب يبقى ذهباً ،ومن معدنه حديد
يتغري وي�صد�أ.
تعلمت �أن كل الذين ماتوا ودفنوا يف املقابر كانوا م�شغولني
ولديهم مواعيد و�أحالم وخطط لأيام و�شهور و�سنني ويف
نياتهم �أمور كثرية مل يحققوها.
تعلمت �أن �أكرث ما ميكن �أن يفعله الب�شر معي حتقيق قدر اهلل يف.
تعلمت ب�أن ما كان يل �سوف ي�أتيني وما لي�س يل فلن يقع بيدي �أبداً
تعلمت �أن �آخذ حذري من العدو مرة ومن ال�صديق �ألف مرة.
تعلمت ،،،،،وتعلمت ،،،،،،،وتعلمت ،،،،،،ومازلت �أتعلم
وفج�أة تنبهت على �صوت النادلة ت�ضع �أمامي امل�شروب املف�ضل
القهوة الفرن�سية ال�سادة (ا�سرب�سو) وبد�أ اخليال يتال�شى �شيئاً
ف�شيئاً وه َّم مبغادرة املكان دون �أي كلمة �أو هم�سة ،فرفعت له
يدي م�سلماً ف�أ�شار �إ َّ
يل وابت�سم وان�صرف .ف�أكملت �شرب قهوتي
وعدت للت�أمل يف املكان والرواد والنادلة الطائرة.
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الحكاية الثانية

تجربة سجن

ستانفورد

يف درا�سة �أثارت جد ًال وا�سعاً ،قام عامل النف�س الأمريكي
الكبري «فيليب زميباردو» بتجربة �شهرية �سميت «�سجن
جامعة �ستانفورد».
قام الرجل بتق�سيم جمموعة من الطلبة ملجموعتني،
جمموعة لعبت دور م�ساجني والأخرى �سجانني ،يف �سرداب
جامعة �ستانفورد الذي مت تق�سيمه ليبدو ك�سجن.
قام الرجل ب�إحكام احلبكة لدرجة �أخذ الطلبة «امل�ساجني»
من بيوتهم مقيدين بالأ�صفاد ،على يد الطالب الذين لعبوا
دور ال�سجانني و قد ارتدوا زي �ضباط �شرطة.
كانت القاعدة الوحيدة يف اللعبة هي :ال قواعد ..وال حماذير
على ال�سجانني اتخاذ كل التدابري الالزمة كما يحلو لهم،
دون �أي م�ساءلة من �أي نوع.
وكانت النتيجة كارثية �أثارت جد ًال �أخالقياً وا�سعاً يف
الأو�ساط العلمية ..راقب الرجل يف قلق التحول املرعب
الذي حدث لل�سجانني الذين ي�شعرون ب�أنه لي�ست هناك
م�ساءلة وال عقاب عليهم من �أي نوع.
فقد فوجئ وهو يراقبهم عرب �شا�شات املراقبة ،كيف �أ�صبحوا
يتعاملون بخ�شونة وعنف لدرجة تعذيب زمالئهم ،رغم
�أنهم عرفوا �سابقاً بتهذيبهم وهدوئهم وتفوقهم الدرا�سي
وهذا الذي جعلهم يلتحقون بهذه اجلامعة العريقة..
�أوقف الرجل التجربة فوراً..
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و قد ا�ستنتج �شيئاً �أ�صبح قاعدة موجودة يف كل مراجع وكتب
علم النف�س االجتماعي الآن..
«�أال وهو �أن ال�سلطة املطلقة تخرج �أ�سو�أ ما يف النف�س
الب�شرية».
علينا جميعاً عند تربية �أبنائنا �أن نعي �أن منحهم ال�سلطة يف
الت�صرف يف حياتهم كما يحلوا لهم مع �شعورهم وت�أكدهم
من عدم وجود م�س�ؤولية عليهم �أو ح�ساب �أو عقاب ،هو
ت�صريح من الآباء لأبنائهم ب�إ�ساءة الت�صرف ،ن�س�أل اهلل
الهداية لكل الأبناء.
هم�سات:
» »�إن العقل كالغرفة املغلقة يحتاج لالنفتاح على
نوافذ ثقافية وعلمية جديدة حتى ال يتعفن.
» »كلما اغرتفت من �آداب الإن�سانية ،ازددت �سماحة
ورقة مع �أطياف الب�شر ،وتخلى احلقد عن
قلبك وامتلأ باحلب فقط.
» »من �إبداعات اللغة العربية �أن الب�ؤ�س يذهب �إذا
حذفت الهمزة من على الواو.
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للدكتور حازم حسن أحمد الجمل
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التدريب

وأدوات التطويـر سبيل
تنمية المهارات واإلبداع

بقلم /سالمة حمد الكتبي
رئي�س �شعبة الت�أهيل

يعدّ تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية بمنزلة القاعدة الأ�سا�سية التي يبنى عليها التطوير الذاتي للفرد ،وكلما
كانت تلك القواعد متينة ثابتة كان النظام الم�ؤ�س�سي فعا ًال وقوي ًا .لذا ت�سعى دولة الإمارات في تطوير وتفعيل دور الم�ؤ�س�سات
التدريبية والتطويرية ،ويبرز اهتمام الدولة في التدريب من كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم« :التدريب
يفتح عينيك على نقاط ال�ضعف ،ويعطيك ثقة في نف�سك ،ويجعلك �أقرب لتحقيق الن�صر».

والتدريب من �أهم حماور تطوير العمل �إذ �إنه ي�ساهم يف
حل امل�شكالت التي مير بها املوظف �أو من املحتمل مواجهتها يف
امل�ستقبل ،كما �أنه يعد �أحد الأ�س�س التي تطوّر قدرات الفرد وحت�سن
�أداءه وتك�شف �إبداعاته املهنية وتبني طاقماً وظيفياً يتمتع بفكر
حديث.
ومن هذا الأ�سا�س تقوم الدوائر بتدريب �أفرادها وتنميتهم
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با�ستمرار ليتم تزويدهم باملعلومات
واملهارات واالجتاهات الالزمة التي
جتعلهم قادرين على �أداء وظائفهم بكفاءة وفعالية
لتكون الو�سيلة التي تقود املوظفني لتغيري �أدائهم مل�ساعدة
امل�ؤ�س�سة يف الو�صول �إىل �أهدافها.

مفهوم حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية:
وميكن تعريف حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية على �أن
كلمة (احتياج) تت�ضمن وجود نق�ص يف جمال معني ،ولفظ حتديد
على �أنه معرفة ما يجب عمله ،وما الذي يجب تطويره يف امل�ستقبل
و�أف�ضل الطرق الالزمة للتنفيذ وفقاً لظروف الدائرة واحتياجات
العاملني وم�ستواهم ب�صفة عامة� ،أما التدريب يت�ضمن �إمكانية
ا�ستكمال هذا النق�ص عن طريق �إجراءات منظمة.

� /2آراء املوظفني
العاملون هم �أقدر النا�س على حتديد احتياجاتهم التدريبية،
حيث ي�سعى املوظف لت�أدية مهامه الوظيفية على الوجه الأكمل.
وي�سعى �أي�ضاً �إىل الإيفاء مبتطلبات عمله ،وميكن معرفة احتياجاته
ب�سهولة حيث يقوم املوظف بتحديد مواطن القوة وال�ضعف لديه،
فريكز على تنمية وا�ستغالل نقاط قوته بال�شكل الأمثل ،ويبذل
�أق�صى جهده للتغلب على نقاط ال�ضعف بالرقي بها �إىل الأف�ضل.
 /3م�ؤ�شرات الأداء ()KPI
يُعد م�ؤ�شر الأداء عام ًال م�ساعداً يف مقدار التقدم نحو
حتقيق �أهداف الدائرة ،وهي مقايي�س مالية وغري مالية ت�ستخدم
للم�ساعدة يف الت�أكد من �أن املن�ش�أة جنحت يف حتقيق �أهدافها ،وعمل
التقدم الالزم ،ويتم ت�صنيف م�ؤ�شرات الأداء �إىل خم�س فئات:
» »م�ؤ�شرات الأداء للإدارة.
» »م�ؤ�شرات الأداء للمنتج.
» »م�ؤ�شرات الأداء للعمليات.
» »م�ؤ�شرات الأداء الداخلي للإدارة.
» »م�ؤ�شرات الأداء للموارد الب�شرية.
وتكمن �أهمية م�ؤ�شر الأداء للو�صول �إىل نتائج فعالة ،ومن
خالل فح�ص الأداء الإداري ن�ستطيع التعديل والتطوير والتحكم
بامل�شكالت التي قد تتعر�ض لها الإدارات بكافة �أحجامها و�أ�شكالها
81

