تحقيق العدد

كليـات القانـون إلى أين؟
الفجـوة تتسـع بين مخرجــات
التعليم وحاجات سوق العمل

الحماية المدنية

للمستهلك

يقـول المـدير

الوكالة التجارية
والمنازعـات الناشئة عنها

بقلم :المهندس مطر الطاير

؟

العالمة التجارية..
وكيف نحميها

التجربة االنتخابية في دولة اإلمارات..

القاضي د.جمال السميطي

مدير عام املعهد ،رئي�س التحرير

يعتبر المجل�س الوطني االتحادي �إحدى ال�سلطات االتحادية الخم�س التي ن�صت عليها
المادة  45من د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة ،وتلك ال�سلطات هي :المجل�س الأعلى
لالتحاد ،رئي�س االتحاد ونائبه ،مجل�س الوزراء ،المجل�س الوطني االتحادي ،والق�ضاء
االتحادي .ويت�شكل المجل�س الوطني من  34ع�ضواً بواقع ثمانية مقاعد لكل من �أبوظبي ودبي،
و�ستة مقاعد لكل من �إماراتي ال�شارقة ور�أ�س الخيمة ،و�أربعة مقاعد لكل من �إمارت عجمان و�أم
القيوين والفجيرة ،بحيث يكون ن�صفهم منتخبين والن�صف الآخر معينين ،وينبغي �أن ن�ؤكد
هنا �أن ع�ضو المجل�س االتحادي ينوب عن �شعب الإمارات جميعه ،ولي�س فقط عن الإمارة التي
يمثلها داخل المجل�س ،هذا المبد�أ �أكدته المادة  77من الد�ستور.
ويخت�ص المجل�س طبقاً للمواد  93- 89من الد�ستور بمناق�شة م�شروعات القوانين االتحادية،
وله �أن يوافق عليها �أو يعدلها �أو يرف�ضها ،ومناق�شة قانون م�شروع الميزانية العامة ال�سنوية،
وم�شروع قانون الح�ساب الختامي .كما يناق�ش المعاهدات واالتفاقيات الدولية قبل الت�صديق
عليها .كما له �أن يوجه الأ�سئلة لرئي�س مجل�س الوزراء �أو �أحد نوابه �أو �أحد الوزراء عن الأمور
الداخلة في اخت�صا�صاتهم ،وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في الالئحة الداخلية للمجل�س.
وللمجل�س الوطني االتحادي �أن يناق�ش �أي مو�ضوع من المو�ضوعات العامة المتعلقة ب�ش�ؤون
االتحاد �إال �إذا �أبلغ مجل�س الوزراء المجل�س الوطني االتحادي ب�أن مناق�شة ذلك المو�ضوع
مخالفة لم�صالح االتحاد العليا ،ويح�ضر رئي�س الوزراء �أو الوزير المخت�ص النقا�ش.
وتعد التجربة االنتخابية التي خا�ضتها دولة الإمارات من التجارب االنتخابية الفريدة في
العالم على اعتبار �أن ن�صف الأع�ضاء يتم انتخابهم والن�صف الآخر يتم تعيينهم وحتى الأع�ضاء
المنتخبين يتم انتخابهم من �ضمن هيئة انتخابية تمثل كحد �أدنى م�ضاعف عدد الثالثمائة
لعدد المقاعد المخ�ص�صة لكل �إمارة بالمجل�س وفقاً للد�ستور ،وهذه ال�شريحة تتزايد من
تجربة لأخرى .هذه التجربة تنفرد بها دولة الإمارات ،وفي اعتقادي �أنها وفقت بها على اعتبار
�أن الثقافة االنتخابية مازالت وليدة لدينا ،وحتى ت�ؤتي ثمارها اتخذت القيادة العليا قرارها
بهذا ال�ش�أن على �أن تكون �صورة ممار�سة التجربة االنتخابية في هيئتها الحالية.
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مساحة نظام!

�أنهى «معهد دبي الق�ضائي» ،الت�سجيل يف برنامج دبلوم العلوم
القانونية والق�ضائية الذي ي�ستهدف ت�أهيل الق�ضاة لالن�ضمام
�إىل اجلهاز الق�ضائي ب�إمارة دبي بوظيفة قا�ض ٍابتدائي .وذلك
متا�شياً مع خطط املعهد الرامية �إىل تزويد املجتمع القانوين
وال�ق���ض��ائ��ي ب��ال �ك��وادر امل��ؤه�ل��ة وف��ق �أع �ل��ى م�ستويات التدريب
العملي لقيادة م�سرية التميز وتر�سيخ مكانة دبي والإمارات على
اخلارطة القانونية العاملية.
وا��ش�ترط يف املتقدمني للربنامج م��ن ال��ذك��ور والإن ��اث �أن
يكونوا من مواطني دولة الإمارات على �أال تقل �أعمارهم عن 28
عاماً .و�أن يكونوا حا�صلني على �شهادة اللي�سان�س يف القانون �أو

ال�شريعة والقانون �أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات املعرتف
فيها بدولة الإمارات مع معدل تراكمي بتقدير جيد على الأقل
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل خ�ب�رة مهنية ال ت�ق��ل ع��ن �� 8س�ن��وات م��ن تاريخ
احل�صول على ال�شهادة اجلامعية ،وذلك يف املجاالت القانونية
والق�ضائية يف امل�ح��اك��م �أو �إدارات النيابة ال�ع��ام��ة �أو يف جمال
املحاماة �أو اال�ست�شارات القانونية .وال ب ّد �أن يكون املتقدمون من
ح�سني ال�سمعة ومل ي�سبق احلكم عليهم من �إح��دى املحاكم �أو
جمال�س الت�أديب لأمر خمل بال�شرف �أو الأمانة حتى لو كان قد
رد �إليهم اعتبارهم .كما �سيخ�ضع املتقدمون ملقابلة �شخ�صية يتم
مبوجبها حتديد �أ�سماء امل�ؤهلني للم�شاركة يف برنامج الدبلوم.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي ،مدير عام
املعهد« :ي�سعدنا �إطالق هذه الدورة اجلديدة من برنامج دبلوم
العلوم القانونية والق�ضائية التي ن�سعى من خاللها �إىل �سد
الثغرات املعرفية واملهنية لدى املتدربني وت�أهيلهم وفق �أف�ضل
املمار�سات العاملية لالنخراط يف العمل القانوين وتويل منا�صب
قيادية يف املحكمة االبتدائية ف�ض ً
ال عن تفعيل م�ساهمتهم يف

غزا م�شروب «الكرك» �ساحاتنا املحلية وبالت�أكيد ل�ست هنا لأ�شرح �أ�ضرار
هذا امل�شروب ال�صحية – يكفي �أن نتخيل �شكل ونظافة القدر الذي يطبخ
فيه  -وال للت�سويق له وهو بالت�أكيد ال يحتاج لت�سويق ،فهو �أ�شهر من ال�سيد
رد بول و�أخيه اورنامني �سي.
الق�صة تبد�أ مبجرد فتح البائع باب رزقه ال�شهري حتى يبد�أ بالتوافد عليه
الأخوة الراغبني بتعديل «مزاجهم» وبالطبع دون �أن ينزلوا من مركباتهم
حذر تعكر املزاج �أكرث بالإ�ضافة �إىل الرطوبة العالية ودرجات احلرارة التي
ال يطيقها من هو يف و�ضعه ال�سليم ،فما بالكم مبدمن الكرك؟ فيكتفون
ب�إطالق �سيل من اللكمات ال�صوتية املزعجة من �أبواق مركباتهم ليعلنوا لكل
�سكان تلك املنطقة �أنهم ح�ضروا.
وال يكفيهم ذلك بل هم ال يقرتبون من البائع نظراً لكونه على طريق ترابية
– غالباً  -وبالتايل تت�سخ �إطارات مركباتهم «امللحو�سة» مبلمع الإطارات،
في�ضطر طبعاً للوقوف يف منت�صف الطريق بانتظار �صاحبنا بائع الكرك،
الذي بدوره يقف «ب�صينيته» مت�أهباً لتوزيع امل�شروب ب�أ�سرع وقت ممكن
لك�سب مزيد من الع�شاق واملحبني واملدمنني ،و�أي�ضاً احرتاماً حلرم الطريق
الذي يقف مبنت�صفه �صاحبنا «�أبو بالي�س»!
ولأن املتيمني بهذا امل�شروب غالباً ما يكونون �أكرث خمو ًال ممن �سواهم
فيلج�ؤون �إىل طلب يفاجئ �أخانا البائع املت�أهب ،فيطلبون الكوب الكبري من
هذا امل�شروب ،كون ال�صغري اجلاهز ال يعدل لهم املزاج بالقدر الكايف وهنا
تكرب الق�صة ،حيث ي�ضطر البائع لأن يو�صي على «واحد كرك كبري» كونه ال
يحمل على «�صينيته» �إال الأكواب ال�صغرية ،وكل ذلك وعا�شق الكرك يقف يف
منت�صف الطريق خ�شية ات�ساخ الإطارات!
�آخر تلك امل�صائب التي ت�سبب بها كوب الكرك هي �أن يكون طالبه ممن ال
يزهدون بن�صف الدرهم مينحه للبائع ،فينتظر حتى يعود له البائع مبا
تبقى من الدرهمني وعلى املت�ضرر من م�ستخدمي الطريق اللجوء �إىل اهلل
ت�ضرعاً �أن ي�شفي �شبابنا مما حل بهم من تعلق بهذا امل�شروب!
نقطة نظام:
عدا عن كون القيادة «فن وذوق و�أخالق» ف�إن انتهاك حرمة الطريق يف
�سبيل انتظار «الكرك الكبري» ال يعفي من امل�س�ؤولية مطلقاً ،ولن يقبله
منك �شرطي املرور �إذا ما �أراد خمالفتك لعرقلة حركة ال�سري ،فال يوجد
بند ا�سمه «�شاي كرك» يعفي من امل�س�ؤولية حتى لو كنت تنتظر ما تبقى من
درهمك لدى البائع!

مالك عبد الكريم

malik.abdulkareem@facebook.com
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بالتعاون مع محاكم دبي ..الدفعة الثانية
لبرنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية الخاص بالقضاة 2012

ت�ع��زي��ز دور دب��ي ك�م��رك��ز للتميز القانوين
والعديل.
وعلى غرار براجمنا التدريبية ال�سابقة،
ي�ستند هذا الربنامج �إىل منهجية ت�شاركية
ت���ش�م��ل امل �ح��ا� �ض��رات ال �ن �ظ��ري��ة والتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي لالرتقاء
مب�ستوى ق��درات امل�شاركني ومتكينهم من
فهم واقع العمل الق�ضائي وبالأخ�ص فيما
يتعلق مبهنة القا�ضي االبتدائي».
و�أ� � �ض ��اف ال �� �س �م �ي �ط��ي« :مت �ث��ل ال� ��دورة
اجلديدة من برنامج دبلوم العلوم القانونية
وال�ق���ض��ائ�ي��ة ا��س�ت�ك�م��ا ًال لنجاحنا يف �إع ��داد
وت �ط��وي��ر وت �ن �ف �ي��ذ ��س�ل���س�ل��ة م ��ن الربامج
التدريبية املبتكرة وف��ق �أف�ضل املمار�سات
والأ� �س��ال �ي��ب ال��رائ��دة ع��امل�ي�اً و�إح� ��داث نقلة
نوعية وكمية يف جم��ال التدريب القانوين
والق�ضائي يف الإم��ارات .ونتطلع من خالل
هذه اخلطوة �إىل تخريج دفعة من الق�ضاة
ع �ل��ى درج� ��ة ع��ال �ي��ة م ��ن اخل�ب��رة واملعرفة
الالزمة لتعزيز العدل يف املجتمع املحلي.
ون ��ؤك��د ال�ت��زام�ن��ا امل�ستمر باال�ستثمار على
نطاق وا�سع بر�أ�س املال الب�شري من خالل
ت�ط��وي��ر ب��رام��ج ال�ت��أه�ي��ل امل�ه�ن��ي والتدريب
امل�ستمر مبا ين�سجم مع املتطلبات اخلا�صة
ل�ك��اف��ة اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ن�ظ��ام القانوين
والعديل يف دبي والإمارات».
وك��ان املعهد قد ا�ستقبل الدفعة الأوىل
م��ن ال�برن��ام��ج ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ومت تخريج
امل�ن�ت���س�ب�ين وت ��أدي �ت �ه��م ال �ي �م�ين القانونية
(ثمانية ق�ضاة� ,ستة رجال وام��ر�أت��ان) �أمام
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ويل عهد دب��ي بح�ضور �سمو ال�شيخ
مكتوم بن حممد را�شد �آل مكتوم نائب حاكم
دبي ،رئي�س املجل�س الق�ضائي.

واحد كرك كبير!!
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لقطة من برنامج تدريب الدفعة الثالثة للق�ضاء الع�سكري

تخريج الدفعة الثالثة من متدربي القضاء العسكري
�أنهى �أفراد الدفعة الثالثة من متدربي الق�ضاء الع�سكري
درا�ستهم يف �إطار الربنامج التدريبي املتخ�ص�ص الذي �أعده ونفذه
«معهد دبي الق�ضائي» خ�صي�صاً مبا ين�سجم مع احتياجات ومتطلبات
مديرية الق�ضاء الع�سكري .يف خطوة جت�سد دور املعهد يف �إحداث
نقلة نوعية يف جمال التدريب القانوين والق�ضائي من خالل �إعداد
وتطوير وتنفيذ �سل�سلة من الربامج التدريبية املبتكرة وفق �أف�ضل
املمار�سات والأ�ساليب الرائدة عاملياً ،ليثبت بذلك مكانته باعتباره
م�ؤ�س�سة ذات �أهمية بالغة على م�ستوى ن�شر التوعية القانونية
والثقافة العدلية بني �أو�ساط املجتمع الإماراتي واملنطقة.
وي�ؤكد الربنامج ،الذي �ضم  25متدرباً ومتدربة واحدة،
حر�ص املعهد على موا�صلة اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري والفكري
وت�شجيع الإبداع واالبتكار من خالل تزويد املعنيني باملجتمع
القانوين والق�ضائي ب�أحدث االجتاهات واملعارف احلديثة و�أف�ضل
املمار�سات التي تدعم بناء جمتمع متكامل قائم على املعرفة متا�شياً
مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
وا�شتملت الدورة على �سل�سلة من املحا�ضرات النظرية وور�ش
8

العمل وحلقات النقا�ش التي مت ت�صميمها والإ�شراف عليها من قبل
«معهد دبي الق�ضائي» واملنفذة يف النيابة العامة� ،إىل جانب جل�سات
التدريب العملي التي �أقيمت يف النيابة العامة ،وذلك ب�إ�شراف
جمموعة من �أبرز الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة املخت�صني
لتزويد املتدربني ب�أف�ضل املفاهيم القانونية الالزمة لتطوير
قدراتهم القيادية ،ال�س ّيما فيما يتعلق بعمليات �صنع القرار وبناء
اال�سرتاتيجيات ومواجهة خمتلف التحديات ،ف�ض ًال عن تعزيز
مهاراتهم التحليلية والبحثية.
وقال �سعادة القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،مدير عام
املعهد« :يعك�س ا�ستمرار الربنامج الثقة الكبرية التي توليها القيادة
العامة للقوات امل�سلحة ومديرية الق�ضاء الع�سكري للمعهد بو�صفه
مركزاً �إقليمياً للتميز العديل والقانوين ،ووجهة رئي�سة لتوفري
برامج التدريب والت�أهيل املهني املتطورة وامل�صممة خ�صي�صاً لتلبي
احتياجاتهم اخلا�صة .وت�سعدنا النتائج الإيجابية التي حققتها
جتربتنا مع الق�ضاء الع�سكري ،والتي �أثبتت �أهمية الربامج التدريبية
بو�صفها نواة حقيقية لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي كونها توفر جتربة
تدريبية متميزة للمتدربني الق�ضائيني وفق �أعلى معايري الكفاءة
والتميز القانوين.