العــدد ( - )20دي�سمرب -

� /1آراء الر�ؤ�ساء
ي�أخذ رئي�س الق�سم دوراً مهماً يف جمال �إدارة الق�سم وحتقيق

الأهداف ،فهو امل�س�ؤول عن �إدارة ق�سمه و�سري �أموره ،وعليه تقع
امل�س�ؤولية يف حتقيق �أهداف الق�سم بكفاءة عالية� ،إذ �إنه يواجه
حتديات كثرية ومتنوعة ،حيث �إن عمله ال يقت�صر على ت�سيري
�ش�ؤون الق�سم ت�سيرياً روتينياً بل يجب �أن ي�شمل جانبني متكاملني
يف �إدارته� ،أولهما اجلانب املتعلق بالعملية الإدارية والتنظيمية
وثانيهما :رفع م�ستوى وكفاءة املوظف يف �إدارته ،حيث ميكنه
معرفة نقاط القوى وال�ضعف لدى املوظف ومدى فعالية �أداء
العاملني بالإدارة ودعم قدراتهم وحتديد احتياجاتهم وت�شجيع
املوظف لرفع طاقاته و�إمكانياته يف حتمل م�س�ؤوليات العمل.
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�أنواع االحتياجات التدريبية:
تختلف االحتياجات التدريبية من دائرة �إىل �أخرى ،وحتدد يف
ثالثة احتياجات �أ�سا�سية:
 االحتياجات على م�ستوى املنظمة /التنظيم.من هنا يتم حتديد االحتياجات عن طريق حتليل� :أهداف
الدائرة ،والهيكل التنظيمي ،والقوى العاملة وم�ؤ�شرات الكفاءة.
 االحتياجات على م�ستوى الوظيفة /العمل.ويق�صد به حجم املعرفة واملهارات واالجتاهات الالزمة لإجناز
الواجبات املختلفة ذات ال�صلة مبهمة معينة.
 االحتياجات على م�ستوى املوظف /الفرد.وت�أتي بعد حتديد االحتياجات التنظيمية والوظيفية ،حيث يتم
حتديد الأفراد الذين يحتاجون التدريب عن طريق االحتياجات
التي تنبع من عمل الفرد احلايل �أو امل�ستقبلي بالإ�ضافة �إىل
واجباته التي �سيكلف بها م�ستقب ًال �أو غريه.
حيث يقوم املوظف بتحليل وحتديد احتياجاته التدريبية من
خالل:

يتم حتديد االحتياجات عن طريق
حتلي��ل �أه��داف الدائرة والهي��كل التنظيمي
والقوى العاملة وم�ؤ�شرات الكفاءة

موزاييك

مقال

و�أنواعها ويقوم هذا الفح�ص بالك�شف عن االحتياجات التدريبية
الالزمة للموظفني.
 /4التقارير ال�سنوية
هي بيانات تت�ضمن نتائج تقييم �إنتاج املوظفني يف �أعمالهم
ومدى ا�ضطالعهم بواجباتهم الوظيفية ،وتهدف هذه التقارير
�إىل احلكم على الكفاءة �أو �إعطاء درجات �أو تقديرات تعرب عن
م�ستوى الأداء خالل فرتة التقييم ،وميثل تقييم الأداء تعريف
الفرد بكيفية �أدائه لعمله ،وعمل خطة لتح�سني وتطوير �أدائه،
وي�ضم التقرير تقييم كل �شخ�ص من العاملني يف الدائرة على
�أ�سا�س الأعمال التي �أمتها خالل فرتة زمنية معينة وت�صرفاته مع
من يعملون معه ،وت�ساعد التقارير ال�سنوية على اتخاذ القرارات
املنا�سبة للأولويات التدريبية للموظف.
 /5منط ال�سلوك
هو قيام املوظف ب�أداء واجباته الوظيفية ب�أمانة ونزاهة
ومو�ضوعية ،والعمل با�ستمرار على حتقيق �أهداف اجلهة التي
يعمل بها ،و�أن تكون ممار�سته يف حدود ال�صالحيات املخولة له،
و�أن ي�ؤدي عمله بح�سن نية ،متجرداً من �سوء الق�صد �أو الإهمال
�أو خمالفة القانون� ،أو ال�ضرر بامل�صلحة العامة ،لتحقيق م�صلحة
خا�صة له �أو للغري.
�إن كثرياً من النا�س يخطئون يف االعتقاد ب�أن املوظف املثايل
عملة نادرة الوجود� ،إال �أن الأ�شخا�ص الراغبني يف النجاح والتميز
هم الذين يحاولون دائماً ك�سر احلواجز و�إزالة العوائق يف �سبيل
حتقيق الذات ليثبتوا �أمام اجلميع �أن النجاح معادلته �سهلة
و�أ�سا�سها االلتزام ،فالنجاح لي�س له خلطة �سرية لكنه مزيج من
ال�صفات املهنية والوجدانية التي ت�ؤهل �صاحبها لأن يكون �إن�ساناً
�سوياً قبل �أن يكون موظفاً ناجحاً.
�إن التوازن ال�سلوكي للموظف ي�ساعد على حتديد ما �إذا كان
املوظف بحاجة �إىل دورات تدريبية �أو جمرد توجيه من الرئي�س
املبا�شر �أو عدم منا�سبة ما يقوم به من �أعمال وم�سمى الوظيفة
الأ�سا�سي.
دور معهد دبي الق�ضائي
ت�أ�س�س املعهد مبوجب القانون رقم ( )1ل�سنة 1996م ال�صادر من
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دور رائد للمعهد يف دعم الدوائر القانونية
والكوادر املعاونة للجهاز الق�ضائي

�صاحب ال�سمو حاكم دبي ،واملعدل بالقانون رقم  27ل�سنة 2009م.
ال�صادر يف �3سبتمرب 2009م ،املوافق  13رم�ضان 1430هـ واملعهد
م�ؤ�س�سة عامة يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية والأهلية القانونية
الالزمة لقيامه بجميع الت�صرفات القانونية التي تكفل حتقيق
�أغرا�ضه ،وهو ملحق بديوان �صاحب ال�سمو حاكم دبي.
وللمعهد دور رئي�س يتمثل يف �إعداد وت�أهيل الكوادر الوطنية
من �أبناء دولة الإمارات العربية املتحدة ،كما يقدم املعهد خدمات
�أخرى عرب برامج الت�أهيل والتدريب امل�ستمر والتي حدد القانون
هدفها يف رفع امل�ستوى املهني لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،و�أعوان
الق�ضاة وكافة الكوادر الق�ضائية والإدارية املعاونة للجهاز الق�ضائي
عن طريق الربامج الدرا�سية والتدريبية املتخ�ص�صة.
وانطالقاً من هذا ف�إننا نقوم بتحليل وحتديد االحتياجات
التدريبية ب�شكل منتظم ودوري بالتعاون والتخاطب مع الإدارات
وامل�ؤ�س�سات وجميع الفئات املعنية بالتدريب ،ليتم حتديد
االحتياجات التدريبية ،وبنا ًء على هذه النتائج ف�إننا ننتهي بك ّم كبري
من الربامج التدريبية ،ومن ثم يتم حتديد الأولويات التدريبية
وبالتايل حتديد الربامج التدريبية التي يتم �إدراجها �إىل اخلطة
ال�سنوية للمعهد ،ويتم تر�شيح املوظفني امل�ؤهلني للربامج املقرتحة
من قبل الدوائر املعنية بالق�ضاء �أو من قبل �أية دائرة حكومية.