عشر مهارات في برنامج إدارة المشاريع وتقييمها
يف مقره مبنطقة القرهود يف دبي نفذ معهد دبي الق�ضائي برنامج
�إدارة امل�شاريع وطرق تقييمها مب�شاركة  25من مدراء وم�شريف امل�شاريع
والربامج يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،حيث ا�ستمر الربنامج ملدة
ثالثة �أيام بواقع � 15ساعة تدريبية.
وعن �أهداف الربنامج قال في�صل ها�شم القرعان رئي�س ق�سم
التدريب والتطوير باملعهد :يهدف الربنامج �إىل تزويد امل�شاركني
باملعلومات الأ�سا�سية املرتبطة مبفهوم امل�شروع ودورة حياته وعنا�صره
ومراحله الإنتاجية والزمنية ،و�إك�سابهم مهارات التخطيط ملراحله
وتنظيم عنا�صره� ،إ�ضافة �إىل ممار�سة املهارات القيادية والإدارية
الالزمة لإدارته ،والتعامل مع امل�ستفيدين منه وحتديد احتياجاتهم،
و�صو ًال �إىل مهارات متابعة امل�شروع و�آليات تقييمه وتقوميه ،مبا يعزز
من فر�ص قيادته �إىل معدالت الإنتاجية املتوقعة من وجوده.
وعن املتوقع بعد انتهاء الربنامج قال القرعان :ب�شكل �أكرث تف�صي ًال

يتوقع من امل�شارك يف نهاية الربنامج التدريبي �أن يكون قادراً على �أن :
 يتعرف على مفهوم امل�شروع و�أهمية وجوده يف الأعمال الإدارية. ميار�س مهارات اختيار �أفكار امل�شاريع. ميار�س مهارات حتليل عنا�صر درا�سة اجلدوى. يتعرف على دورة حياة امل�شروع وعنا�صره ومراحله الإنتاجية. ميار�س مهارات التخطيط ملراحل �إدارة امل�شروع. ميار�س مهارات تنظيم عنا�صر امل�شروع. ميار�س مهارات قيادة العنا�صر الب�شرية يف امل�شروع منم�ستفيدين وعاملني.
 يحدد احتياجات امل�ستفيدين من امل�شروع ويوظف قدراتالعاملني.
 ي�صمم و�سائل متابعة امل�شروع. ي�صمم معايري و�آليات تقييم امل�شروع و�إجراءات تقوميه.9

بحث إصدار وثائق حقوقية للمرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة
ا�ستقبل مدير عام «معهد دبي الق�ضائي» القا�ضي الدكتور
جمال ح�سني ال�سميطي مبقر املعهد امل�ست�شار حممد ح�سني
احلمادي� ،أمني عام جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان ،على
ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى �ضم ك ً
ال من عبد الرحمن غامن،
رئي�س جلنة الطفل ،وموزة الغفلي ،رئي�س جلنة املر�أة ،ومرمي
ال�شومي ،ع�ضو اجلمعية .حيث متت مناق�شة �إ�صدار وثائق
حقوقية تعنى باملر�أة والطفل وذوي االحتياجات اخلا�صة،
بحيث تت�ضمن جميع احلقوق التي كفلتها قوانني دولة
الإمارات لهذه الفئات مبا يتوافق مع القوانني واملعايري
احلقوقية الدولية.
وناق�ش القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،مع الوفد
�سبل تعزيز التعاون و�إيجاد �آليات م�شرتكة لن�شر الوعي
بالقوانني املحلية واالحتادية التي ت�ضمن حقوق خمتلف
الفئات االجتماعية ،وبالأخ�ص الأطفال وذوي الإعاقة،
10

وبد�ستور دولة الإمارات الذي يعطي املر�أة مكانة عالية يف
املجتمع .وعلى هام�ش الزيارة ،اتفق اجلانبان على ت�شكيل
جلان م�شرتكة ت�ضم عدداً من �أع�ضاء اجلمعية وجمموعة من
املخت�صني واخلرباء القانونيني من املعهد لو�ضع �آلية عمل
منا�سبة لتطبيق هذا امل�شروع وجت�سيد �أهدافه.
و�أعرب الدكتور جمال ال�سميطي عن اهتمامه ب�إ�صدار
هذه الوثائق احلقوقية ،م�شرياً �إىل �أهمية توعية املجتمع
بحقوق املر�أة والطفل وذوي االحتياجات اخلا�صة والعمل على

الوثائق تت�ضمن احلقوق املكفولة
بقوان�ين الإم��ارات وتتوافق مع
املعايري الدولية
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في اجتماع بين المعهد وجمعية حقوق اإلنسان..

متكني هذه الفئات ،وتفعيل م�ساهمتها يف دفع م�سرية التنمية
االجتماعية ،واالقت�صادية التي ت�شهدها الدولة .و�أو�ضح
ال�سميطي دور هذه اللقاءات يف مناق�شة �أبرز الق�ضايا ذات الأبعاد
االجتماعية والإن�سانية و�إيجاد احللول املنا�سبة لها ،م�ؤ ّكداً
التزام املعهد بتبادل اخلربات واملعارف وتوظيف كافة الإمكانات
املتاحة لتعزيز وعي كافة �شرائح املجتمع بحقوقهم وواجباتهم
خللق بيئة اجتماعية �آمنة ومتوازنة.
و�أ�ضاف ال�سميطي« :ت�سعدنا زيارة وفد جمعية الإمارات
حلقوق الإن�سان التي جتمعنا معها ر�ؤى ،وتطلعات م�شرتكة
يف ن�شر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام باحلقوق وبناء
جمتمع متكامل قائم على العدل وامل�ساواة .ونتطلع �إىل موا�صلة
تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية املتينة مع اجلمعية لإجناح
م�شروع �إ�صدار الوثائق احلقوقية اخلا�صة باملر�أة والطفل
وذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتو�سيع نطاق التعاون يف العديد
من املبادرات الرائدة التي تعود بالنفع على املجتمع الإماراتي
متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات».
من جانبه ،قال حممد احلمادي� :إن الهدف الرئي�سي من
�إ�صدار الوثائق احلقوقية يتمثل يف توعية املجتمع الإماراتي
باحلقوق املن�صو�ص عليها يف د�ستور وقوانني دولة الإمارات

ال�سميط��ي :املعهد يهتم بتوعية
املجتمع بحق��وق املر�أة والطفل
وذوي االحتياجات
التي يتوجب على كل مواطن ومقيم على �أر�ض الدولة �أن
يكون على دراية كافية بها ،معرباً عن ثقته ب�أنّ هذا امل�شروع
�سيكون له دور مهم يف متكني املر�أة والطفل وذوي الإعاقة
من التغلب على كافة العقبات وامل�ساهمة بفعالية يف
تنمية املجتمع املحلي وحتقيق النجاح يف خمتلف املجاالت
احليوية .م�ضيفاً« :تربطنا مع «معهد دبي الق�ضائي»
عالقة وطيدة وتعاون ب ّناء ين�صب دوماً يف خدمة الوطن
ويف م�صلحة كل مواطن ومقيم على �أر�ضه .وي�شرفنا
العمل مع املعهد لإ�صدار الوثائق احلقوقية� ،س ّيما و�أنه
�ساهم يف �إحداث نقلة نوعية وكمية على م�ستوى التدريب
القانوين والق�ضائي ون�شر الوعي العديل على نطاق وا�سع
يف املجتمع الإماراتي من خالل ت�صميم وتنفيذ برامج
تدريبية مبتكرة وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية ومبا
ين�سجم مع املتطلبات املحلية».
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مو�ضوع الغالف

بقلم /القاضي خالد سالم السالم
Twitter@khalidALSALEM

ســـمـاء «تـويـتر»
فـي َ
تختزن �أذه��ا ُن�ن��ا ��ص��ورة نمطية «خا�صة» للقا�ضي،
ق��وام�ه��ا ذل��ك ال�شخ�ص ال �� َّ��ص��ارم ال��وق��ور ،المقت�صد
في كالمه ،قليل االحتكاك بالنا�س ،ن��ادر الظهور في
المنا�سبات العامة .ولعل َت�ش ُّكل تلك ال�صورة ُيعزى
�إلى �أن ظهور القا�ضي اجتماعياً يحكمه �أمران؛ الأول
«الح�سا�سة»
نزعته �إلى الحفاظ على مكانته االجتماعية
ّ
ليتمكن من فر�ض احترامه واحترام قراراته ،والثاني
ع��دم ميله �إل��ى االخ�ت�لاط المبالغ فيه بعامة النا�س
وخا�صتهم ،حتى ال يت�أثر قراره بعوامل خارجية.
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ولكننا ق��د نن�سى �أن الق�ضاة ب�شر ،مثلنا ت�م��ام�اً ،ال تختلف
احتياجاتهم ع ّنا ،فن�ستغرب منهم فعل ما نفعله نحن بال ارتياب.
ندخل ف�ضاء الإنترنت ،ونتعامل مع ال�شبكات االجتماعية ب�أنواعها،
مثل «في�سبوك» و«تويتر» و«لينكد �إن» و«م��اي �سبي�س» وغيرها،
ونتوا�صل مع الآخ��ر �أينما ك��ان ولأغ��را�� ِ�ض �ش ّتى� ،إال �أننا ننده�ش
عندما ن��رى قا�ضياً في ه��ذه ال�شبكة االجتماعية �أو تلك ،وك�أننا
نريد منه ع��دم الخروج �أب��داً من قاعة المحكمة ..فهل يُفت َر�ض
فع ًال من الق�ضاة الزهد في ال�شبكات االجتماعية؟
النقا�ش حول هذا المو�ضوع �ساخن الآن في الأو�ساط الق�ضائية
والقانونية في الغرب .ولم ي�صدر حتى اللحظة ،ح�سب علمي� ،أي

العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

khalid.alsalem@gmail.com

قانون متكامل ي�ضبط عالقة القا�ضي بال�شبكات االجتماعية .وما
�صدر حتى الآن ال يعدو مج ّرد تو�صيات وقرارات �أخالقية.
القا�ضي �إن�سان ،يحتاج �إلى التوا�صل مع من حوله ،والتفاعل
م��ع الأح ��داث ف��ي محيطه ،و�إب ��راز ر�أي ��ه فيها ،وت�ق��دي��م اجتهاده
العلمي ونتاجه الأدبي .فلماذا �إذاً ن�ستكثر على القا�ضي الدخول في
ال�شبكات االجتماعية لتكوين عالقات مهنية ،والتعبير عن �آرائه
واهتمامته ،واالطالع على الم�ستجدات في محيطه ،وا�ستيعاب �آراء
النا�س وتوجهاتهم؟
ويبدو للوهلة الأولى �أن �أكبر �إ�شكال يواجهه القا�ضي في ف�ضاء
«ح�سا�سية» طبيعة عمله ،التي تتطلب منه �سلوكاً
الإنترنت هو ّ
اجتماعياً ر�صيناً متحفظاً ،ي�صون حياده وعدالة قراراته بعيداً
عن كل �شبهة .فكل كلمة يدونها القا�ضي في ح�سابه الخا�ص في
ف�سر بطريقة خاطئة،
«في�سبوك» �أو «تويتر» مح�سوبة عليه ،وقد ُت َّ
فتنعك�س �سلباً على مجريات ق�ضية قائمة .لهذا ،يَنظ ُر كثير من
الق�ضاة بقلق �إلى التعامل مع �شبكات الإنترنت االجتماعية.
لكن ال�شبكات االجتماعية على الإنترنت توفر بال �شك فوائد
كثيرة للق�ضاة .فبع�ض الق�ضاة ي�ستخدمها لالرتباط بالق�ضاة
ف��ي م�ن��اط��ق �أو دول �أخ ��رى ،ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ت�ج��ارب�ه��م ور�ؤاه ��م.
وبع�ض الق�ضاة ال يمانع من ا�ستخدام ال�شبكات االجتماعية لتتبع
قا�ض
المحامين ،حيث وجدوا في ذلك م�ساعداً لهم في عملهمٍ ..
�أمريكي تق َدّم �إليه �أحد المحامين بطلب �إرجاء دعوى ُم ِدّعياً وفاة
�أحد �أفراد �أُ�س َر ِته ،وعندما راجع القا�ضي تحديثات المحامي في
موقع «في�سبوك» لم يجد �أي �شيء ي�شير �إلى تلك الوفاة ،بل وجد
�أن كل تدويناته الحديثة جداً كانت عن حفالته ،مدعومة بال�صور،
لذا رف�ض طلبه على الفور.
قا�ضية في تك�سا�س بالواليات المتحدة تعمل في محكمة
الأح ��داث (ال��ِّ��ص� َغ��ار) تطلب م��ن الأح ��داث ال��ذي��ن تنظر في
ق�ضايا ان�ح��راف�ه��م ،االرت �ب��اط معها ف��ي موقعي «في�سبوك»
و«م��اي �سبي�س» لمتابعة ن�شاطهم يومياً .و�إذا ع َر�ض الحدث
في �صفحته �أي �أمر يخل بالقانون ،مثل مو�ضوعات الجن�س
�أو العنف �أو المخدرات ،ا�ستدعته القا�ضية �إلى المحكمة فوراً
لتعنيفه وتنبيهه �إلى خطئه.
وم��ع ه��ذه الفوائد كلها� ،إال �أن تعامل القا�ضي مع ال�شبكات
االجتماعية يجب �أن يكون ح��ذراً ،فن�شر القا�ضي لأي��ة معلومات
تتعلق بق�ضية ينظرها� ،أو �سبق له الإ�شراف عليها� ،أو �إلى معلومات
ح�سا�سة تتعلق بالدائرة التي ينتمي �إليها� ،أو بالنظام الذي يتبع له،
مناف للمبادئ الأخالقية والمهنية ،وقد
ولو ب�إ�شارة ب�سيطة ،عمل ٍ