مـن

يت�ساءل املهتمون بالتدريب �س�ؤا ًال جوهرياً هو :على عاتق من
تقع م�س�ؤولية تدريب وتطوير مهاراتك الوظيفية وال�شخ�صية؟
وجند الإجابة وا�ضحة يف قول الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم:
«�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ً
ال �أن يتقنه» .وهذا ي�شري �إىل
�أن الإتقان �شرط قبول العمل ،وهذا يعني �أن الإتقان ال يت�أتى
�إال من املخت�صيني.
وكثري من امل�س�ؤولني واملوظفني يعتقدون ب�أن تدريب وتطوير
املوظف يقع فقط على عاتق امل�ؤ�س�سة من خالل �إحلاقه بربنامج
تدريبي �أو ور�شة عمل متعلقة بتطوير م�ستواه الوظيفي
وحت�سني �أدائه ،ولكن احلقيقة لي�ست كذلك ،فم�س�ؤولية
التدريب والتطوير يف كل م�ؤ�س�سة تقع على عاتق كل فرد يف
تلك امل�ؤ�س�سة.
�إن م�س�ؤولية التدريب هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني كل الأطراف
امل�شاركة فيه بدءاً من �إدارة املوارد الب�شرية ومروراً باملديرين
امل�س�ؤولني عن املوظفني ،وانتها ًء باملوظفني املتدربني �أنف�سهم.
و�أما عن التدريب ذاته فهناك �أنواع كثرية من التدريب تعتمد
على املراحل الوظيفية �أو نوع الوظيفة �أو �أ�س�س �أخرى كثرية،
ومن هذه التق�سيمات:

�أنواع التدريب ح�سب نوع الوظائف:
 .1التدريب التخ�ص�صي :ويت�ضمن هذا التدريب معارف ومهارات
على وظائف �أعلى من الوظائف الفنية واملهنية.
 .2التدريب الإداري :ويت�ضمن هذا التدريب املعارف واملهارات
الإدارية والإ�شرافية الالزمة لتقلد املنا�صب الإدارية الإ�شرافية �أو
الو�سطى �أو العليا.
والوا�ضح مما �سبق ذكره �أن التدريب والتطوير �إ�ضافة حقيقة
للأ�شخا�ص عامة واملوظف خا�صة ،حتقق التمكني والتطور
ل�شخ�صه ومهاراته واجتاهاته النف�سية وال�سلوكية.
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بقلم  :العنود الحمادي
رئي�سة ق�سم التدريب والتطوير باملعهد

التدريب ح�سب املرحلة الوظيفية:
 .1توجيه و�إر�شاد املوظف اجلديد :يحتاج املوظف اجلديد �إىل
جمموعة من املعلومات يف جمال عمله اجلديد والتي ت�ؤثر يف �أدائه
يف العمل واجتاهاته النف�سية وال�سلوكية.
 .2التدريب �أثناء العمل :وذلك من خالل مالزمة املوظف لرئي�سه
املبا�شر ليتمكن من اكت�ساب مهارات وظيفية و�سلوكية حمددة.
 .3التدريب بغر�ض جتديد املعرفة واملهارة :ويكون ذلك لغر�ض
جتديد معارف ومهارات املوظف ملعا�صرة الأنظمة اجلديدة وقطع
الأ�سباب امل�ؤدية للعمل الروتيني.
 .4التدريب بغر�ض الرتقية والنقل :وذلك لوجود اختالف يف
املهارات واملعارف احلالية للفرد ،وهذا االختالف مهم ومطلوب يف
حال تط ّلب التطور الوظيفي �أن ي�شغل من�صباً �أعلى �أو ترقية.
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المترجـم القانونــي
وشرط التأمين ضد المسؤولية

عــن األخطـــاء المهنيـــة

إعداد /محمد اليافعي
مكتب الفعالية امل�ؤ�س�سية
MAlYafeai@dji.gov.ae
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ت�شري املادة  45من قانون الإجراءات املدنية لدولة الإمارات
العربية املتحدة ،حول الرتجمة القانونية مبراحل التقا�ضي
�إىل وجوب ترجمة()1امل�ستندات الأجنبية ر�سمياً واال�ستعانة()2
مبرتجم يف حالة جهل �أحد �أطراف الدعوى للغة العربية .وي�شرتط
�أن يكون لدى املرتجم عقد ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية عن الأخطاء املهنية،
والتغطية حدّها من � 500ألف وحتى  3ماليني درهم وت�شمل فقدان
و�إتالف �أ�صول امل�ستندات والغ�ش والتدلي�س و�إف�شاء املعلومات(.)3
و�أما ب�ش�أن اجلزاء ،فيعاقب باحلب�س من �سنة �إىل �سنتني وبغرامة
من � 50ألف درهم �إىل � 100ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل من زاول مهنة الرتجمة دون القيد يف اجلدول �أو تع ّمد يف تغيري

( )1ال��م��ادة  45/4م��ن ق��ان��ون الإج���راءات
المدنية الإماراتي.
( )2ال���م���ادة  70م���ن ق���ان���ون الإج�������راءات
الجزائية الإماراتي رقم  32ل�سنة 1992
( )3المادة  8من قرار مجل�س الوزراء رقم
 7ل�سنة  2014ب�ش�أن الالئحة التنفيذية
للقانون االتحادي رقم  6ل�سنة  2012في
�ش�أن تنظيم مهنة الترجمة.
( )4ال���م���ادة  30م��ن ال��ق��ان��ون االت��ح��ادي
رقم  6ل�سنة  2012في �ش�أن تنظيم مهنة
الترجمة.
( )5الطعن رقم  222ل�سنة  2008جزاء،
محكمة دبي للتميز.
( )6الطعن رقم  323ل�سنة  2009مدني
�س 3ق� .أ ،محكمة دبي للتمييز.
( )7الطعن رق��م  23ل�سنة  2008ج��زاء،
محكمة دبي للتمييز.
( )8الطعنان  207،225ل�سنة � ،2007س2
ق� .أ ،محكمة دبي للتمييز.
( )9ال��ط��ع��ن��ان  217 ،222ل�سنة ،2007

�س ،2ق� .أ ،محكمة دبي للتمييز.
( )10خ��ب��رة � 5سنوات بمجال الترجمة،
وم��واف��ق��ة جهة عمل المترجم ،واجتياز
اخ��ت��ب��ار ال��ت��رج��م��ة ،وب��ول��ي�����ص��ة ال��ت���أم��ي��ن
���ض��د الأخ���ط���اء ال��م��ه��ن��ي��ة ،وح��ل��ف اليمين
بالمحكمة .الم�صدر :موقع وزارة العدل:
www.moj.gov.ae
( )11ال��ط��ع��ن رق����م  989ل�����س��ن��ة ،2008
�س 3ق� .أ ،محكمة النق�ض ،دائرة الق�ضاء
ب�أبوظبي.
( )12عبدالرحمن ال�سليمان ،الم�شاركة
رقم  ،2مو�ضوع رقم  8625بعنوان «قواعد
الترجمة القانونية وتقنياتها» ،منتدى
الجمعية الدولية لمترجمي العربية،
www.atinternational.org/forums
تاريخ الزيارة � 9أكتوبر .2014
( )13ال��م��ح��ام��ي ���ص��ال��ح ���ش��ام�����س ،تحقيق
من�شور بجريدة الخليج بعنوان «ع�شوائية
اخ��ت��ي��ار ال��م��ت��رج��م��ي��ن ال��ق��ان��ون��ي��ي��ن تخ�سر
ميزان العدالة» بتاريخ  28فبراير .2010
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احلقيقة(� )4أو ارتكب خط�أً يغطيه الت�أمني.
وا�ستقرت الأحكام الق�ضائية على �أنه يف حالة وجود �صلة
قرابة بني املرتجم واملتهم �أثناء جمع اال�ستدالالت �أو حتقيقات
النيابة ال مينع من اعتماد املحكمة على ترجمته طاملا �أن املتهم
مل يدّع �أن املرتجم قام برتجمة �أقواله على غري احلقيقة ،وما
يثريه الطاعن من بطالن �أقواله امل�أخوذة من قِبل ال�شرطة
لتمامها بدون مرتجم ،ال �أثر له طاملا مل ي�ستمد احلكم املطعون
فيه يف الإدانة �إىل دليل م�ستمد من هذه الأقوال ،و�إمنا ا�ستمد
ق�ضاءه من �أدلة �أخرى( .)5و�إن قام �أحد الأطباء املتخ�ص�صني
برتجمة تقرير طبي وهو لي�س مرتجماً قانونياً ،ف�إنه ال ُيعـتد
به �أمام املحكمة( )6ويجب على الأخرية �إحالة ذلك التقرير
�إىل مرتجم قانوين للح�صول على ترجمة معتمدة ،و�إذا مل
تفعل ذلك ف�إن حكمها يكون معيباً بالق�صور املبطل .و�إذا مل
يفِد حمرر حم�ضر جمع اال�ستدالالت �أنه يجيد لغة املتهم
و�أخذ االعرتاف من املتهم دون وجود مرتجم ف�إن االعرتاف
ال( .)7ومما ال يعترب �إجرا ًء �صحيحاً
املعزو �إليه يعترب باط ً
مبرتجم دون حتليفه قبل تعيينه �أو الرتخي�ص
هو اال�ستعانة
ٍ
له مبزاولة مهنة ،فهو �إجراء جوهري الزم ّ
يتعي حتققه قبل
ا�ستجواب املتهم الأجنبي و�إال كان التحقيق باط ً
ال( .)8والبد
من وجود �صفة احليادية( )9يف مو�ضوع الرتجمة ،ويف املرتجم
نف�سه بعد �أن تكتمل له �شروط( )10املرتجم القانونية ودون
�أن يبدي �آراءه ال�شخ�صية �أو التدخل يف كيفية ال�ضبط وغريها
من الإجراءات .ومن �صحة �إجراءات التحقيق ،وجوب توقيع
املرتجم الذي توىل الرتجمة على حم�ضر جمع اال�ستدالالت
املحرر مبعرفة م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ومن غري ا�شرتاط
التوقيع على كل �صفحة بل من املمكن االكتفاء بالتوقيع على
ال�صفحة الأخرية من املح�ضر(.)11
و�أما ب�ش�أن الإ�شكاالت �أو ال�صعوبات التي يواجهها املرتجم
خالل الرتجمة القانونية ،فهي تـتـمثل يف �إيجاد الرتجمة
املالئمة لبع�ض امل�صطلحات الدقيقة يف جماالت عدة كالق�ضاء
والطب والدين واللهجات املحلية وغريها من املجاالت
املتخ�ص�صة ،وكذلك اختالف القوانني والإجراءات املتخذة
يف ال َبلدَين هد ْيف املقارنة .ناهيكم عن ا�ستعمال النظامني
القانونيني الإجنليزي والأمريكي للغة الإجنليزية يف حني
قد تختلف امل�صطلحات القانونية بينهما ،الأمر الذي يدعو
املرتجم �إىل الت�أين و�أخذ احليطة واحلذر جتنباً للخط�أ� .إىل
جانب ذلك ،ف�إن الختالف الثقافات �أثراً قانونياً بالغاً يف املادة