يك ِّلف القا�ضي م�ستقبله
المهني كام ًال.
وي� � ��رى جَ � � ْم ��ع من
ال �م �ت �خ �� �ص �� �ص �ي��ن �أن
ارت � � � �ب � � ��اط ال� �ق ��ا�� �ض ��ي
بعالقات اجتماعية على
الإنترنت ،خ�صو�صاً مع
م �ح��ام �ي��ن �أو �أط � ��راف
داخ� �ل� �ي ��ن ف� ��ي ق�ضية
ُت�ن� َ�ظ� ُر �أم��ام��ه� ،أم� � ُر قد
ي �ط �ع ��ن ف � ��ي ع ��دال �ت ��ه
وح� �ي ��اده .وق ��د �أوردت
� �ص �ح �ي �ف��ة «ن� �ي ��وي ��ورك
ت��اي �م��ز» خ �ب��ر �إ�� �ص ��دار
لجنة الأخالقيات الق�ضائية في والية فلوريدا ق��راراً �أو�صت فيه
الق�ضاة بتجنب االرتباط ب�صداقات اجتماعية على الإنترنت مع
محامين ،خ�صو�صاً �إذا ك��ان القا�ضي ينظر في ق�ضية لأحدهم،
لأنه قد ي َ
ُنظر �إلى هذه العالقة نظرة �شك ،ربما ت�ؤثر عاطفياً على
اتجاه قراره في نهاية الأمر.
وم��ن �أج�م��ل الآراء الو�سطية ال�ت��ي يمكن قولها حيال
ذلك� ،إن للقا�ضي دخول ال�شبكات االجتماعية على الإنترنت
«ب�صفته الر�سمية» ،والتوا�صل الفاعل والمثمر مع �أع�ضاء
المجتمع (القانوني خ�صو�صاً) في كل مكان ،ب�شرط عدم
وجود من َينظر هو حالياً في ق�ضاياهم بين ه��ؤالء .وعند
نظره ف��ي ق�ضية يكون طرفها �أح��د ه� ��ؤالء ،يمكنه حينها
�إ�سقاطه من �شبكة عالقاته �إل��ى حين ح�سم ق�ضيته .كما
يمكن للقا�ضي دائ�م�اً دخ��ول ال�شبكات االجتماعية ُمخفياً
هويته الأ�صلية ،بحيث يمكنه التفاعل م��ع النا�س ،وفهم
مخاوفهم ،وا�ستيعاب وج�ه��ات نظرهم ،ومعرفة تفا�صيل
مفيدة قد تخفى على القابع في برج عاجي.
�شجع الق�ضاة على ا�ستخدام الإنترنت ،وا�ستيعاب
يجب �أن ُن ِّ
ال�ت�ق�ن�ي��ة ،واال� �س �ت �ف��ادة م��ن ث �م��اره��ا ف��ي ال �ت��وا� �ص��ل ..ال�شبكات
االجتماعية في جوهرها لي�ست ثورة تكنولوجية فح�سب ،بل هي
ثورة �سي�سيولوجية (اجتماعية) و�سيكولوجية (نف�سية) تتداخل
مع كل �أوجه الحياة الع�صرية .والعي�ش بمعزلٍ عن هذه ال�شبكات،
قد يعزل الإن�سان عما يجري في محيطه .لذا ،ال نريد لق�ضاتنا �أن
يعي�شوا بمعزلٍ عن ق�ضايانا.
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لقد ا�ستخدمت «العالمة» منذ القدم ،حيث كانت ت�ستعمل في عهد الرومان لتمييز �صناعة الخزف والعقاقير
الطبية ،كما ا�ستخدمها �أع�ضاء الطوائف الحرفية للداللة على انتمائهم الحرفي م�صادر ال�سلع .ويرجع التفكير في
حماية العالمة �إلى تلك العهود الما�ضية ،حيث كان اغت�صاب العالمة يعتبر فع ً
ال معاقباً عليه ،و�أن االعتداء عليها
كان ي�شكل �سبباً لدعوى مدنية ت�ستند �إلى الفعل ال�ضار.
ويلج�أ الم�ستهلك ل�شراء الب�ضائع المقلدة ب�سبب الأحوال
االقت�صادية ،مما ي�ضع مالك ال�سلع ذات العالمات التجارية
الم�شهورة تحت وط��أة �أمرين هل ي�ستمرون في الم�ضي بقوة
في المحاولة لزيادة الحماية لعالماتها� ،أو �أن يتقبلوا الو�ضع
كما هو وينتظروا الوقت المنا�سب قبل تجديد برامج مكافحة
االعتداء على الملكية الفكرية للماركات والعالمات الأ�صلية� .إن
التقليد فعل مجرم دولياً وغير مرتبط بالظروف االقت�صادية
لأن ال �ق��ول ب�غ�ي��ر ذل ��ك ي�ج�ع��ل ب��رام��ج ال �ح �م��اي��ة والقوانين
والت�شريعات العالمية والإقليمية والوطنية بال فائدة.
ويكفل ت�سجيل العالمة التجارية ل�صاحبها الحماية �إذ
ي�ضمن حقاًّ ا�ستئثارياًّ في االنتفاع بها �أو الت�صريح ل�شخ�ص
�آخر باالنتفاع بها مقابل مبلغ مع ّين .وتتفاوت مدة الحماية
ولكن من الممكن تجديد حماية العالمة التجارية �إلى �أجل
غير م�سمى مقابل دفع ر�سوم �إ�ضافية .وتنفذ المحاكم حماية
ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة وتتمتع ف��ي معظم الأن�ظ�م��ة ب�سلطة
مكافحة التعدي على حقوق العالمات التجارية.
وم��ن منطلق �أ��ش�م��ل ،ت�ساعد ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة على
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النهو�ض ب��روح ال�م�ب��ادرة على ال�صعيد العالمي م��ن خالل
م�ك��اف��أة �أ��ص�ح��اب ال�ع�لام��ات التجارية ب��االع�ت��راف والفوائد
المالية .وت�شكل حماية العالمات التجارية �أي�ضاً حاجزاً
�أمام جهود المناف�سة غير الم�شروعة ،مثل التقليد ،لالنتفاع
بالإ�شارات المميزة ذاتها لت�سويق �سلع �أو خدمات مختلفة �أو
�أقل ج��ودة .ويم ِّكن النظام ذوي المهارة والمبادرة من �إنتاج
�سلع وخدمات وت�سويقها في ظروف عادلة قدر الإمكان ،مما
ي�سهل التجارة الدولية.
�إن الحماية الجنائية المقررة للعالمة التجارية لي�ست
هي الأداة القانونية الوحيدة لمواجهة االع�ت��داء عليها� ،إذ
يمكن حماية ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة بتطبيق ق��واع��د القانون
المدني المتعلقة بالم�س�ؤولية التق�صيرية ،فيجوز لكل من
لحقه ��ض��رر نتيجة لتقليد ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة رف��ع دعوى
المناف�سة غير الم�شروعة.
ما هي العالمة التجارية؟
وفقا لن�ص المادة الثانية من قانون العالمات التجارية

االتحادي ف�إنه تعتبر عالمة تجارية كل ما ي�أخذ �شك ً
ال مميزاً
من �أ�سماء �أو كلمات �أو �إم�ضاءات �أو حروف �أو �أرقام �أو ر�سوم
�أو رم��وز �أو عناوين �أو دمغات �أو �أختام �أو �صور �أو نقو�ش �أو
�إعالنات �أو عبوات �أو �أي عالمة �أخ��رى �أو �أي مجموع منها
�إذا كانت ت�ستخدم �أو يراد �أن ت�ستخدم �إما في تمييز ب�ضائع
�أو منتجات �أو خدمات �أياً كان م�صدرها و�إما للداللة على �أن
الب�ضائع �أو المنتجات تعود لمالك العالمة ب�سبب �صنعها
�أو انتقائها �أو االتجار بها �أو للداللة على ت�أدية خدمة من
الخدمات  .ويعتبر ال�صوت ج��زءاً من العالمة التجارية �إذا
كان م�صاحباً لها .
وتهدف العالمة التجارية �إل��ى تمييز المنتجات لجذب
العمالء وجمهور الم�ستهلكين نظراً لما ت�ؤديه لهم من خدمات
هي �سهولة التعرف على ما يف�ضلونه من ب�ضائع و�سلع.
ال يكفي �أن تتخذ العالمة التجارية �شك ً
ال مميزاً حتى
تتمتع بالحماية القانونية ،ب��ل يجب �أن تتوافر فيها عدة
�شروط .وقد �أوجب الم�شرع االتحادي توافر ثالثة �شروط
لت�سجيل العالمة وهي �أن تكون ذات �صفة مميزة ،و�أن تكون
جديدة لم ي�سبق ا�ستعمالها ،و�أال تكون منافية للآداب العامة
�أو النظام العام .وقد عددت المادة الثالثة من قانون العالمات
التجارية ع��دداً من ال�صفات التي �إذا ت��واف��رت في العالمة
التجارية ف�إنه ال يتم ت�سجيلها.
ت�سجيل العالمة التجارية
وف �ق �اً لن�ص ال�م��ادت�ي��ن ال�ث��ال�ث��ة وال���س��اب�ع��ة م��ن الالئحة
التنفيذية للقانون االتحادي رقم  37ل�سنة 1992م في �ش�أن

العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

القاضي د.جمال السميطي
مدير عام املعهد ،رئي�س التحرير

العالمة التجارية ..
وكيف نحميها..

ً
قانونا
التقليد فعل �إجرامي
ومع ذلك ي�شرتى امل�ستهلكون الب�ضائع املقلدة
متذرعني بالأحوال االقت�صادية
ملالك العالمة احلق باجلمع بني الدعوى
املدنية واجلنائية حلماية �أ�سواقه

العالمات التجارية ف�إنه يقدم طلب ت�سجيل العالمة التجارية
على النموذج المعد لذلك �إلى ق�سم الرقابة التجارية بوزارة
االقت�صاد م��ن قبل �صاحب العالمة �إذا ك��ان ل��ه موطن في
الدولة� ،أو من قبل مكتب محاماة مرخ�ص في الدولة ،وتل�صق
�صورة من العالمة المطلوب ت�سجيلها في الفراغ المخ�ص�ص
لها بالنموذج .يرفق بطلب الت�سجيل ما يلي :
.1ع�شر �صور مطابقة لنموذج العالمة المل�صق على طلب
الت�سجيل.
�.2سند الوكالة – موثق ح�سب الأ�صول – �إذا كان الطلب
مقدماً من مكتب محاماة عن �صاحب ال�ش�أن.
�.3شهادة بالقيد في ال�سجل التجاري � ،أو ما يقوم مقامها
داخل الدولة �أو خارجها.
� �.4ش �ه��ادة ت�سجيل ال�ع�لام��ة ف��ي �أي ب�ل��د �أج�ن�ب��ي �إذا كان
مطالباً ب�أولوية خا�صة – �إن وجدت.
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الإمارات العربية المتحدة ـ ال يكفي وحده لإثبات �أن مدعي
ملكية هذه العالمة هو الأ�سبق في ا�ستعمال العالمة �إذ �إ َّن
العبرة في �أ�سبقية اال�ستعمال تكون با�ستعمالها
داخل الدولة ولي�س بدولة �أجنبية �أخرى.

مفاد امل��ادة الرابعة من قانون العالم��ات التجارية
�أنه ال يجوز ت�سجيل العالمات التجارية ذات ال�شهرة
العاملية التي جتاوز حدود بلدها الأ�صلي للعالمة �إىل
الب�لاد الأخرى �إال بناء على طلب مالكها الأ�صلي �أو
بناء على توكيل ر�سمي منه
16

حماية العالمة التجارية
يقرر القانون نوعين من الحماية للعالمة التجارية :
الحماية المدنية ،والحماية الجنائية ،لكن هل الت�سجيل
ي�ضيف حماية �إ�ضافية للعالمة التجارية؟
� ً
أوال :احلماية اجلنائية للعالمة التجارية

�إن الدعوى الجنائية ال ترفع �إال من مالك العالمة �أو

ملعلوماتك
تنتفي اجلرمية متى وقع التقليد قبل الت�سجيل
�أو ح�صل بع��د انق�ضاء م��دة الت�سجيل  ،دون
�إجراء جتديد العالمة �أو قبله

ً
ثانيا :احلماية املدنية للعالمة التجارية

ممن �آلت �إليه ملكيتها .وال ي�شترط �أن يكون مالك العالمة
قد �أ�صابه �ضرر ما نتيجة الرتكاب الأفعال المجرمة  .كما
تقت�صر الحماية الجنائية للعالمة على العالمات الم�سجلة،
وم��ن ثم تنتفي الجريمة متى وق��ع التقليد قبل الت�سجيل
�أو ح�صل بعد انق�ضاء م��دة الت�سجيل  ،دون �إج��راء تجديد
العالمة �أو قبله.
جرائم تقليد العالمة التجارية نظمتها المادة  37من
قانون العالمات التجارية ،وعاقبت بالحب�س �أو الغرامة التي
ال تقل عن خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين:
 - 1كل من ز ّور عالمة تجارية تم ت�سجيلها وفقاً للقانون
�أو قلدها بطريقة تدعو �إلى ت�ضليل الجمهور �سواء بالن�سبة
لل�سلع والخدمات التي تميزها العالمة الأ�صلية �أو تلك
التي تماثلها ،وك��ل من ا�ستعمل عالمة تجارية م��زورة �أو

ت�ستند الحماية المدنية المقررة للعالمة التجارية �إلى
القواعد العامة في القانون المدني ،وه��ي تخول �صاحبها
الحق في المطالبة بالتعوي�ض �إذا ما وقع اعتداء على عالمته
ب�أي �صورة من ال�صور عن طريق رفع دعوى المناف�سة غير
ال�م���ش��روع��ة .ه��ذه ال��دع��وى ه��ي دع��وى م�س�ؤولية ي�ج��وز �أن
يرفعها كل من �أ�صابه �ضرر من جراء االعتداء على العالمة
على المت�سبب ف��ي وق��وع��ه لتعوي�ضه عما لحقه م��ن �ضرر.
بينما ال ترفع ال��دع��وى الجنائية �إال من مالك العالمة �أو
ممن �آلت �إليه ملكيتها ،وال تقبل �إال على من يقوم بتقليدها
�أو تزويرها ،ف�إن دعوى المناف�سة غير الم�شروعة ال ي�شترط
رفعها من مالك العالمة� ،إذ يجوز لكل من لحقه �ضرر رفعها
�سواء �أكان مالكاً للعالمة �أم غير مالك لها .وال ي�شترط في
الدعوى المدنية ،وهي دعوى المناف�سة غير الم�شروعة� ،أن
تكون العالمة م�سجلة ،على خالف الدعوى الجنائية التي
ي�شترط لقبولها ت�سجيل العالمة .
17
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ملكية العالمة التجارية
وفقاً للمادة  17من قانون العالمات التجارية ف�إن القانون
يحمي من ا�ستعمل العالمة رغ��م �أن��ه لم ي�سجلها ،على �أنه
�إذا �سجلت العالمة واق�ت��رن الت�سجيل با�ستعمال العالمة
دون منازعة من �أح��د خالل الخم�س �سنوات التالية لتاريخ
الت�سجيل ف ��إن القرينة ت�صبح قرينة قاطعة وال يقبل من
�أحد االدعاء بملكيتها ا�ستناداً �إلى �أنه كان �أ�سبق في ا�ستعمال
العالمة ممن �سجلت با�سمه .ل��ذا ف�إنه �إذا �سجلت العالمة
ان�سحب �أث��ر الت�سجيل �إل��ى تاريخ تقديم الطلب �إل��ى �سجل
العالمات التجارية بوزارة االقت�صاد .مدة الحماية المقررة
للعالمة التجارية � 10سنوات تبد�أ من تاريخ ت�سجيل العالمة،
ومن حق �صاحبها �أن يجدد المدة با�ستمرار ،لأن حق مالك
العالمة ح��ق دائ��م باعتبار �أن العالمة تعد رم��زا لمنتجات
الم�شروع وتكت�سب �شهرة وتزداد قيمتها بمروراً الزمن.
�إن مجرد ت�سجيل العالمة التجارية في بلد �آخر غير دولة

العالمة التجارية ذات �شهرة عاملية
�إن م �ف��اد ال �م��ادة ال��راب �ع��ة م��ن قانون
العالمات التجارية �أنه ال يجوز ت�سجيل العالمات
التجارية ذات ال�شهرة العالمية التي تجاوز حدود بلدها
الأ��ص�ل��ي للعالمة �إل ��ى ال �ب�لاد الأخ ��رى �إال ب�ن��اء ع�ل��ى طلب
مالكها الأ�صلي �أو بناء على توكيل ر�سمي منه و�أنه لتحديد
ما �إذا كانت العالمة ذات �شهرة عالمية يراعى مدى معرفتها
لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها وذل��ك حماية لتلك
العالمة من االعتداء عليها و�صيانة لملكيات الآخرين ذات
ال�شهرة العالمية ،و�أن مجرد ت�سجيل العالمة التجارية في
�أكثر من بلد �أجنبي ال يك�سبها �شهرة عالمية ،و�أن تقدير ما
�إذا كان للعالمة �شهرة عالمية تتجاوز حدود بلدها الأ�صلي
هو مما ت�ستقل به محكمة المو�ضوع متى �أق��ام��ت ق�ضاءها
على �أ�سباب �سائغة لها �أ�صل ثابت بالأوراق.

املق�ص��ود بتزوي��ر العالمة هو نق��ل العالمة
حرفيا ً
ً
امل�سجلة ً
وتاما بحيث تبدو مطابقة
نقال
ً
متاما للعالمة الأ�صلية� .أما التقليد فهو اتخاذ
عالمة ت�شبه يف جمموعها العالمة الأ�صلية

مقلدة مع علمه بذلك.
 – 2كل من و�ضع ب�سوء نية على منتجاته عالمة تجارية
م�سجلة مملوكة لغيره �أو ا�ستعمل تلك العالمة بغير حق.
 – 3كل من باع �أو عر�ض للبيع �أو للتداول �أو حاز بق�صد
البيع منتجات عليها ع�لام��ة ت�ج��اري��ة م ��زورة �أو مقلدة �أو
مو�ضوعة بغير حق مع علمه بذلك .وكذلك كل من قدم �أو
عر�ض تقديم خدمات تحت عالمة تجارية مزورة �أو مقلدة
�أو م�ستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
والمق�صود بتزوير العالمة هو نقل العالمة الم�سجلة
ن�ق� ً
لا ح��رف�ي�اً وت��ام �اً بحيث ت�ب��دو مطابقة ت�م��ام�اً للعالمة
الأ�صلية� .أما التقليد فهو اتخاذ عالمة ت�شبه في مجموعها
العالمة الأ�صلية ،مما ق��د ي ��ؤدي �إل��ى ت�ضليل الجمهور �أو
خداعه لظنه �أن العالمة �أ�صلية .ال يلزم في التقليد �أن يكون
هناك ثمة تطابق بين العالمتين  ،بل يكفي لتوافره وجود
ت�شابه بينهما من �ش�أنه ت�ضليل جمهور الم�ستهلكين و�إحداث
اللب�س والخلط بين المنتجات.
�إن تقليد ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ي�ق��وم ع�ل��ى م�ح��اك��اة تتم
بها الم�شابهة بين الأ��ص��ل والتقليد بغر�ض �إي�ق��اع جمهور
الم�ستهلكين في الخلط والت�ضليل.

ينظم
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ومن الجدير بالذكر �أن مالك العالمة الم�سجلة يجوز
له �أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في �آن
واح��د .وال يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية �أن تكون
الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم فيها ببراءة المتهم ،لأن
مو�ضوع الدعويين لي�س واحداً .لذا ف�إن القا�ضي المدني ال
يرتبط بر�أي القا�ضي الجنائي في تقدير �أن العالمة مقلدة
وم�شابهة للعالمة الم�سجلة �أو ه��ي غير مقلدة ومختلفة
عنها� ،إذ �إن القا�ضي الجنائي يق�صر ق�ضاءه على الفعل الذي
وقع وعر�ض عليه ،ومجرد ال�شك في نظره يقت�ضي التبرئة،
في حين �أن القا�ضي المدني يتناول في حكمه ملكية العالمة
ال�ت�ج��اري��ة وحمايتها م�ستقب ً
ال وه��و م��ا ال ي�ج��وز للقا�ضي
الجنائي النظر فيه .فالحكم بالبراءة في جنحة تقليد عالمة
تجارية ال يمنع من رفع دعوى المناف�سة غير الم�شروعة عن
فعل هذه الجنحة نف�سها.

متجاورتين للمقارنة بينهما ،بل ينظر �أوال �إل��ى العالمة
الأ�صلية ويبعدها  ،ثم ينظر بعد ذلك �إلى العالمة الأخرى
التي يدعي �أنها مقلدة ،ليقدر ما �إذا كان الأثر الذي يتركه
كل منهما لديه واحداً �أو متقارباً.
المبد�أ الثالث :العبرة في �أوج��ه الت�شابه التي تعتبر
تقليدا مجرما قانونا هي بما يخدع به الم�ستهلك المتو�سط
الحر�ص واالنتباه ال الرجل الفني وحده.
المبد�أ الرابع :الت�شابه بين العالمتين من عدمه من
الم�سائل المو�ضوعية التي تدخل في �سلطة قا�ضي المو�ضوع
بال معقب عليه من محكمة النق�ض متى كانت �أ�سبابه �سائغة.
المبد�أ الخام�س� :إطالع المحكمة بنف�سها على العالمتين
�إجراء جوهري يقت�ضيه واجبها من تمحي�ص الدليل الأ�سا�سي
ف��ي ال��دع��وى .مخالفة ذل��ك واع�ت�م��اد المحكمة ع�ل��ى تقرير
الخبير دون �أن تمح�ص ما ورد به وتحقيقه يعتبر ق�صوراً.

املبادئ الأ�سا�سية التي حتكم العالمات التجارية
المبد�أ الأول :العبرة بين العالمتين لي�س في درجة
�أوجه االختالف بين العالمتين  ،و�إنما في مدى ت�شابههما
ت�شابهاً يدعو في الظاهر �إلى الخلط بينهما بالن�سبة للرجل
العادي ،وعلى المحكمة تقدير التقليد والت�شبيه من وجهة
ن�ظ��ر الم�ستهلك ،ب��اع�ت�ب��ار الم�شابهة الإج�م��ال�ي��ة �أك �ث��ر من
اع�ت�ب��اره��ا ل�ل�ف��روق ف��ي ال�ج��زئ�ي��ات ال �م��وج��ودة ب�ي��ن العالمة
الحقيقية والعالمة الجارية عليها الدعوى ،وبما �أنه يجب
االع �ت��داد ع�ن��د ال�م�ق��ارن��ة ب ��أوج��ه ال�شبه ف��ي المظهر العام
للعالمتين ال في �أوجه الخالف فيه والتفا�صيل والجزئيات،
فتقدر المحكمة التقليد �أو الت�شبيه الذي ي�ؤدي �إلى ت�ضليل
الجمهور و�إحداث اللب�س والخلط بين ال�سلع ومن وجهة نظر
الم�ستهلك المتو�سط الحر�ص واالنتباه.
المبد�أ الثاني :العبرة بال�صورة العامة للعالمة التي
تنطبع ف��ي ال��ذه��ن ب��ال�ن�ظ��ر �إل ��ى ال�ع�لام��ة ف��ي مجموعها
ال �إل��ى كل عن�صر من العنا�صر التي تتركب منها وم��ا �إذا
كانت ت�شترك في جزء �أو �أكثر مما تحتويه عالمة �أخرى.
وم��ادام��ت العبرة هي بالمظهر العام �أو بال�صورة التي
تنطبع في الذهن ،فيح�سن لتقدير �إمكان الوقوع
في الخلط �أال ينظر القا�ضي �إلى العالمتين

جزاء ثبوت التقليد
�إن الجزاء على ثبوت تقليد العالمة التجارية �أو ا�ستعمال
الغير ال�سم تجاري له �أو م�شابه له هو منع هذا الغير من ا�ستعمال
العالمة التجارية الأ�صلية �أو اال�سم التجاري و�شطب العالمة
التجارية المقلدة واال��س��م التجاري الم�شابه م��ن ال�سجالت
المعدة لذلك ،ناهيك عن الحق في المطالبة بالتعوي�ض عن
الأ�ضرار التي لحقت به من جراء هذا االعتداء.

منتدى القضاء واإلعالم
 20 - 19ديسمبر 2011
نحو عالقة قضائية إعالمية نموذجية

بم�شاركة نخبة من كبار الإعالميين في الإمارات و�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
والمحامين و�أ�ساتذة كليات الإعالم
محاور المنتدى
اليوم الأول (الإثنين 19دي�سمبر 2011م)
 -1واقع التناول الإعالمي الق�ضائي.
 -2التوازن بين حرية الإعالم وا�ستقالل الق�ضاء.
 -3الإعالم الحديث و�أثره على الحكم الق�ضائي.
 -4ال�ضوابط المهنية والأخالقية للتناول الإعالمي.
� -5ضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور و�سائل الإعالم.
للت�سجيل واال�شتراك

اليوم الثاني (الثالثاء  20دي�سمبر 2011م).
 -1االخت�صا�ص الق�ضائي في ق�ضايا الن�شر وعالقته بحرية
التعبير .درا�سة حالة (ق�ضية).
 -2دور الق�ضاة والمحامين والإعالم في معالجة ق�ضايا المجتمع.
 -3و�سائل الإعالم وحرمة الحياة الخا�صة.
التو�صيات الختامية للمنتدى
kibrahim@dji.gov.ae

الفجوة تتسع بين

مخرجـات التعـليم

حاجات سوق العمل

حمدة المرزوقي بال�سنة الثالثة في �إح��دى كليات القانون
ت�شكو من طول المناهج و�ضيق الوقت عند �أع�ضاء هيئة التدري�س
وت�ق��ول :نعاني من ط��ول ال�سنة الدرا�سية واكتظاظها بالمواد
المليئة بالح�شو ،وهو ما ترتب عليه �ضيق الوقت لدى الأ�ساتذة
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وعدم تمكنهم من الدمج بين الدرا�سة النظرية والعملية ،وهو
ما يفقد الدرا�سة عن�صر الت�شويق.
وت�ضيف :ينق�صنا �أثناء تواجدنا بالكلية �إخ�ضاعنا للتدريب
العملي ب�صفة م�ستمرة ،يكون ذلك من خالل ح�ضور المرافعات

�أم��ا خليفة عبد اهلل طالب بال�سنة الثانية فيقول� :أ�شعر
ب�أنني �أكثر حظاً من غيري ،فلي عم يمار�س مهنة المحاماة منذ
زمن ،ولديه مكتب خا�ص يعد بالن�سبة لي بيتي الثاني ،وا�ستفدت
كثيراً عندما اندمجت بالحياة العملية بمجرد �أن خطت قدمي
ال�سنة الأولى بالكلية ،و�أرى �أن ما �أدر�سه �إنما هو مكمل لما �أراه
و�أ�سمعه على �أر�ض الواقع ،حتى الم�صطلحات القانونية تلت�صق
بعقلي �أ�سرع عما تكون مجرد حديث م�ستر�سل داخل محا�ضرة.