املُرتجمة ،و�أب�سطه مثا ًال� ،شكل كتابة التاريخ.
وتكمن خطورة اخلط�أ يف الرتجمة القانونية �أو النق�ص يف
جودتها لي�س يف ال�ضرر امل�ؤدي لن�شوب منازعات �أو املتمثل يف
خ�سائر مادية فادحة �أحياناً فح�سب ،بل كذلك يف تغيري جمريات
الق�ضية وبالتايل �إ�صدار الأحكام التي مبوجبها تقود املتهم نحو
الرباءة �أو الإدانة .ومن �أبرز الأخطاء ال�شائعة املرتكبة والتي
ي�ست�شعرها القانونيون دون املرتجمني ،هي االعتماد على
ترجمة امل�صطلحات القانونية للغة املنقول منها مبا يقابله
ويكافئه لفظياً ومعجمياً من م�صطلح قانوين يف اللغة املنقول
�إليها ،بد ًال من ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التكاف�ؤ الوظيفي التي
تنقل الن�ص بنف�س املحتوى والوظيفة املبتغاة( .)12وكذلك
ا�ستعانة بع�ض املحاكم والنيابات يف ال�ساحل ال�شرقي بالع ّمال �أو
الف ّرا�شني( )13للقيام ب�أعمال الرتجمة مع املتهمني؛ للعجز يف
�أعداد املرتجمني القانونيني!
و�أرى �أن الأف�ضل والأكرث قرباً �إىل دقة و�صحة الرتجمة
هو القانوين املرتجم ولي�س املرتجم القانوين لأن الأول هو
الأكرث جدار ًة وقدرة ومعرف ًة ببع�ض امل�صطلحات القانونية التي
قد ت�شكـّـل عقب ًة �أمام الثاين ،لتعدّد االخت�صا�صات القانونية
وا�ستعماالتها املتنوعة وبالتايل تعدّد ما حتمله امل�صطلحات من
معانٍ خمتلفة يف فروع القانون ،ناهيكم عن اختالفها يف قوانني
الدول حمل املقارنة ،ولأن الأخري يُعترب مرتجماً ولي�س قانونياً.

موزاييك

مقال

المحاسبة في مراكز التدريب ()2

إعداد :هاني السيد
حما�سب

helsayed@dji.gov.ae

�سبق �أن تعرفنا على كيفية �إع��داد الدليل المحا�سبي في مراكز
التدريب �سواء في القطاع الخا�ص �أو القطاع الحكومي ..وتلي هذه
الخطوة في العمل المحا�سبي �إع��داد الموازنة التقديرية عن العام
المقبل موزعة على البنود �سواء كانت �إيرادات �أو م�صروفات متوقعة
ونو�ضح كيفية �إعداد الموازنة في الخطوات التالية:

 - 1درا�سة ال�صرف الفعلي للم�ؤ�س�سة ( اجلهة) خالل ال�سنوات
ال�سابقة (حوايل � 3سنوات) للتعرف �إىل �سلوك ال�صرف
وي�ساعدنا ذلك يف �إعداد املوازنة التقديرية من خالل ال�صرف
الفعلي الذي مت خالل ال�سنوات ال�سابقة و�أهم بنود ال�صرف
والبنود التي ميكن جتنبها كما ي�ساعدنا يف فهم الكثري من
الأمور الأخرى.
 - 2حتديد االحتياجات التقديرية (ال�سلع واخلدمات)
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املتوقعة للعام املقبل وذلك من خالل الأق�سام وال�شعب
املختلفة التي ميكنها �أن حتدد احتياجاتها بدقة مقبولة.
 - 3حتويل هذه االحتياجات التقديرية من كميات �إىل �أرقام
ميكن االعتماد عليها من خالل درا�سة �أ�سعار ال�سوق لهذه
االحتياجات (ال�سلع-اخلدمات) وتقدير متو�سط الأ�سعار
ال�سائد ومن ثم ت�سعري هذه االحتياجات.
 - 4توزيع هذه املبالغ املقدرة على بنود املوازنة املختلفة ح�سب

العــدد ( - )20دي�سمرب -

معهد دبي الق�ضائيً -
مثاال
 - 1ترد ر�سالة من الدائرة املالية تفيد بقيام املخت�صني يف
املعهد ب�إعداد املوازنة التقديرية عن العام املقبل طبقاً لبع�ض
ال�شروط والإجراءات املحدده بالر�سالة.
 - 2يقوم الق�سم املايل يف املعهد بطلب االحتياجات التقديرية
(ال�سلع – اخلدمات) املطلوبة عن العام املقبل من الأق�سام
املختلفة.
 - 3مناق�شة هذه االحتياجات مع كل ق�سم على حدة للوقوف
على االحتياجات املنا�سبة واملعقولة دون زيادة �أو نق�صان.
 - 4ح�صر جميع االحتياجات جلميع الأق�سام وحتويلها
من احتياجات كمية �إىل نقدية ليمكن تقدير قيمة املوازنة
الالزمة لل�صرف.
 - 5توزيع هذه القيم على البنود املختلفة للموازنة كل ح�سب
الباب املخ�ص�ص له (الأ�صول – امل�صروفات العمومية –
الرواتب)
 - 6يتم تقدير الإيرادات املختلفة ح�سب الربامج والدورات
وال�سلع واخلدمات الأخرى التي يقدمها املعهد معتمداً يف
هذا التقدير على ال�سنوات ال�سابقة ،ومدى �إقبال اجلمهور

القطاع احلكومي يهتم ب�إعداد املوازنة
وتنفيذها �أكرث من القطاع اخلا�ص
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�أبواب املوازنة وبذلك تتكون موازنة امل�صروفات التقديرية
للجهة يف �صورتها املبدئية قبل املناق�شات و�أخذ املوافقات من
اجلهات ذات ال�صلة.
 - 5كذلك الإيرادات يتم تقديرها من خالل الربامج
والدورات املزمع عقدها خالل العام القادم وت�سعريها ومن ثم
توزيعها على بنود الإيرادات املختلفة.
 - 6مناق�شة املوازنة بعد �إعداد تقديراتها مع اجلهات املخت�صة
التي تختلف بني القطاع اخلا�ص واحلكومي ففي اخلا�ص
ميكن �أن تكون املناق�شة مع املالك �أو املدير �أو املدقق �أو �أي
جهة �أخرى.
�أما يف احلكومة فهناك جهات مالية (دائرة املالية) وكذلك يف
بع�ض الأماكن تكون هناك جلنة عليا للموازنة ،وهناك مديرو
الدوائر وكذلك بع�ض اجلهات لها جمال�س �إدارات وبذلك
تختلف من دولة لأخرى ومن جهة لأخرى ح�سب الأنظمة
املعمول بها.
 - 7و�ضع املوازنة يف �شكلها النهائي بعد اعتمادها من اجلهات
املخت�صة.

اخلا�ص (�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية) والعام (�أفراد املجتمع)
على ال�سلع واخلدمات املختلفة التي يقدمها املعهد.
 - 7بعد �إعداد املوازنة يف �صورتها الأخرية يتم عر�ضها على
املدير العام للمناق�شة واملوافقة املبدئية.
 - 8عر�ض املوازنة على جمل�س �إدارة املعهد للمناق�شة
واالعتماد.
 - 9رفع املوازنة للدائرة املالية التخاذ الإجراءات الالزمة
العتماد املوازنة ح�سب �إجراءاتها املعتمدة.
 - 10اعتماد الدائرة املالية للموازنة و�إر�سالها للمعهد لتكون
جاهزة للعمل بها.
ويف نهاية عر�ض كيفية �إعداد املوازنة التقديرية نو�ضح �أن
القطاع احلكومي هو من يهتم باملوازنة ،حيث �إن اعتمادها
�ضروري لل�صرف فبدون املوازنة املعتمدة لن يكون هناك
�صرف.
�أما القطاع اخلا�ص فال يهتم بهذا املو�ضوع كثرياً �إال يف
ال�شركات الكبرية والتي لها جمال�س �إدارات تقوم مبحا�سبة
الإدارة يف نهاية كل عام.
هذا جزء من كثري وللحديث بقية....
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الم�سـتـجــــــدات الت�شريـعيـــــة

في دولـــة الإمـــارات العـربيـة المتحــدة

�إعداد:

إذا كــان 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.

قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة 2014

ب�ش�أن
اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للت�شريعات في �إمارة دبي
نحن حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي رئي�س
المجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء مجل�س
تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2008ب�إن�شاء دائرة ال�ش�ؤون
القانونية لحكومة دبي،
وعلى المر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014ب�ش�أن اللجنة العليا
للت�شريعات في �إمارة دبي،
وعلى قرار المجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2009ب�إن�شاء
اللجان القطاعية في المجل�س التنفيذي وتعديالته،
قرر ما يلي:
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التعريفات
المادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا القرار،
المعاني المب ّينة �إزاء كل منها ،ما لم يدل �سياق الن�ص على
غير ذلك:
الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة� :إمارة دبي.
الحاكم� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
الحكومة :حكومة دبي.
الجهات الحكومية :الدوائر الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�سات
العامة ،وت�شمل �سلطات المناطق الحرة والمجال�س الحكومية
واللجان في الإمارة.
اللجنة القطاعية� :أي من اللجان القطاعية المن�ش�أة في المجل�س
التنفيذي بموجب قرار المجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة 2009
المُ�شار �إليه.
اللجنة :اللجنة العليا للت�شريعات في الإمارة المُن�ش�أة بموجب
�أحكام المر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014المُ�شار �إليه.
الرئي�س :رئي�س اللجنة.
الأمانة العامة :الأمانة العامة للجنة.
الأمين العام� :أمين عام اللجنة.
الت�شريعات :وت�شمل القوانين والمرا�سيم والقرارات والأنظمة
واللوائح والتعليمات والأوامر التنظيمية ال�صادرة عن الحكومة
والجهات الحكومية.
�أهداف القرار
المادة ()2
يهدف هذا القرار �إلى تحقيق ما يلي:

محا�ضر اجتماعات اللجنة
المادة ()5
تت�ضمن محا�ضر اجتماعات اللجنة كافة التو�صيات والقرارات
ال�صادرة عنها ،وعلى مقرر اللجنة �إر�سالها �إلى الرئي�س والأع�ضاء
لإبداء �أية مالحظات ب�ش�أنها ،ويعتبر مح�ضر االجتماع نهائياً �إذا لم
يقدّم الرئي�س �أو �أي من �أع�ضاء اللجنة �أي اعترا�ض على م�ضمونه
�أو طلباً لت�صحيحه خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالمه للمح�ضر،
وتودع ن�سخة من المح�ضر المعتمد لدى الأمانة العامة.
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ت�شكيل اللجنة
المادة ()3
�أُ -ت�ش ّكل اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س وعدد من الأع�ضاء ال
يقل عن �سبعة من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص بمن فيهم الرئي�س
ونائب الرئي�س والأمين العام ،يتم تعيينهم وتحديد مكاف�آتهم
بقرار يُ�صدره رئي�س المجل�س التنفيذي ،وتكون مدة الع�ضوية في
اللجنة ثالثة �سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ب -تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه في حال غيابه
مرتين على الأقل كل �شهر� ،أو كلما دعت الحاجة �إلى ذلك ،في
الزمان والمكان اللذين يُحددهما رئي�س االجتماع.
ج -تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة ،بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها،
على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم.
دُ -ت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء
الحا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يُرجح الجانب الذي منه
رئي�س االجتماع.
هـُ -تدوّن قرارات وتو�صيات اللجنة في محا�ضر يُوقع عليها رئي�س
االجتماع والأع�ضاء الحا�ضرون.
و -يتولى مقرر اللجنة مهمة توجيه الدعوات الالزمة لأع�ضاء
اللجنة ومن يتقرر ح�ضوره من الخبراء واال�ست�شاريين من
الجهات الحكومية �أو من غيرهم لح�ضور اجتماعاتها ،و�إعداد
جداول �أعمالها وتحرير محا�ضر اجتماعاتها ،ومتابعة تنفيذ
قراراتها وتو�صياتها ،وما يتم تكليفه بها من الرئي�س.
ز -للجنة �أن ت�ستعين في مبا�شرة اخت�صا�صاتها المحددة في هذا
القرار بمن تراه منا�سباً من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص ،دون �أن
يكون لهم �صوت معدود في مداوالتها.
ح -يكون للجنة ت�شكيل لجان فرعية �أو فرق عمل دائمة �أو م�ؤقتة

جدول �أعمال اللجنة
المادة ()4
يتولى مقرر اللجنة و�ضع جدول �أعمال اللجنة وعر�ضه على
الرئي�س العتماده ،ومن ثم تبليغه للأع�ضاء قبل موعد االجتماع
بيومي عمل على الأقل.

العــدد ( - )20دي�سمرب -

 - 1تنظيم عملية �إ�صدار ومراجعة الت�شريعات في الإمارة من
خالل �إجراءات ومنهجيات وا�ضحة وفعالة ،تتوافق مع الخطة
اال�ستراتيجية للحكومة.
 - 2تطوير العملية الت�شريعية في الحكومة بما يتنا�سب والخطط
اال�ستراتيجية المعتمدة لها ،وتح�سين ورفع جودة الت�شريعات
وكفاءتها.
� - 3ضمان توافق وتكامل �أحكام الت�شريعات مع الد�ستور
والت�شريعات االتحادية والمحلية ال�سارية في الإمارة.
 - 4تنظيم العالقة بين الجهات الحكومية في الإمارة والجهات
االتحادية والإقليمية والدولية في مجال الت�شريعات والمعاهدات
واالتفاقيات الدولية.
� - 5إيجاد حلقة توا�صل فعالة بين الحكومة والجهات الحكومية
في مجال الت�شريعات واالتفاقيات والمعاهدات الدولية.

لمعاونتها في �أداء مهامها ،على �أن يُحدّد في قرار ت�شكيل �أي من
تلك اللجان �أو فرق العمل �أ�سماء �أع�ضائها ومهامها ومدة عملها.