نادية عبد الرزاق
م��ن جانبها ت��رى ن��ادي��ة عبد ال ��رزاق محامية وم�ست�شارة
قانونية �أن الدرا�سة الجامعية وحدها غير كافية القتحام �سوق
العمل ،بل تعتبر طريقاً يمهد الطالب لدخول معترك العمل
من خ�لال تزويده بالقواعد والنظريات القانونية الأ�سا�سية.
وت�ضيف :الدرا�سة النظرية والواقع العملي عن�صران مكمالن
لبع�ضهما البع�ض لدخول مجال العمل ،وكان لممار�ستي مهنة
المحاماة دور بارز في �صقل تجربتي الدرا�سية النظرية في كلية
القانون ،وال �شك �أن للعن�صر الزمني دوراً م�سانداً في �إثبات نجاح
هذه التجربة وا�ستيعاب واقع العمل.
وف��ي �إ��ش��ارة للفارق بين المتخرجات ال�ج��دد ل�سوق العمل

ال وقت لدى الأ�ساتذة
وينق�صنا التدريب العلمي!

والدفعات ال�سابقة تقول :هناك فارق كبير بين الخريجين الجدد
وخريجي الدفعات ال�سابقة من حيث القدرات والم�ؤهالت ،فمن
الناحية العملية كان لمعهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية دور
رائد في ت�أهيل المحامين الجدد ،وقد ثبت نجاح هذه التجربة
على الدفعات التي التحقت بالمعهد ،والتي يعتبر اجتياز تلك
ال��دورة التدريبية �شرطاً �أ�سا�سياً لاللتحاق بمهنة المحاماة،
وكنت من الدفعات الأول��ى التي نالت �شرف التدريب في معهد
ال�ت��دري��ب وال��درا� �س��ات الق�ضائية على �أي ��دي نخبة مميزة من
كبار �أ�ساتذة القانون ،الأمر الذي �أثرى بدوره الجانب العملي
لدرا�ستي في كلية القانون� ،أم��ا من الناحية الأكاديمية ف�أرى
ب ��أن ال�م�ن��اه��ج ال��درا��س�ي��ة ال�ح��ال�ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ات ال�ق��ان��ون ل��م تعد
ت�ستوعب متطلبات �سوق العمل بال�شكل المطلوب في ظل الثورة
التكنولوجية التي �أل�ق��ت بظاللها على كافة م�ج��االت الحياة،
فاعتماد غالبيتها على التعليم التقليدي التلقيني الذي يرتكز
على المحا�ضرة ال�صفية التي تجمع بين الأ�ستاذ وطالبه� ،أوجد
فجوة ما بين تلك المناهج الدرا�سية من جهة ومتطلبات �سوق
العمل من جهة �أخرى ،فال بد من مواكبة هذا التطور والتعاي�ش
معه بهدف اال�ستفادة من معطياته.
وتتابع :المطلوب من كليات القانون �إعادة النظر في المناهج
التدري�سية ل�ت��وائ��م تلك ال�ت�ط��ورات التكنولوجية والتغيرات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية من خالل عدة حلول منها،
تعزيز وتقوية المهارات والجوانب العملية في �شخ�صية الطالب،
وتهيئته قبل التخرج ب��إزال��ة الحاجز النف�سي ال��ذي قد ي�شعر
به م�ستقب ًال عند تعامله مع بع�ض الفئات كالق�ضاة و�أع�ضاء
النيابة العامة وغيرهم من الم�س�ؤولين في الدوائر الأخرى،
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هل يلبي خريجو كليات القانون متطلبات �سوق العمل بالدولة ؟ وهل ما يدر�سونه كفيل بت�أهيلهم للخروج �إلى
الحياة العملية بثقة ممزوجة بالخبرة المثقلة بالتدريب العملي� ،أم افتقرت تلك الكليات �إلى التعليم ال�شيق والتدريب
العملي الجيد و�أ�صبح اجتيازها مجرد مرحلة انتقالية وجب على الطلبة عبورها كي ي�ستطيعوا ممار�سة عملهم؟
مجلة «المعهد» فتحت هذا الملف للوقوف على �أ�سباب �ضعف مخرجات كليات القانون وتعرفنا على ر�أي بع�ض الطلبة
والمحامين وعمداء الكليات في هذا ال�صدد وكانت ال�سطور التالية:

وال�ج�ل���س��ات ف��ي ال�م�ح��اك��م ،ك��ي ن��رى ب� ��أم �أع�ي�ن�ن��ا ك�ي��ف يترافع
المحامون في الق�ضايا التي تنظر �أمام الهيئة الق�ضائية ،وما
�أنواع العقوبات التي ت�صدر؟ بالإ�ضافة �إلى تنظيم زيارات لإدارات
ال�سجون و�أق�سام ال�شرطة وغيرها مما يرتبط بمجال القانون،
كل ذلك يعمل على ثقل خبراتنا وت�أهيل عقولنا تدريجياً للحياة
العملية ،وه��و ما يوفر علينا وقتاً طوي ًال نق�ضيه بعد التخرج
العتياد جو العمل والت�أقلم فيه.

طلبة كليات القانون:
املواد الدرا�سية مليئة باحل�شو
وبعيدة عن الواقع العملي..
وتفتقد لعن�صر الت�شويق
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د .جا�سم علي ال�شام�سي

را�شد عبد اهلل عبد الرزاق
وممث ًال عن بع�ض �أع�ضاء النيابة العامة يقول را�شد عبد اهلل
عبد الرزاق العو�ضي وكيل نيابة في نيابة ديرة :ال يمكن �إلقاء
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وب��ال��رد على من يلقي باللوم على كليات القانون في �إنتاج
مخرجات �ضعيفة ال تواكب متطلبات �سوق العمل يقول الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور ج��ا��س��م ع�ل��ي ال�شام�سي عميد كلية ال�ق��ان��ون بجامعة
الإمارات :يجب �أن نفرق بين خريجي الكليات الخا�صة وغيرهم
ممن يدر�سون في كليات تابعة لجامعات ذات ا�سم عريق كجامعة
الإم ��ارات ،فلدينا لجان تتابع مخرجات التعليم وم��ا يحتاجه
ال�سوق ،و�إذا تحدثنا عن طالبنا ممن التحقوا بعد تخرجهم في
الحياة العملية ف�سنجد �أول قا�ضيتين في �إم��ارة �أبو ظبي ودبي
كانتا من خريجات جامعة الإمارات ،وكذلك �أول وكيلتي نيابة في
الدولة من نف�س الجامعة.

�أ.د جا�سم علي ال�شام�سي:
اخلطر مرجعه خمرجات الكليات اخلا�صة..
ولدينا عيادة قانونية وحمكمة افرتا�ضية
لأغرا�ض التدريب
وفيما يتعلق ب�شكوى بع�ض طلبة كليات القانون من افتقار
الجانب العملي وع��دم جدية التدريب �أث�ن��اء الدرا�سة بما يخدم
م�صلحة الطالب بعد تخرجه يجيب ال�شام�سي :الخطر الذي
يواجهه المجتمع من نق�ص الخبرات وعدم قدرة بع�ض الخريجين
ع�ل��ى م��واك�ب��ة ال��واق��ع ال�ع�م�ل��ي بال�شكل ال�م�ط�ل��وب� ،إن �م��ا مرجعه
م�خ��رج��ات بع�ض الكليات الخا�صة وال�ت��ي تفتح �أب��واب�ه��ا للطلبة
الحا�صلين على درجات ون�سب �ضعيفة بالثانوية العامة ،ليكملوا
معهم الم�شوار بمناهج ركيكة و�ضعيفة خالية بالطبع من التدريب
العملي الجيد� ،أما نحن فال نقبل من هم دون مجموع .%70
ويكمل� :إذا ا�ستعر�ضنا ما تحر�ص عليه كليتنا من تطبيقات
عملية في�سعني الحديث �إلى ا�ستعرا�ض دور «العيادة القانونية»
والتي يدر�س فيها الطلبة بع�ض الق�ضايا الحية محاولين �إر�شاد
�أ�صحابها �إلى الطريق ال�صحيح �سواء بالم�صالحة �أو اللجوء �إلى
ال�شكل القانوني الأمثل  ،ولدينا �أي�ضاً «المحكمة االفترا�ضية»
حيث كنا من الرواد في �إن�شائها منذ العام  ،1990بالإ�ضافة �إلى
التن�سيق مع بع�ض محاكم الإمارات
المختلفة لتدريب بع�ض
الطلبة لديها ،لي�أتي دورنا
في تدريب عدد �آخر منهم داخل
م�ك��ات��ب ال �م �ح��ام��اة ال��دول �ي��ة ،ل�ي����س هذا
فح�سب ،بل نتابعهم بعد التخرج �ساعين لإلحاقهم
بهذه المكاتب من خالل توفير فر�ص عمل لديهم ،
كل ذلك من �أجل االرتقاء بالمهنة وتقديم ر�سالتنا
على الوجه الأمثل.

د .ال�شهابي �إبراهيم ال�شرقاوي
ي �ق��ول ال��دك �ت��ور ال���ش�ه��اب��ي �إب��راه �ي��م ال �� �ش��رق��اوي ع�م�ي��د كلية
ال�ق��ان��ون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا :هناك ارتباط
وثيق بين �ضعف مخرجات كليات القانون و�ضعف الجانب العملي
(ال�ت��دري��ب) ال��ذي يتلقاه الطلبة �أث�ن��اء درا�ستهم ،وال�سبب لي�س
كما يظن البع�ض ،افتقار المناهج للتطوير ال��ذي يحتاجه �سوق
ال�ع�م��ل ،ذل��ك لأن المناهج ال��درا��س�ي��ة ف��ي كليات ال�ق��ان��ون تهدف
�إل��ى درا��س��ة �أ�سا�سيات وم�ب��ادئ القانون في مختلف التخ�ص�صات
لتكوين ملكة قانونية لدى الطالب يمكنه من خاللها الو�صول
�إلى الحلول القانونية للم�شكالت التي تعر�ض عليه ولي�س الهدف
هو تدري�س كافة المو�ضوعات القانونية� ،إذ يعد ذلك �أم��راً �صعباً
�إن لم يكن م�ستحي ًال ،نظراً لتنظيم القانون لكافة جوانب الحياة
في المجتمع ،لذلك تهتم الكليات ع��ادة بتدري�س مبادئ القانون
في التخ�ص�صات المختلفة بما ي�ساعد الطالب على تكوين تلك
الملكة ،مع مراعاة
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وال�ت��ي تدخل ف��ي الإط ��ار العملي التطبيقي ل��درا��س��ة القانون،
وذلك من خالل الزيارات الميدانية لأروقة المحاكم والنيابات
ومراكز ال�شرطة وغيرها من الجهات ذات االخت�صا�ص وال�صلة
مع خريجي كليات القانون م�ستقب ًال� ،إذ ال تعد فترة التدريب
الق�صيرة في المحاكم والمحددة �ضمن مقررات ال�سنة النهائية
للتخرج كافية لت�أهيل الطالب لالنخراط في �سوق العمل ،بل ال
بد من تهيئتهم بعد ال�سنة الدرا�سية الأولى تدريجياً عن طريق
طرح المواد العلمية وتنظيم الزيارات الميدانية للجهات ذات
ال�صلة بتخ�ص�ص القانون.
وب�س�ؤالها ع��ن دور المعاهد الق�ضائية ف��ي ح��ل �إ�شكالية
التعليم ت�شير :كما نوهت �سابقاً ،ف��دور تلك المعاهد ال يقل
�أهمية عن دور الجامعات والم�ؤ�س�سات القانونية الأخ��رى في
ن�شر الثقافة والوعي القانوني بين �أفراد المجتمع ب�شكل عام
والقانونيين ب�شكل خا�ص ،من خالل عقد الندوات والم�ؤتمرات
والدورات ذات ال�صلة بالق�ضايا القانونية واالجتماعية وطرح
الم�ستجدات على ال�ساحة القانونية واالقت�صادية واالجتماعية
على ب�ساط البحث والمناق�شة ،والحقيقة ك��ان لمعهد دبي
الق�ضائي دور مهم خالل ال�سنوات الثالث الأخيرة من خالل
طرحه لمجموعة من البرامج وال��دورات التدريبية والندوات
وور���ش العمل لأ�صحاب التخ�ص�صات المختلفة في المجتمع
ب�شكل عام والقانونيين من المحامين والق�ضاة ووكالء النيابة
وطلبة كليات القانون ب�شكل خا�ص.

اللوم على الدرا�سة الجامعية وحدها في �ضعف الخبرة لدى
خريجي كليات القانون ،خا�صة �إذا تخرج الطالب في جامعة ذات
�سمعة طيبة مثل جامعة الإم��ارات التي كنت �أت�شرف باالنت�ساب
�إلى كلية ال�شريعة والقانون بها ،و�إن كان لدي تحفظ في فحوى
الم�ضمون ال��ذي كنا نتلقاه ،حيث ك��ان��ت ال�م��واد ال�ت��ي ندر�سها
�شمولية تحتوي على كم من القوانين دون التركيز على المتداول
منها ،بجانب �أن ه�ن��اك م��واد ك��ان��ت اخ�ت�ي��اري��ة ب��رغ��م �أهميتها،
بالإ�ضافة �إلى �ضعف التدريب الميداني� ،أي �أن الطالب عندما
يتوجه �إلى جهة حكومية ال يجد العون الكامل من موظفي هذه
الجهة ،فكيف ي�ستطيع ه�ؤالء التوفيق بين م�شكالت المراجعين
الذين ق�صدوا بابهم وبين توجيه الطالب و�إر�شاده للمعلومة التي
تفيده؟ ،ومن هنا ي�أتي �ضعف التدريب وح�صيلته اله�شة ،ناهيك
عن �سلبية بع�ض الطلبة وعدم امتـالكهم للملكة القانـونية ،وهو
ما يفرز خريجين بالفعل دون الم�ستوى.