اخت�صا�صات اللجنة
المادة ()6
�أ -تعتبر اللجنة الجهة الر�سمية المخت�صة في الإمارة بكافة
الم�سائل المتعلقة بالت�شريعات واالتفاقات والمعاهدات الدولية،
وتنفرد دون غيرها بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في جميع
الم�سائل المتعلقة بالت�شريعات االتحادية واالتفاقيات الخارجية
والمعاهدات الدولية ،ولها في �سبيل ذلك �إ�شراك من تراه منا�سباً
من ممثلي الجهات الحكومية �أو من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص
للم�شاركة والقيام بتلك المهام.
ب -يكون للجنة في �سبيل تحقيق �أهداف هذا القرار ،المهام
وال�صالحيات التالية:
 /1مناق�شة و�إقرار ال�سيا�سة العامة لقطاع الت�شريعات والخطة
اال�ستراتيجية للجنة التي ترمي �إلى تنظيم �أعمالها و ُتم ّكنها من
تحقيق الأهداف المرجوّة منها ،ورفعها �إلى المجل�س التنفيذي
العتمادها ،ومتابعة تنفيذها.
 /2مراجعة الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ ال�سيا�سة العامة
والأهداف اال�ستراتيجية المتعلقة ب�ش�ؤون الت�شريعات في الإمارة.
 /3درا�سة ومراجعة جميع م�شاريع الت�شريعات التنظيمية المقترحة
من الحكومة والجهات الحكومية من حيث ال�شكل والمو�ضوع،
والت�أكد من عدم وجود تعار�ض بينها وبين الت�شريعات ال�سارية،
والتحقق من �سهولة �أحكامها وقابليتها للتطبيق وتوافقها مع
الخطة اال�ستراتيجية للإمارة ،وتقديم الر�أي والم�شورة ب�ش�أنها،
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و�إعداد واعتماد ال�صياغة القانونية لتلك الم�شاريع.
 /4تقديم المقترحات والتو�صيات ب�ش�أن التعديالت والتحديثات
الواجب القيام بها من وقت لآخر على الت�شريعات النافذة في
الإمارة ،بما ي�ضمن مواكبة هذه الت�شريعات لآخر الم�ستجدات
والتطورات ،وبما يفي باحتياجات برامج التنمية في كافة
المجاالت.
 /5ت�شكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخ�ص�صين من
العاملين في الجهات الحكومية �أو غيرها ،لدرا�سة الت�شريعات
والم�سائل المتعلقة بها.
 /6تمثيل الإمارة في اللجان الم�شكلة لدرا�سة و�صياغة م�شاريع
الت�شريعات االتحادية.
� /7إ�صدار اللوائح والمذكرات التف�سيرية للت�شريعات المحلية
النافذة في الإمارة.
� /8إ�صدار ون�شر الفتاوى القانونية الم�سببة فيما يتعلق بتف�سير
�أحكام الت�شريعات النافذة في الإمارة.
 /9تقديم الر�أي والم�شورة القانونية لما يعر�ض على اللجنة من
ا�ستف�سارات من الحكومة �أو الجهات الحكومية ب�ش�أن الن�صو�ص
الت�شريعية.
 /10و�ضع النظم الخا�صة المتعلقة بمتابعة �صحة تطبيق
الت�شريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية ،ومتابعة تنفيذها
لتلك الت�شريعات ،و�إعداد تقارير دورية بذلك ورفع ن�سخ من تلك
التقارير �إلى رئي�س المجل�س التنفيذي.
 /11تمثيل الإمارة في اللجان الم�شتركة للدرا�سة والتفاو�ض
ب�ش�أن المعاهدات �أو االتفاقيات �أو مذكرات التفاهم مع الجهات
الخارجية ،و�إبداء الر�أي والم�شهورة القانونية ب�ش�أنها قبل
االن�ضمام لها �أو التوقيع �أو الم�صادقة عليها ،بالتن�سيق مع الجهات
الحكومية المعنية.
 /12الم�شاركة في اللجان القطاعية المن�ش�أة في المجل�س
التنفيذي.
 /13التن�سيق مع الجهات الحكومية ب�ش�أن �إعداد البرامج والدورات
التدريبية بغر�ض تحقيق اال�ستيعاب القانوني ال�صحيح للت�شريعات
النافذة في الإمارة ل�ضمان االلتزام بالتطبيق القانوني ال�سليم
لتلك الت�شريعات.
� /14إ�صدار الجريدة الر�سمية للحكومة ،والإ�شراف على موقعها
الإلكتروني.
 /15ترجمة الت�شريعات التي ترى اللجنة �ضرورة �أو فائدة من
ترجمتها �إلى اللغات الأجنبية.
 /16حفظ �أ�صول جميع الت�شريعات ال�صادرة عن الحاكم.
 /17جمع وحفظ وتوثيق جميع الت�شريعات ال�صادرة عن الحكومة
وعن الجهات الحكومية في الإمارة.
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 /18اعتماد الآليات الالزمة لتفعيل قنوات االت�صال والت�شاور مع
الجهات الحكومية المعنية بمراجعة الت�شريعات.
� /19أية مهام �أخرى يتم تكليفها بها من الحاكم �أو رئي�س المجل�س
التنفيذي تكون ذات عالقة بطبيعة عمل اللجنة.
ج -للجنة تفوي�ض �أي من �صالحياتها المن�صو�ص عليها في هذا
القرار للجان الفرعية �أو الفنية �أو فرق العمل الم�شكلة من قبلها.
�إجراءات �إ�صدار الت�شريعات المحلية
المادة ()7
�أ -على الجهة الحكومية عند اقتراحها �إ�صدار ت�شريع ،اتباع
الإجراءات التالية:
� /1إعداد درا�سة مبدئية تت�ضمن �سيا�سة �شاملة للموا�ضيع
والم�سائل التي تقترح �إ�صدارها في �شكل ت�شريع ،وذلك على
النماذج والمعايير المعتمدة من اللجنة في هذا الخ�صو�ص ،على
�أن تكون تلك الدرا�سة م�شتملة على العنا�صر الرئي�سية والأحكام
المو�ضوعية المتعلقة بم�شروع الت�شريع.
ُ /2تعر�ض ال�سيا�سة من قبل الجهة الحكومية على اللجنة
لدرا�ستها وتقييمها بالتن�سيق مع ممثل اللجنة القطاعية المعنية،
تمهيداً لإقرارها والموافقة المبدئية عليها� ،أو �إبداء �أية مالحظات
ب�ش�أنها.
 /3تتولى الجهة الحكومية بعد الموافقة المبدئية على ال�سيا�سة،
البدء في عملية �إعداد و�صياغة ال�سيا�سة المعتمدة في �شكل
ت�شريع ،وعر�ضه على اللجنة خالل �أ�سبوعين على الأكثر من تاريخ
�صدور الموافقة المبدئية ،مرفقاً به ال�سيا�سة المعتمدة وم�شروع
الت�شريع وكافة الم�ستندات المتعلقة به.
 /4تتولى اللجنة درا�سة م�شر وع الت�شريع وما ت�ضمنه من
مقترحات و�أحكام من الناحية الفنية ،و�إدخال ما تراه من تعديالت
عليها بالت�شاور والتن�سيق مع الجهة الحكومية مقدَّمة الم�شروع،
والتحقق من عدم تعار�ضه مع الت�شريعات والمبادئ القانونية
ال�سارية في الدولة ،وا�ستيفائه لمعايير ال�صياغة القانونية.
 /5تعر�ض اللجنة م�شروع الت�شريع على الجهات الحكومية
المعنيَّة لإبداء مالحظاتها خالل المدة التي تحددها ،وتلتزم هذه
الجهات بالتعاون التام مع اللجنة للو�صول �إلى �صيغة توافقيه
لم�شروع الت�شريع.
 /6تعر�ض اللجنة م�شروع الت�شريع بعد �إقرارها ل�صيغته النهائية
على اللجنة القطاعية المعنية للنظر فيهن ومن ثم اتخاذ
الإجراءات الالزمة العتماده و�إ�صداره من ال�سلطة المخت�صة.
ب -يكون للجنة اعتماد الإجراءات التف�صيلية ب�ش�أن م�شاريع
الت�شريعات المحلية �أو تعديل الإجراءات المُ�شار �إليها في الفقرة
(�أ) من هذه المادة بموجب القرارات والتعليمات ال�صادرة عنها.

ج -يكون للجنة تحديد �أنواع الت�شريعات التي يقت�ضي �إ�صدارها
االلتزام بالإجراءات المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من هذه
المادة ،وتنظيم الإجراءات الخا�صة بها.

العــدد ( - )20دي�سمرب -

�إجراءات درا�سة م�شاريع الت�شريعات االتحادية
المادة ()9
�أ -تتولى اللجنة عند ا�ستالمها م�شروع ت�شريع اتحادي من
الجهات الحكومية االتحادية ،القيام بما يلي:
 /1تعر�ض اللجنة م�شروع الت�شريع االتحادي على الجهات
الحكومية المعن ّية لإبداء المالحظات ب�ش�أنه ،بما فيها اللجنة
القطاعية المعنية ،وذلك على النماذج المعتمدة لديها في هذا
الخ�صو�ص ،على �أن تلتزم تلك الجهات الحكومية بالتعاون
مع اللجنة لتزويدها بالمالحظات خالل المدة المحددة لها
من قبل اللجنة.