د .ال�شهابي �إبراهيم:
ُند َرّ���س املبادئ القانونية ونعمل على تطوير امللكات
القانونية لدى الطلبة ولدينا م�ساقات حديثة
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�أعيدوا النظر يف املناهج
لتتنا�سب واملتغريات والتطورات
التكنولوجية واالجتماعية واالقت�صادية
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ر�أي قانوين �أكادميي ممار�س

من جانبه ر�أى الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام معهد
دبي الق�ضائي �أن عمل الق�ضاة ووك�لاء النيابة والم�ست�شارين
وال�م�ح��ام�ي��ن يعتمد ع�ل��ى م �ه��ارات وت�ط�ب�ي��ق عملي للتجارب
وال �خ �ب��رات ،وه��و م��ا ال ي�م�ك��ن اك�ت���س��اب��ه ب�لا ت��دري��ب عملي..
فالقانون وجد لترتيب معامالت ونظام حياة مرتبط بالواقع.
وق��ال الدكتور ال�سميطي :ان�ظ��روا �إل��ى مناهج القانون
التي ُتدر�س في الجامعات� ..إنها درا��س��ات فقهية وقانونية
قلما ترتبط بالواقع العملي ،ولذلك البد من �صيغ لربطها
بالواقع المعا�ش من خالل تطوير المناهج با�ستمرار لربطها
ب��ال��واق��ع وم��ن ث��م ال �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي لإك �� �س��اب الخريجين
المهارات التطبيقية الالزمة.
و�أعطى الدكتور ال�سميطي مث ً
ال على ما يقول :انظروا

الدكتور جمال ال�سميطي
�إلى �أي عقد� ..إنه مجرد ورقة ت�ضم مجموعة كلمات وجمل
يحتاج رجال القانون لتف�سيرها ..وعندما يواجه �أي خريج
جديد ينتقل �إلى العمل مثل هذا العقد يجده مختلفاً عما
قر�أه في الكتب الأكاديمية ،في�صاب ب�صدمة االختالف بين
المنهج الأكاديمي والواقع العلمي ،كونه يواجه �أ�شياء لم
يطلع عليها في درا�سته الجامعية ،و�أرى �أن��ه ال يوجد ما
يمنع �أن يمتد التدريب لمدة �سنة مع العلم �أن ور�ش العمل
التي تعمل مثل تمارين ال تكفي.
وماذا حقق املعهد يف هذا املجال؟

يجيب الدكتور جمال ال�سميطي بالقول :نحن نعتمد
على خبرات عملية �أكثر منها �أكاديمية ،وما يميزنا �أننا لم
ن�ضع مناهجنا �إال بعد �أن در�سنا الواقع ،واكت�شفنا الفراغ
بين النظرية والتطبيق والواقع العملي.
ال �م �ن��اه��ج ال �ت��ي و��ض�ع�ن��اه��ا ل �ل �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي تخ�ضع
لتقييم وتعديل م�ستمرين ،وتملأ كل ف��راغ م�ستجد بين
م��ا تدر�سه الكليات وال�ج��ام�ع��ات واح�ت�ي��اج��ات ��س��وق العمل،
لذلك يتم توجيه المدربين لدينا و�إمدادهم بكافة الو�سائل
التي تمكنهم من �إك�ساب المتدربين المعارف والمهارات
واالتجاهات ال�سلوكية التي تعينهم في �أداء مهام وظائفهم.
ولعل �أب��رز ما ي�ؤكد كالمي هذا الثقة التي حظينا بها
د .جمال ال�سميطي:
الب��د م��ن تطوي��ر املناه��ج والأ�سات��ذة
والقوانني ..وربطهم بالواقع

وما العمل يف ظل تنوع وتعدد خمرجات التعليم القانوين
داخل الدولة وخارجها؟

ه��ذا ال�ت�ن��وع حميد �أي���ض�اً ،ك��ون��ك ُت��دخ��ل �إل��ى الإم ��ارات
مخرجات تعليمية �أكاديمية متنوعة وذل��ك ي�شكل فر�صة
�إ��ض��اف�ي��ة ل���س��وق ال�ع�م��ل دون �إه �م��ال م���س��ؤول�ي��ة الم�ؤ�س�سة
الأكاديمية عن اختيار وتقييم طلبتها وخريجيها ،بحيث
ال تدفع �إلى الوظائف �سوى الم�ؤهلين �أكاديمياً على اعتبار
�أنهم �سيتعاملون مع �أطر تم�س حقوق النا�س وم�صالحهم.
وف��ي ر�أي ��ي �أن��ه �إذا خ�لا العمل الإن���س��ان��ي م��ن المبادئ
والأخ�لاق والقيم فم�آله الف�شل ،ولذلك �أ�شدد على التزام
الم�ؤ�س�سات الأكاديمية بقيمها ور�سالتها ،وذل��ك ج��زء من
م�س�ؤوليتها المجتمعية ،وهو ما ير�سم �صورتها في �أذهان
النا�س الذين يتحدثون مث ً
ال عن خريجي ال�سوربون والكلية
الملكية في بريطانيا وغيرهما باحترام وتقدير.
نقطة �أخ��رى �أود الت�أكيد عليها وه��ي ��ض��رورة تطوير
المناهج ،فالتطور �سمة من �سمات الع�صر ،والزمن ال يتوقف
�أب��داً عند �أي �شخ�ص� ..صحيح �أن التطور في التكنولوجيا
�أ�سرع من غيرها لكن الدرا�سات والمناهج القانونية تتطور
وي�ج��ب �أن تتعدل لمواكبة الع�صر وي�شكو البع�ض ،لي�س
عندنا ،ولكن في الخارج من �أن بع�ض مدر�سي القانون انتهى
عمرهم االفترا�ضي �أو توقفت معلوماتهم ..هنا ال يجب �أن
ن�ضحي بالعلم من �أجل المجامالت ..والأكاديمي الذي ال
يحترم عقول النا�س و�ضرورات التطور ويراعي الم�ستجدات
يجب �أال يبقى م�ؤتمناً على م�ستقبل �أبنائنا.
م��ن هنا �أرى �أن�ن��ا ل�سنا ف��ي مرحلة ا�ستعرا�ض واكت�شاف
الم�شكالت و�إلقاء اللوم على هذا �أو ذاك ،بل في مرحلة �إيجاد
الحلول ،ولذلك �أتمنى تنظيم اجتماع على م�ستوى عمداء
كليات القانون –كمبادرة من معهد دب��ي الق�ضائي – لربط
م�خ��رج��ات كليات ال�ق��ان��ون ب��ال��واق��ع ال�ع�م�ل��ي ..ف��دائ�م�اً �أ�سمع
خريجي كليات القانون وطلبتها يقولون �إن المناهج جامدة!!
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م��ا يحتاجه ��س��وق ال�ع�م��ل ف��ي ه��ذا ال���ص��دد ،وه��و م��ا حر�صت
عليه كلية القانون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،حيث
ت�ضمنت الخطة الدرا�سية لبرنامج البكالوريو�س ف��ي القانون
م�ساقات حديثة تلبي احتياجات ��س��وق العمل �أه�م�ه��ا ،التحكيم
التجاري الدولي والمحلي ،والملكية الفكرية ،والنظام القانوني
ل�ل�أ��س��واق المالية ،وال�ج��وان��ب القانونية للتجارة الإلكترونية،
وال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��ون��ي لال�ستثمار ،وق��ان��ون حماية البيئة ،وقانون
المعامالت الريا�ضية ،ومناهج البحث في العلوم القانونية.
ويتابع� :أدركت كلية القانون في جامعة عجمان منذ ن�ش�أتها
ف��ي ال�ع��ام � 2005أن ج ��ودة ال�ت��دري��ب ه��ي م�ح��ور و�أ��س��ا���س جودة
ال�م�خ��رج��ات التعليمية ،فجعلت االه�ت�م��ام ب��ال�ج��ان��ب العملي،
�أي الربط بين «النظرية والتطبيق» �إح��دى ركائز العمل بها،
باعتباره ج��زءاً ال يتجز�أ من ال��ر�ؤي��ة ال�شاملة لجامعة عجمان
وفل�سفتها التعليمية التي تقوم على �أ�س�س ثالثة� ،أال وهي التعليم
وال�م�ع�ل��وم��ات واال��س�ت�ث�م��ار ،و�أن «ك��ل م��ا ي��در���س ي�ط�ب��ق» ،لذلك
حر�صت الكلية على �إب��رام اتفاقية تعاون لتدريب طلبتها مع
معهد دبي الق�ضائي ،لما يتمتع به من �سمعة متميزة في مجال
التدريب وال��درا��س��ات الق�ضائية ،وذل��ك في �إط��ار �سعيها لك�سر
الحاجز بين المجتمع الأك��ادي�م��ي ومجتمع الأع�م��ال ،والكلية
ب�صدد تدريب الفوج ال�ساد�س من طلبتها في الف�صل الدرا�سي
الحالي ،حيث ي�شرف المعهد على تدريبهم وفق برنامج تدريبي
معد �سلفاً في العديد من الم�ؤ�س�سات المهنية مثل محاكم دبي،
والنيابة العامة ،ومركز التحكيم ،ومركز دبي المالي العالمي،
والمختبر ال�ج�ن��ائ��ي ،وم�صلحة ال���س�ج��ون ،و م��راك��ز ال�شرطة،
وب�ع����ض م�ك��ات��ب ال�م�ح��ام��اة ال�م�ت�م�ي��زة� ،إ��ض��اف��ة لعقد المحكمة
التعليمية ،هذا ف�ض ًال عن تدريب الطلبة داخل الكلية في �إطار
برنامج تدريبي �شامل يت�ضمن طرح ق�ضايا معينة على الطلبة
�أثناء المحا�ضرات وتدريبهم على �آلية حلها ،وبع�ض الزيارات
الميدانية للم�ؤ�س�سات المهنية على مدار العام الدرا�سي ،خا�صة
المحاكم في مختلف �إمارات الدولة وعلى اختالف م�ستوياتها،

ثم �أخيراً المحكمة التعليمية (ال�صورية) التي يتم تدريب الطلبة
على �أداء كافة الأدوار فيها والتي تعقدها الكلية هذا العام وفق
برنامج زمني يعده الق�سم العلمي المخت�ص.
وي�ضيف :الحقيقة �أن المعاهد الق�ضائية تلعب دوراً مهماً
ف��ي �إع ��داد الخريجين ،فمن خاللها ن�ضمن ج��ودة مخرجات
التدريب ،بما تملكه من خبرة ميدانية وبرامج متميزة وعالقات
وا�سعة مع خبراء التدريب الق�ضائي ،وقد كان لكلية القانون في
جامعة عجمان ومعهد دبي الق�ضائي  -من خالل اتفاقية تعاون
بينهما -ال�سبق في هذا الخ�صو�ص ،لي�س على م�ستوى الدولة
فح�سب ،بل على م�ستوى المنطقة ب�أ�سرها ،حيث �أخذ المعهد –
في خطوة رائدة – بزمام المبادرة التي تقدمت بها كلية القانون
لتدريب طلبتها ،وو�ضعها مو�ضع التنفيذ في �إطار اتفاقية تعاون
م�شترك ،تبنى فيها تدريب طلبة الكلية وف��ق برنامج تدريبي
متطور ومتميز ،مع ذلك فالكلية تطمح �إلى المزيد ،ولن ير�ضي
طموحها �إ ّال �أن يتخرج الطالب وه��و ق��ادر على ممار�سة حياته
المهنية بمفرده ،بما يكت�سبه من خبرة مهنية �أثناء الدرا�سة،
وبالطبع لن يت�أتى ذل��ك �إال وف��ق برنامج تدريبي للطالب على
مدار �سنوات درا�سته ،وهو ما تحاول الكلية تنفيذه في المرحلة
المقبلة ،مع الحر�ص على غر�س قيم و�أخالقيات العمل المهني
لدى الطالب ،والذي يقوم على �أ�س�س �إقامة العدل بين النا�س،
وت�سخير ال�ق��ان��ون لن�صرة المظلومين و�إح �ق��اق ال�ح��ق ،ولي�س
لم�ساعدة المنحرفين و�آكلي حقوق النا�س بالباطل.

من المجتمع القانوني في الإمارات ودول الجوار� ،إذ �إن كافة
برامجنا ُتنفذ لأكثر من مرة كون الجهات المعنية تثق بها
وتجدها محققة لأهدافها وطموحاتها ،وم��ن �أمثلة ذلك
دورات الق�ضاء الع�سكري التي تنفذ حالياً برنامج الدفعة
الرابعة منها ودورات ال�ضبطية الق�ضائية.

الحماية المدنية

للمســتهلك
في مواجهة السلع والخدمات المعيبة

()1

�أول��ى الم�شرع الإماراتي
عنايته بالم�ستهلك وحمايته
� �ض��د �أي م �م��ار� �س��ات �ضارة
ب�صحته �أو ب�سالمته ،ومن
�أهم مظاهر تلك الحماية،
هي حمايته من ال�سلع �أو
ال �خ��دم��ات ال �ت��ي يح�صل
عليها م��ن ال �م��زودي��ن ،ثم
يتبين �أنها معيبة.
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الأمر الأول� :صور العيب
لم يعرف قانون حماية الم�ستهلك «العيب» ،باعتبار �أن ذلك
من التف�صيالت التي ي�ستح�سن تركها لالئحة التنفيذية .ولكنه
ذكر بع�ض �صور العيب الذي ي�س�أل عنها المزود .كما �أن الالئحة
بدورها تجنبت و�ضع �صياغة عامة لمفهوم العيب ،مف�ضلة و�ضع
�صور له على نحو يكفل حماية الم�ستهلك من ال�سلع والخدمات
التي ت�شكل �ضرراً على �صحته و�سالمته.
وبالجمع بين �صور العيب التي ذكرها القانون وتلك التي
ذكرتها الالئحة التنفيذية ،يت�ضح �أن العيوب التي ي�ضمنها
المزود تجاه الم�ستهلك تتمثل فيما يلي:
-1الخلل في الت�صميم �أو المعالجة �أو الت�صنيع.
-2ال�ضرر الذي يحدث �أو يظهر قبل �أو �أثناء اال�ستخدام.
-3ع��دم المطابقة �أو ع��دم التقيد ب�شكل ك��افٍ بالموا�صفات
القيا�سية المعتمدة.
-4عدم المطابقة �أو عدم التقيد ب�شكل كافٍ بال�ضمان.
-5ع��دم المطابقة �أو ع��دم التقيد ب�شكل ك��افٍ بالموا�صفات
الم�شترطة� ،أو المعلن عنها� ،أو الواجب الإعالن عنها.
-6ع��دم المطابقة �أو ع��دم التقيد ب�شكل ك��افٍ لأي ت�أكيد �أو
�إعالن مت�صل �أو مثبت على ال�سلعة.
-7ع� ��دم ال�م�ط��اب�ق��ة �أو ع ��دم ال�ت�ق�ي��د ب��ال �� �ش��روط المتعلقة
بال�سالمة العامة.
-8وجود عيب خفي بال�سلعة �أو الخدمة.
و�سنعر�ض لكل عيب ب�شئ من التف�صيل فيما يلي:
-1الخلل ف��ي الت�صميم �أو المعالجة �أو الت�صنيع �أو عدم
المالءمة �أو الت�شوه.
من �صور العيب في ال�سلعة �أو الخدمة التي ي�ضمنها المزود
عيب الخلل في الت�صميم� ،أو المعالجة� ،أو الت�صنيع .ك�أن يلحق
�أحد �أجهزة ال�سيارة خلل ي�ؤثر على كفاءتها� ،أو ال�سير بها على
نحو �آمن .ي�ستوي �أن يكون هذا العيب ن�ش�أ في مرحلة الت�صميم،
�أو في مرحلة المعالجة� ،أو في مرحلة الت�صنيع .كما ي�ستوي �أن

الالئح��ة جتنب��ت و�ض��ع �صياغة عام��ة ملفهوم
العي��ب ،مف�ضلة و�ضع �صور ل��ه على نحو يكفل
حماي��ة امل�ستهلك م��ن ال�سلع واخلدم��ات التي
ت�شكل �ضرر ًا على �صحته و�سالمته
يظهر هذا العيب قبل اال�ستعمال� ،أو �أثناءه.
كذلك ي�ضمن المزود عدم مالءمة المنتج لما �أعد له ،كما
ي�ضمن ت�شوه المنتج.
-2ال�ضرر الذي يحدث �أو يظهر قبل �أو �أثناء اال�ستعمال
م��ن � �ص��ور ال�ع�ي��ب ف��ي ال���س�ل�ع��ة �أو ال�خ��دم��ة ال �ت��ي ي�ضمنها
المزود ،حدوث �ضرر �أو ظهوره �سواء حدث �أو ظهر هذا العيب
قبل اال�ستعمال �أو �أثناءه� ،إذ قد ال يكون بال�سلعة في حد ذاتها
عيب ولكن توجد ظ��روف م��ن �ش�أنها �أن تحدث ��ض��رراً قبل �أو
�أثناء اال�ستخدام ،وهو ما ت�شير �إليه المادة ( )7من القانون� ،إذ
توجب على المزود �إرفاق بيان تف�صيلي داخل العبوة يبين قواعد
ا�ستعمال ال�سلعة ومخاطرها والتنبيه ب�شكل ظاهر �إلى خطورة
المنتج عند ا�ستعماله.
-3ع ��دم ال�م�ط��اب�ق��ة �أو ع��دم ال�ت�ق�ي��د ب�شكل ك ��افٍ بالموا�صفات
القيا�سية المعتمدة.
الموا�صفة القيا�سية المعتمدة ،هي وثيقة تحدد مجموعة
من المتطلبات الخا�صة بمنتج معين ( )1وهي متطلبات تحددها
وتعتمدها هيئة الإم ��ارات للموا�صفات والمقايي�س باعتبارها
الهيئة الم�س�ؤولة عن �أن�شطة التفتي�ش بالدولة ،ومن مهامها
�إعداد الموا�صفات القيا�سية �أو اللوائح الفنية الإماراتية بوا�سطة
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بقلم أ.د .محمد محمد محمد أبو زيد
�أ�ستاذ القانون املدين باملعهد

وفق ًا للقانون االتحادي بشأن حماية
المســتهلك رقـم ( )24لسـنة 2006

وب�غ��ر���ض تو�ضيح ه��ذا المظهر م��ن ال�ح�م��اي��ة ،ن��رى �أن
نعر�ض لأمرين:
الأمر الأول� :صور العيب الذي يلحق ال�سلعة �أو الخدمة
الذي قرر الم�شرع حماية الم�ستهلك منه.
الأمر الثاني :بيان الأث��ر المترتب على وج��ود العيب في
ال�سلعة �أو الخدمة التي ح�صل عليها الم�ستهلك.
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ملعلوماتك
28

ق��د يحدث �أن ي�شرتط امل�ستهل��ك على املزود توافر
موا�صف��ات معينة يف املنتج ال��ذي يح�صل عليه منه،
يف هذا الفر�ض ي�ضمن املزود توافر هذه املوا�صفات
وي�س�أل عن فواته��ا .ولكي يقوم هذا ال�ضمان يجب
�أن يكون الو�صف الذي ا�شرتطه امل�ستهلك مكتوبا

وفق ًا لأحكام قانون حماية امل�ستهلك والئحته التنفيذية
ف�إن العي��ب الذي ترت��ب عليه نق���ص االنتفاع يوجب
ال�ضمان ويكون للم�شرتي احل��ق يف الرجوع على البائع
ب�سبب هذا العيب حت��ى ولو مل يرتتب على ذلك نق�ص
يف قيمته بالفعل
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لجان فنية متخ�ص�صة (وهذا بموجب القانون االتحادي رقم 28
ل�سنة  )2001وهذه المتطلبات ت�ستخدم كمعيار للتحقق من �أن
المنتج المتداول في ال�سوق جاء مطابقاً وم�ستوفياً لها.
ف�ب��ال�ن���س�ب��ة ل �م��وا� �ص �ف��ات ق �ط��اع ال �م �ن �ت �ج��ات الغذائية
وال��زراع �ي��ة ك��ال�ت�م��ور م�ث� ً
لا ف�ق��د �أع ��دت الهيئة الموا�صفة
القيا�سية الإماراتية واعتمدها مجل�س �إدارة الهيئة و�صدرت
كالئحة فنية لدولة الإمارات.
وف��ي م�ج��ال م�ن�ت�ج��ات الأك �ي��ا���س البال�ستيكية القابلة
للتحلل كمنتج ل��ه ت��أث�ي��ره على الحياة وال�صحة و�سالمة
الم�ستهلك ،بل والبيئة واالقت�صاد ،فتحدد هيئة الإمارات
للموا�صفات والمقايي�س عدة متطلبات يجب توافرها منها:
ع��دم �سمية الأك�ي��ا���س القابلة للتحلل و�أال تحتوي �أي من
المكونات الم�ستخدمة في ال�صنع على ن�سبة تزيد على %0,1
�إذا كانت مدرجة على �أنها من الخطرة بينياً)2( .
وفي مجال تعبئة �أ�سطوانات الغاز ي�شترط عدة متطلبات
منها �أن تكون م�صنعة من ف��والذ معين ،او �سبائك �ألمنيوم
معين وفقاً للموا�صفة الإماراتية المعتمدة ،و�أن تكون مزودة
بو�سيلة منا�سبة لحملها بطريقة �آمنة ،و�أن تخلو من �أي حواف
ح��ادة �أو مدببة�( ...أنظر النظام الإم��ارات��ي ب�ش�أن ا�سطوانات
الغاز �سابق الإ�شارة �إليه)
-4عدم المطابقة �أو عدم التقيد بال�ضمان ب�شكل كاف
ع ��ادة م��ا تت�ضمن ب �ي��وع الأج �ه ��زة الإل �ك�ت��رون �ي��ة والأجهزة
الكهربائية والمنزلية وغ�ي��ره��ا ات�ف��اق�اً ي�سمى ��ش�ه��ادة �ضمان،
بموجبه يلتزم المزود �أن ي�ضمن �صالحية المبيع للعمل لفترة
معينة .ويت�ضمن هذا االتفاق �أحكام ال�ضمان فيبين مدته ،وما
يترتب على ظهور خلل ف��ي ال�سلعة �أو الخدمة م��ن �إج ��راءات
يتخذها الم�ستهلك ك�إخطار البائع ،وما يلتزم به البائع حيال
هذا الخلل كرد المبيع �أو �إ�صالحه �أو ا�ستبداله.

-5عدم المطابقة للموا�صفات الم�شترطة خطياً من الم�ستهلك
قد يحدث �أن ي�شترط الم�ستهلك على المزود توافر موا�صفات
معينة في المنتج الذي يح�صل عليه منه ،في هذا الفر�ض ي�ضمن
المزود توافر هذه الموا�صفات وي�س�أل عن فواتها .ولكي يقوم
هذا ال�ضمان يجب �أن يكون الو�صف الذي ا�شترطه الم�ستهلك
مكتوباً� .إذ بهذا اال�شتراط الكتابي يكون الم�ستهلك قد اهتم
بالت�أكيد على المزود على �ضرورة وجود هذه الموا�صفات التي
يرغبها في ال�سلعة �أو الخدمة التي يح�صل عليها .ويكون المزود
قد وافق على �ضمان توافر هذه الموا�صفات .وعليه ف�إن تختلفت
هذه الموا�صفات الم�شترطة ،ف��إن المزود يكون م�س�ؤو ًال حيث
يكون قد �أخل بالتزامه.
-6عدم المطابقة للموا�صفات التي حددها المزود �أو �أعلن عنها
�أو كان يجب �أن يعلن عنها� ،أو الواردة ب�أي ت�أكيد من ناحيته� ،أو
واردة في �إعالن مت�صل �أو مثبت ال�سلعة.
في هذه الفرو�ض �إما �أن يكون المزود قد حدد �أو �أكد توافر
موا�صفات معينة في المنتج الذي ي�سعى الم�ستهلك للح�صول
عليه .وهو ما يعني �أنه قد تعهد ب�ضمان للم�ستهلك بتوافر هذه
الموا�صفات .وعندئذ يعد ال�م��زود مخ ًال بالتزامه ح��ال فوات
ه��ذه الموا�صفات .و�إم��ا �أن يكون قد ط��رح للتداول �سلعاً وفقاً
لموا�صفات �أعلن عن توافرها فيها� ،أو وفقاً لموا�صفات مثبتة
على ال�سلعة �أو مت�صلة بها ،ومن ثم يجب �أن يكون �إعالنه �صادقاً
غير م�ضلل .وعندئذ يكون المزود قد �أخل بااللتزام المفرو�ض
عليه في حال تقديم �سلعة �أو خدمة م�ضللة.
-7عدم المطابقة للموا�صفات واال�شتراطات المتعلقة بال�صحة
العامة وال�سالمة:
تفر�ض المادة ( )10من القانون على المزود �ضرورة االلتزام
بال�شروط المتعلقة بال�صحة العامة وال�سالمة ،وم ��ؤدى ذلك
هو �أن العيب يتوافر كلما كان المنتج يعر�ض �سالمة الم�ستهلك

للخطر ،ويثور هذا اال�شتراط –غالباً-بالن�سبة لل�سلع الكهربائية
وخا�صة الأجهزة الكهربائية الم�ستخدمة في الأغرا�ض المنزلية،
و�أجهزة ومكان�س التنظيف الكهربائية ،والمراوح و�أجهزة تنقية
الهواء ،و�أجهزة ت�سخين ال�سوائل ،ومواقد الطهو المنزلية التي
تعمل بحرق ال�غ��ازات البترولية الم�سالة ،وق�صا�صات الع�شب
و�أدوات ال�ت���ش��ذي��ب ،و�أدوات ق����ص الع�شب ال�ت��ي تم�سك باليد،
و�أ�سطوانات الغاز و�صماماتها.
-8العيوب الخفية:
ي�ضمن ال �م��زود ال�ع�ي��وب الخفية ال�ت��ي ت�ك��ون بال�سلعة �أو
ال�خ��دم��ة ،وال�ع�ي��وب الخفية التي ي�ضمنها ال �م��زود ،كما تن�ص
المادة ( )33من الالئحة التنفيذية – هي تلك العيوب التي
تنق�ص من قيمة ال�سلعة �أو الخدمة� ،أو تجعلها غير �صالحة
لال�ستعمال فيما �أع��دت ل��ه وف�ق�اً لطبيعتها �أو لأح�ك��ام العقد
المبرم بين المزود والم�ستهلك.
و�إذن ي �ك��ون ال �م �� �ش��رع ،ف �� �ض� ً
لا ع��ن �أخ � ��ذه ب���ض�م��ان تخلف
الموا�صفات الم�شار �إليها �سلفاً قد �أخ��ذ �أي�ضاً ب�ضمان العيوب
الخفية في مجال حماية الم�ستهلك.
وب���ش��أن الأخ ��ذ ب�ضمان ال�ع�ي��وب الخفية ،ف��إن��ه ي�ل��زم توافر
��ش��روط العيب الموجب لل�ضمان ،وه��ذه ال���ش��روط �أو�ضحتها
المادة ( )238معامالت مدنية بقولها« :ي�شترط في العيب لكي
يثبت به الخيار �أن يكون قديماً م�ؤثراً في قيمة المعقود عليه،
و�أن يجهله الم�شتري و�أال يكون البائع قد ا�شترط البراءة منه».
وال تثير ه��ذه ال���ش��روط م�شكلة خا�صة ف��ي م�ج��ال حماية
الم�ستهلك عدا �شرط �أن يكون العيب م��ؤث��راً ،وال�سبب هو �أنه
بمقارنة المادة  238معامالت مدنية بالمادة ( )33من الالئحة
التنفيذية يت�ضح �أن الم�شرع في مجال حماية الم�ستهلك �أورد
�صورة م�ستحدثة للعيب الم�ؤثر الموجب لل�ضمان ،حيث �أتى
ب�صورة العيب المتمثل في ك��ون ال�سلعة �أو الخدمة غير
�صالحة لال�ستعمال فيما �أع��دت له وفقاً لطبيعتها �أو
لأح�ك��ام العقد المبرم بين ال�م��زود والم�ستهلك� ،أي
�صورة العيب الذي ي�ؤدي �إلى نق�ص االنتفاع بال�سلعة
�أو الخدمة ،وهذه ال�صورة طبق عليها ذات الحكم
الذي ينق�ص قيمة المبيع �إذا قرنهما معاً.
ه��ذا ال ��ذي يعني �أن ال�م���ش��رع ف��ي قانون
حماية الم�ستهلك ق��د و�سع المعيار الذي
يتم االعتماد عليه في تحديد ما �إذا كان