�إجراءات درا�سة االتفاقيات والمعاهدات الدولية
المادة ()10
�أ -تتولى اللجنة عند ا�ستالمها لالتفاقية �أو المعاهدة الدولية
من الجهات الحكومية� ،أو ال�سلطات المخت�صة في الحكومة
االتحادية ،القيام بما يلي:
� /1إذا كانت االتفاقية �أو المعاهدة الدولية معتمدة من ال�سلطات
المخت�صة في الحكومة االتحادية ،تتولى الأمانة العامة ا�ستكمال
الإجراءات الالزمة لعر�ض م�شروع المر�سوم االتحادي ب�ش�أن
الم�صادقة �أو الموافقة على االتفاقية �أو المعاهدة الدولية على
الحاكم العتمادها ،ومن ثم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية
وتزويدها بن�سخة من هذه االتفاقية �أو المعاهدة الدولية للعمل
بم�ضمونها وااللتزام بما جاء في �أحكامها.
� /2إذا كانت االتفاقية �أو المعاهدة الدولية معرو�ضة على
الحكومة من قبل �أي من ال�سلطات المخت�صة في الحكومة
االتحادية لمراجعتها و�إبداء المالحظات ب�ش�أنهاُ ،ي ّتبع في �ش�أنها
ذات الإجراءات المن�صو�ص عليها في المادة ( )9من هذا القرار،
بالإ�ضافة �إلى �أية �إجراءات �أخرى تراها اللجنة منا�سبة.
ب -يكون للجنة اعتماد الإجراءات التف�صيلية ب�ش�أن درا�سة
االتفاقيات والمعاهدات الدولية� ،أو تعديل الإجراءات المُ�شار
�إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة ،بموجب القرارات والتعليمات
ال�صادرة عنها.
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متطلبات عر�ض م�شروع الت�شريع على اللجنة
المادة ()8
�أ -على الجهة الحكومية عند عر�ض م�شروع الت�شريع على اللجنة
وفقاً لأحكام المادة ( )7من هذا القرار ،توفير المتطلبات التالية،
وذلك على النماذج المعتمدة لدى اللجنة في هذا الخ�صو�ص:
 /1ن�سخة عن الموافقة المبدئية ال�صادرة من اللجنة على اعتماد
ال�سيا�سة المقدمة من الجهة الحكومية وال�سير في �إجراءات
�إعداد الت�شريع الالزم.
 /2مذكرة �إي�ضاحية تو�ضح الأ�سباب الموجبة لإعداد م�شروع
الت�شريع.
 /3درا�سة مقارنة ّ
تو�ضح التعديالت المقترحة على ن�صو�ص
الت�شريع الحالية في حالة التعديل ،مع بيان الإ�شكاالت التي نتجت
عن الأحكام الواردة في الت�شريع والتي دعت �إلى �إجراء التعديالت
الالزمة عليه �أو �إ�ضافة �أحكام جديدة للحيلولة دون وقوع �إ�شكاالت
م�ستقبلية.
 /4درا�سة عن �أف�ضل الممار�سات المتعلقة بم�شروع الت�شريع في
الت�شريعات المقارنة.
 /5ما يفيد التن�سيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة بم�شروع
الت�شريع لالطالع عليه مع بيان مالحظات تلك الجهات ومبررات
عدم الأخذ بها �إن وجدت.
� /6أية بيانات �أخرى تحددها اللجنة وتراها الزمة لتمكينها من
مراجعة م�شروع الت�شريع ب�شكل فاعل.
ب� -إذا لم ت�ستوف الجهة الحكومية المتطلبات الم�شار �إليها في
الفقرة (�أ) من هذه المادة ،جاز للجنة �إيقاف في م�شروع الت�شريع
لحين قيام الجهة الحكومية بتزويد اللجنة بالمتطلبات الناق�صة.

 /2تقوم اللجنة بدرا�سة المالحظات الواردة من الجهات
الحكومية وتفريغها في النماذج المعتمدة لديها ،والرد على
الجهات الحكومية االتحادية بمالحظات الحكومة على م�شروع
الت�شريع االتحادي.
 /3تتولى اللجنة تر�شيح �أحد �أع�ضائها لع�ضوية اللجنة المخت�صة
في الحكومة االتحادية والمعنية بمراجعة م�شاريع الت�شريعات
االتحادية.
 /4تتولى الأمانة العامة متابعة م�شروع الت�شريع االتحادي في
كافة مراحله الد�ستورية للتحقق من مراعاة مالحظات الحكومة
في ذلك الم�شروع.
ب -يكون للجنة اعتماد الإجراءات التف�صيلية ب�ش�أن م�شاريع
الت�شريعات االتحادية� ،أو تعديل الإجراءات المُ�شار �إليها في الفقرة
(�أ) من هذه المادة ،بموجب القرارات والتعليمات ال�صادرة عنها.

التعاون مع اللجنة
المادة ()11
تلتزم كافة الجهات الحكومية بالتعاون التام مع اللجنة ،وتزويدها
بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإح�صاءات والدرا�سات التي
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تطلبها وتراها الزمة لإنجاز المهام المنوطة بها.
التقارير الدورية
المادة ()12
ترفع اللجنة تقارير دورية �إلى رئي�س المجل�س التنفيذي تت�ضمن
نتائج �أعمالها و�أن�شطتها و�إنجازاتها ،والعقبات التي تعتر�ضها،
والحلول والمقترحات التي تو�صي بها.
واجبات الرئي�س وع�ضو اللجنة
المادة ()13
على الرئي�س و�أع�ضاء اللجنة العمل على تحقيق �أهداف اللجنة
وتغليب الم�صلحة العامة للحكومة.
اخت�صا�صات الرئي�س
المادة ()14
يُناط بالرئي�س المهام وال�صالحيات التالية:
 /1رئا�سة و�إدارة االجتماعات ب�شكل ي�ضمن تفعيل م�شاركة الأع�ضاء
في �إبداء ر�أيهم بالموا�ضيع التي تطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم
وتو�صياتهم ب�ش�أنها.
 /2الإ�شراف على قيام �أع�ضاء اللجنة بمهامهم وتفعيل التوا�صل
بينهم وبين الأطراف المعنية من خارج اللجنة.
 /3تكليف �أع�ضاء اللجنة ب�أداء �أية �أعمال في �إطار تحقيق اللجنة
للمهام المنوطة بها.
 /4و�ضع م�ؤ�شرات الأداء الخا�صة باللجنة باالتفاق مع المجل�س
التنفيذي ،ومتابعة تقييم �أدائها.
 /5رفع تقارير دورية �إلى رئي�س المجل�س التنفيذي حول �أن�شطة
اللجنة ونتائج �أعمالها.
 /6الدعوة لح�ضور االجتماعات االعتيادية واال�ستثنائية ،واعتماد
جدول الأعمال.
� /7أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س المجل�س التنفيذي.
واجبات ع�ضو اللجنة
المادة ()15
على ع�ضو اللجنة االلتزام بما يلي:
 /1ح�ضور االجتماعات ،وعدم التغيب عنها �إال ب�إذن م�سبق �أو عذر
مقبول.
 /2الم�شاركة الفعالة في درا�سة التو�صيات والمقترحات والمبادرات
والخطط وال�سيا�سات واال�ستراتيجيات المعرو�ضة على اللجنة
ومناق�شة الموا�ضيع المعرو�ضة عليها و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها ب�صورة
مو�ضوعية ومحايدة.
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 /3رفع تقارير دورية �إلى الرئي�س في حال تكليفه له ب�أية مهام.
 /4الم�شاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خالل توفير
البيانات وتقديم الدعم الالزم الذي تحتاجه اللجنة من واقع
الخبرات التي يتمتع بها.
� /5أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س �أو رئي�س المجل�س
التنفيذي.
نائب رئي�س اللجنة
المادة ()16
يمار�س نائب الرئي�س مهام و�صالحيات الرئي�س في حال �شغور
من�صبه �أو غيابه لأي �سبب من الأ�سباب.
ح�ضور االجتماعات
المادة ()17
�أ -على كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة االلتزام بح�ضور اجتماعات
اللجنة والم�شاركة الفعالة في درا�سة المو�ضوعات المدرجة على
جدول �أعمالها ،ويجوز لع�ضو اللجنة ولأ�سباب مبررة �أن يعتذر
خطياً للرئي�س عن ح�ضور �أي من اجتماعات اللجنة.
ب� -إذا تخلف ع�ضو اللجنة عن ح�ضور اجتماعاتها لأكثر من
ثالثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول� ،أو تغيب عن خم�سة
اجتماعات متفرقة خالل ال�سنة الواحدة ،ف�إنه يجوز للرئي�س في
هذه الحالة �أن يرفع تقريراً بذلك �إلى رئي�س المجل�س التنفيذي
التخاذ القرار المنا�سب ب�ش�أنه.
الأمانة العامة للجنة
المادة ()18
�أ -يكون للجنة �أمانة عامة ،تتولى توفير الخدمات الفنية
والإدارية الم�ساندة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام
وال�صالحيات المنوطة بها ،وتوفير المعلومات والبيانات
والدرا�سات التي تطلبها.
بُ -يعين الأمين العام بقرار ي�صدره رئي�س المجل�س
التنفيذي ،ويتولى المهام وال�صالحيات المحددة له من
قبل رئي�س المجل�س التنفيذي �أو اللجنة بموجب القرارات
والتعليمات ال�صادرة عنها.
ج -يكون �أمين عام اللجنة ع�ضواً ومقرراً لها.
د -يتولى �أمين عام اللجنة الإ�شراف على موظفي الأمانة
العامة ،وتحدد اللجنة اخت�صا�صات الأمانة العامة وهيكلها
التنظيمي ،واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في
النواحي الإدارية والمالية والفنية ،بما فيها نظام �ش�ؤون
الموظفين.

هـ -يكون للأمانة العامة جهاز �إداري وف ّني ُيع ّين من قبل
الرئي�س ،وي�سري ب�ش�أنهم قانون �إدارة الموارد الب�شرية
لحكومة دبي الم�شار �إليه لحين اعتماد نظام �ش�ؤون
الموظفين الم�شار �إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

�أحكام انتقالية
المادة ()21
�أ -تلتزم الدائرة خالل الفترة المحددة في المادة ( )4من
المر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014الم�شار �إليه� ،إنجاز ومراجعة
و�إعداد كافة م�شاريع الت�شريعات المعرو�ضة عليها بتاريخ �صدور

العــدد ( - )20دي�سمرب -

الموارد المالية للجنة
المادة ()20
تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:
 /1الدعم المقرر للجنة في الموازنة العامة للإمارة.
� /2أية موارد �أخرى يقرها رئي�س المجل�س التنفيذي.

التزامات الجهات الحكومية
المادة ()22
�أ -تلتزم الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بجميع الت�شريعات
التنظيمية النافذة لديها خالل فترة ال تجاوز ثالثة �أ�شهر من
تاريخ نفاذ هذا القرار.
ب -تلتزم الجهات الحكومية بتزويد اللجنة بجميع الت�شريعات
التنظيمية التي ت�صدرها خالل فترة ال تجاوز �شهراً واحداً من
تاريخ نفاذ �أي من تلك الت�شريعات.
ج -يكون للجنة ن�شر الت�شريعات التنظيمية التي تراها منا�سبة في
الجريدة الر�سمية للحكومة.
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ال�سرية
المادة ()19
�أ -يلتزم الرئي�س وع�ضو اللجنة �سوا ًء خالل مدة ع�ضويتهم في
اللجنة �أو بعدها ،بمن فيهم موظفي الأمانة العامة ،بعدم الإف�صاح
�أو الك�شف عن �أية معلومات خطية �أو �شفهية �سرية كانت بطبيعتها
�أو بحكم الت�شريعات ال�سارية ،ما لم يح�صل على �إذن م�سبق بذلك
من الجهة المخت�صة ،ويمتنع عليهم على وجه الخ�صو�ص ما يلي:
 /1ن�سخ �أو ا�ستخراج �أو �إحالة �أو الك�شف عن �أية معلومات �أو وقائع
�أو وثائق �أو م�ستندات تم االطالع عليها �أثناء �أدائهم لمهامهم.
 /2ا�ستعمال المعلومات التي يطلعون عليها نتيجة لقيامهم
بمهامهم في غير الأغرا�ض المحددة لها.
� /3إ�ساءة ا�ستخدام المعلومات التي يح�صلون عليها نتيجة تمثيلهم
في اللجنة� ،أو عملهم في الأمانة العامة.
 /4ال�سماح لأي �شخ�ص غير مخول باالطالع على المعلومات �أو
الوثائق المتعلقة بعملهم.
ب -يلتزم الرئي�س وع�ضو اللجنة عند فقدان �أو �سقوط �أو انتهاء
ع�ضويته ب�إعادة كل ما يكون بحوزته من الوثائق �أو الأوراق
�أو الملفات �أو المواد �أو الأ�شرطة �أو الأقرا�ص �أو البرامج �أو �أي
ممتلكات �أخرى تخ�ص اللجنة �سواء كانت تت�ضمن معلومات �سرية
�أم ال.
ج -لغايات تطبيق هذه المادة يجب على الرئي�س و�أع�ضاء اللجنة
والأمين العام والجهاز الفني والإداري التوقيع على تعهد �ضمان
ال�سرية وعدم الإف�صاح عن المعلومات المعتمد لدى اللجنة.

المر�سوم المُ�شار �إليه ،بما في ذلك الم�سائل التي تدخل في
اخت�صا�ص اللجنة ،وعليها �إحالة كافة م�شاريع الت�شريعات بالحالة
التي هي عليها ،والم�سائل التي تدخل في اخت�صا�ص اللجنة قبل
انتهاء المهلة المحددة في المر�سوم الم�شار �إليه.
ب -يكون للجنة �أن تنقل للأمانة العامة من تراه منا�سباً من
الموظفين القانونيين والإداريين العاملين لدى الدائرة ،مع
احتفاظهم بحقوقهم المكت�سبة ،وعلى الدائرة االلتزام بنقل
الموظفين الذين تحددهم اللجنة لتمكينها من القيام بمهامها.

الإلغاءات
المادة ()23
يُلغى �أي ن�ص في �أي قرار �آخر �إلى المدى الذي يتعار�ض فيه
و�أحكام هذا القرار.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
المادة ()24
يُ�صدر الرئي�س القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار.
ال�سريان والن�شر
المادة ()25
يُعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،ويُن�شر في الجريدة الر�سمية.
حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئي�س المجل�س التنفيذي
�صدر في دبي بتاريخ  30يونيو 2014م
الموافق  2رم�ضان 1435هـ
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كاميرا المعهد

ور�شة عمل التحكيم التجاري الدولي

جانب من الم�شاركين في الور�شة

الم�شاركون في ور�شة عمل التحكيم التجاري الدولي

لقطة من ور�شة عمل التحكيم

القا�ضي د .جمال ال�سميطي مفتتحاً ور�شة العمل

جانب من حفل تكريم وزارة الداخلية للهيئات والم�ؤ�س�سات الم�ست�ضيفة للمجال�س الرم�ضانية
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المعهد ي�شارك في معر�ض جايتك�س 2014

العــدد ( - )20دي�سمرب -
2014
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كاميرا المعهد

المعهد ي�ست�ضيف المجل�س الرم�ضاني بعنوان الرخاء طريق الإبداع  -متحدون في الرخاء

جانب من الح�ضور

تكريم وزارة الداخلية للمعهد ال�ست�ضافته المجل�س الرم�ضاني

المحامي جا�سم النقبي م�شاركاً و�إلى جانبه
القا�ضي عمر المهيري والدكتور عبدالرازق الموافي

بدء المجل�س الرم�ضاني

الم�شاركون في المجل�س
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برنامج الكاتب العدل الخا�ص

العــدد ( - )20دي�سمرب -

المحامون بعد ت�أدية اليمين �أمام �سعادة طار�ش المن�صوري مدير عام محاكم دبي

2014

�صورة جماعية للم�شاركين مع �سعادة القا�ضي د .جمال ال�سميطي
الم�شاركون �أثناء انعقاد �إحدى ور�ش العمل

�أثناء انعقاد �إحدى ور�ش العمل للكاتب العدل الخا�ص

المحامون الم�شاركون في اختتام ور�شة عمل الكاتب العدل الخا�ص
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أيها الوطن السعيد...
َعلَمك الغايل يرفرف ب�شموخ فوق هامات ال�سحاب ،و�ساحات الفرح الالمنتهي
تلمع ب�ألقها عرب الربوع.

أيها الوطن السعيد...

و�أنت ترفل يف ثوب االحتفال ببلوغ وحدتك عامها الثالث والأربعني،
�أي �سعادة تلك التي تغمر كل من حتت�ضنهم �أر�ضك ،وتظ ّلهم �سما�ؤك� ،أح�سب
�أن الب�شر كلهم �سعداء ،بل كل من فيك ينب�ض قلبه بال�سعادة ،فلون �سمائك
مبهج ،وبحارك �أمواجها ترتاق�ص فرحاً ،حتى عبريك انتقاه الوجود من عود
وريحان وط ّعمه مب�سك وعنرب.

أحبتي:

هذا وطني ..ووطنكم ،ووطن اجلميع ..
هذا فخرنا ،وفخر الأمم ،باقتدار.
ونحن نحبك ياوطن ،ونكت�شف يف كل يوم �أننا نحبك �أكرث ،ويف الثاين من
دي�سمرب من كل عام نحبك �أكرث و�أكرث و�أكرث.

98