العيب الخفي موجباً لل�ضمان �أم ال.
ف��ال�م���ش��رع ف��ي ق��ان��ون ال �م �ع��ام�لات ال �م��دن �ي��ة ق��د �أخذ
بالمعيار المو�ضوعي وه��و االن�ت�ق��ا���ص م��ن قيمة ال�شيء.
(م 543معامالت مدنية).
�أما الم�شرع في قانون حماية الم�ستهلك ،فقد �أخذ بمعيار
�شخ�صي مبناه الرجوع �إلى اتفاق المتعاقدين ،كما �أخذ بالمعيار
المو�ضوعي وهو اعتبار العيب موجباً لل�ضمان �إذا كان ينق�ص
من قيمة ال�سلعة �أو الخدمة �أو يجعلها غير �صالحة لال�ستعمال
فيما �أعدت له وفقاً لطبيعتها.
وب �ن��ا ًء على ذل��ك ف��إن��ه وف�ق�اً لأح �ك��ام �ضمان العيب الخفي
ال��واردة في القواعد العامة يعد العيب م�ؤثراً ،ومن ثم موجباً
لل�ضمان� ،إذا كان من �ش�أنه �أن ينق�ص من قيمة ال�شيء حتى ولو
كان ال�شيء رغم تعيبه �صالحاً للغر�ض المق�صود.
ونف�س الأمر بالن�سبة لقانون حماية الم�ستهلك ،ف�إن العيب
يعد م�ؤثراً ،ومن ثم موجباً لل�ضمان �إذا كان ينق�ص من قيمة
ال�شيء حتى ول��و كانت ال�سلعة �أو الخدمة رغ��م ه��ذه الإنقا�ص
�صالحة لال�ستعمال المق�صود.
�أما �إذا كان العيب من �ش�أنه �أن ينق�ص االنتفاع بال�شيء ،ف�إنهال يكون م�ؤثراً ،ومن ثم فال يوجب ال�ضمان وذلك وفقاً لأحكام
قانون المعامالت المدنية.
�أم ��ا وف �ق �اً لأح �ك��ام ق��ان��ون ح�م��اي��ة الم�ستهلك والئحته
التنفيذية ف ��إن العيب الذي
ي� �ت ��رت ��ب ع� �ل� �ي ��ه نق�ص
االن � � � �ت � � � �ف � � ��اع ي� ��وج� ��ب
ال � �� � �ض � �م� ��ان وي � �ك� ��ون
للم�شتري ال�ح��ق في
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لم يحدد الم�شرع في قانون حماية الم�ستهلك فترة محددة ال
ت�سمع دعوى �ضمان العيب بانق�ضائها.
مع �أن الم�شرع في قانون المعامالت المدنية قد ح��دد فترة
معينة ال ت�سمع دع��وى �ضمان العيب بانق�ضائها ،وه��ي م��دة �ستة
�أ�شهر تبد�أ من تاريخ ت�سليم الم�شتري للمبيع ،كما �أن��ه ال يجوز
االتفاق على مدة �أق�صر ،ولكن يجوز االتفاق على مدة �أط��ول ،وال
يحق للبائع التم�سك بهذه المدة �إذا ا�ستطاع الم�شتري �أن يثبت �أن
�إخفاء العيب وعدم ظهوره خالل المدة المحددة ل�سريان ال�ضمان
كان بناء على غ�ش من البائع.
وع ��دم ت�ح��دي��د ال�م���ش��رع ف��ي ق��ان��ون ح�م��اي��ة الم�ستهلك فترة
محددة ت�سمع خاللها دع��وى �ضمان العيب ،بحيث بانق�ضائها ال
ت�سمع الدعوى ،يعني �أنه ترك الأمر التفاق الأطراف ،وي�ؤكد ذلك
�أن المادة ( )35تن�ص على �أنه «فيما لم يرد به ن�ص خا�ص في هذه
الالئحة تكون فترة ال�ضمان للخدمات وفئات ال�سلع التي تقدم
للم�ستهلك من المزود ح�سب بنود العقد المبرم بينهما».
وعليه فال�ضمان ال��ذي ل��م يحدد القانون مدته يبقى المدة
المحددة له في االت�ف��اق ..وق��د تكون ه��ذه المدة �أط��ول �أو �أق�صر
من مدة ال�ستة �أ�شهر المحددة ل�ضمان العيب الخفي وفقاً لقانون
المعامالت المدنية.
فقد يتفق مث ً
ال على �إطالة المدة عن �ستة �أ�شهر وقد يتم
االتفاق على مدة �أقل من ذلك ،وهذه المدة واجبة االحترام
يجب رفع الدعوى خاللها� ،سواء اكت�شف الم�ستهلك العيب
خاللها �أو لم يكت�شفه.
�إذاً على الم�ستهلك واجب العناية بالتحقق من حالة ال�سلعة �أو
الخدمة عند ت�سلمه �إياها بعناية ال�شخ�ص العادي ذي الخبرة حتى
يتمكن من رفع دعواه خالل المدة المتفق عليها.
ف�إن لم يحدد القانون وال االتفاق المدة المحددة ل�سماع الدعوى

ً
ثانيا :اجلزاء املرتتب على وجود عيب يف ال�سلعة �أو اخلدمة

الأمر الثاين :الآثار املرتتبة على �ضمان العيوب
بال�سلعة �أو اخلدمة
� ً
أوال :وجوب رفع الدعوى خالل امليعاد

بالنظر �إل��ى ال�م��واد ( )5م��ن ال�ق��ان��ون و ( )33 ،32 ،24من
الالئحة وا�ستقرائها مقترنة بع�ضها ببع�ض يت�ضح �أن الم�شرع قد
و�ضع �أحكاماً لل�سلعة المعيبة تختلف عن �أحكام الخدمة المعيبة
ثم و�ضع حكماً م�شتركاً للحالتين وهو الحق في التعوي�ض.
 -1جزاء وجود عيب يف ال�سلعة
و��ض��ع الم�شرع �أم ��ام الم�ستهلك ث�لاث��ة خ �ي��ارات وهي:
ا�سترداد ثمن ال�سلعة� ،أو ا�ستبدالها� ،أو �إ�صالحها ،وذلك على
النحو الآتي بيانه:
اخليار الأول :ا�سرتداد الثمن
للم�ستهلك �أن يطالب المزود با�سترداد الثمن الذي دفعه على
�أن يرد المبيع �إلى المزود ( .)3ويلتزم المزود بهذا الرد ( .)4فهذا
هو �أحد الخيارات التي �أتاحها الم�شرع للم�ستهلك .و�إذاً تكون العبرة
بما يختاره هو ويراه محققاً لم�صالحه ال بما يختاره المزود.

و�ض��ع امل�ش��رع �أم��ام امل�ستهل��ك ثالثة
خيارات وهي :ا�سرتداد ثمن ال�سلعة،
�أو ا�ستبدالها� ،أو �إ�صالحها
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الرجوع على البائع ب�سبب هذا العيب حتى ولو لم يترتب
على ذلك نق�ص في قيمته بالفعل.
وتقدير النق�ص ف��ي االن�ت�ف��اع بال�سلعة �أو الخدمة يتحدد
بناء على معيارين �أو�ضحتهما المادة  33من الالئحة التنفيذية
والمعياران هما:
�-1إذا كان العيب يجعل ال�سلعة �أو الخدمة غير �صالحة فيما
�أع��دت له وفقاً لأحكام العقد المبرم بين المزود والم�ستهلك،
�أي �أن المعيار �شخ�صي ،ف�إذا كان الم�ستهلك قد اتفق مع المزود
في العقد المبرم بينهما على الأغرا�ض المق�صودة من ال�سلعة
�أو الخدمة ثم تبين عدم �صالحيتها لال�ستعمال لتحقيق هذه
الأغرا�ض ،كان هذا عيباً م�ؤثراً موجباً لل�ضمان ،حتى لو لم يكن
بال�سلعة عيب ي�ؤثر في قيمتها ،وحتى ولو كان الغر�ض المذكور
في العقد لي�س من الأغرا�ض الم�ألوفة.
�-2إذا كان العيب يجعل ال�سلعة غير �صالحة فيما �أعدت له
وفقاً لطبيعة ال�سلعة �أو الخدمة ،وهذا المعيار مو�ضوعي .
ووف�ق�اً لهذا المعيار� ،إذا لم ي��رد ذك��ر في العقد للأغرا�ض
التي ت�ستخدم من �أجلها ال�سلعة �أو الخدمة ،ف�إنه يجب الرجوع
�إلى تحديد هذا الغر�ض بالنظر �إلى طبيعة ال�شيء كما لو كان
البيع يتعلق بجرار زراع��ي ،ف�إن
� �ص�ل�اح �ي �ت��ه ل �ل �� �س �ي��ر في

الطرق الوعرة يعد غر�ضاً يتخذ على �ضوئه مدى �صالحية الجرار
فيما �أعد له ،بحيث �إن لم يتم الوفاء بهذا الغر�ض المق�صود ،ف�إن
الجرار يكون معيباً بالنظر للغر�ض من ا�ستعماله.

عن العيب الموجب لل�ضمان وفقاً لقانون حماية الم�ستهلك ،ف�إنه
يمكن تحديدها وفقاً للم�ألوف في التعامل� ،إذ يمكن للقا�ضي �أن
يحكم بعدم �سماعها النق�ضاء مدة يراها معقولة بح�سب طبيعة
ال�سلعة �أو الخدمة.
وعليه �إن لم يقم الم�ستهلك بالتحقق من حالة ال�سلعة
�أو ال�خ��دم��ة عند ت�سلمه �إي��اه��ا ورف��ع دع ��واه خ�لال الوقت
المعقول ،فال ت�سمع دعواه.

وقد ن�صت الالئحة التنفيذية على �أن يتحمل المزود جميع
تكاليف ا�سترداد ال�سلعة المعيبة ( ،)5كما �أوجبت عليه �أن يزود �إدارة
حماية الم�ستهلك بتقرير عن ال�سلع التي تم ا�ستردادها و�إرجاع
ثمنها ،على �أن يتم ه��ذا التزويد خ�لال  30ي��وم�اً م��ن ب��دء عملية
اال��س�ت��رداد .وحر�صت الالئحة على �سرد البيانات التي يلزم �أن
يت�ضمنها التقرير ( )6وهذه البيانات هي الكمية المباعة ،والكمية
التي تم ا�ستردادها ،والكمية التي تم �إ�صالحها �أو ا�ستبدال �أو �إعادة
ثمنها ،والإجراءات التي �سيتم اتخاذها لتفادي هذا العيب
وا��س�ت��رداد الثمن على النحو الم�شار �إل�ي��ه يتفق م��ع القواعد
العامة في الف�سخ� ،إذ تعد دعوى مطالبة الم�ستهلك با�سترداد ثمن
ال�سلعة من المزود ،لتعيبها �سواء لعيب خفي� ،أو لعدم مطابقتها
للموا�صفات ،هي بح�سب تكييفها القانوني ت�شتمل �ضمناً على طلب
ف�سخ عقد بيع ال�سلعة.
ف��إذا ثبت �إخ�لال المزود بالتزامه ،فيف�سخ العقد ،مما يتعين
معه وفقاً لما تق�ضي به المادة ( )274معامالت مدنية ،وجوب �إعادة
المتعاقدين �إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ،وذلك بالزام
المزود برد ما ا�ستوفاه من ثمن المبيع ،على �أن ي�سترد المزود ذات
ال�شيء المبيع من الم�شتري.
ولم ت�صرح ن�صو�ص قانون حماية الم�ستهلك ب�أن يكون
من حق الم�ستهلك �أن يختار الجمع بين �إم�ضاء العقد و�أن
يطالب الإنقا�ص من الثمن بما يعادل ما حدث في ال�سلعة
من نق�ص في قيمتها �أو منفعتها.
وهذا يتفق مع حكم الفقرة الأول��ى –المادة ( )544معامالت
م��دن�ي��ة ال�ت��ي تق�ضي ب ��أن��ه �إذا ظ�ه��ر ف��ي ال�م�ب�ي��ع ع�ي��ب ق��دي��م كان
الم�شتري مخيراً �إن �شاء رده ،و�إن �شاء قبله بالثمن الم�سمى ولي�س
له �إم�ساكه والمطالبة بما �أنق�صه العيب من الثمن.
كذلك ،ال يجوز �إلزام الم�ستهلك بابقاء المبيع في حوزته
وا�سترداده للفرق بين الثمن الذي دفعه ثمناً لل�سلعة والثمن
الذي يقدره الخبير ثمناً لل�سلعة وهي معيبة –و�إذا ق�ضى

اخليار الثاين� :إ�صالح ال�سلعة
للم�ستهلك الحق في المطالبة ب�إ�صالح ال�سلعة �إن كان ذلك
ممكناً ،ف�إن لم يكن ذلك متاحاً ،فله �أن يمار�س خياراً �آخر.
وتقرر المادة ( )24من الالئحة حق الم�ستهلك في الح�صول
على �سلعة بديلة ينتفع بها لحين االن�ت�ه��اء م��ن �إج ��راءات
معالجة �سلعته المعيبة.
وت�صرح ذات المادة على �أن هذا االنتفاع بال�سلعة البديلة
يكون بدون مقابل.
كما ت�شير ذات ال �م��ادة �إل��ى �أن ه��ذا ال�ح��ق يتقرر وفقاً
لطبيعة ال�سلعة المعيبة والمدة الزمنية التي �ست�ستغرقها
عملية معالجة العيب.
ويفر�ض الم�شرع على المزود عدة واجبات في حالة �إ�صالح
ال�سلعة �أو تعديلها ،وهذه الواجبات هي:
�-1إخ�ط��ار الم�ستهلك خطياً قبل �إج��راء الإ�صالح �أو التعديل
بتقديره لتكلفة الإ�صالح ومدته.
�-2إعطاء الم�ستهلك فاتورة بعد الإ�صالح يبين فيها القطع
التي تم ا�ستبدالها وثمنها ،وتحديد ما �إذا كانت القطعة جديدة �أو
م�ستعملة �أو مجددة.
-3يتحمل ال�م��زود تكلفة ال�ي��د العاملة وتكلفة نقل ال�سلعة
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حق امل�ستهلك يف احل�صول على �سلعة بديلة
ينتف��ع بها حل�ين االنته��اء من �إج��راءات
معاجلة �سلعته املعيبة

المعيبة وتكلفة �إر�سال الفنيين لإ�صالح الجزء المعيب.
-4ي�ضمن ال�م��زود القطع الم�ستبدلة ،وت�ك��ون م��دة ال�ضمان
لمدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر في ال�سلع الكهربائية والإلكترونية،
وعن �ستة �أ�شهر في ال�سلع المعمرة ،وتح�سب مدة ال�ضمان بدءاً
من تاريخ ت�سليم ال�سلعة بعد �إ�صالحها ،وال ي�شمل ال�ضمان الحالة
التي يتم فيها ا�ستعمال ال�سلعة ب�شكل غير مالئم.
اخليار الثالث :ا�ستبدال ال�سلعة
للم�ستهلك الحق في �أن يطالب ا�ستبدال ال�سلعة بغيرها �إن كان
ذلك متاحاً ،ف��إذا لم يكن اال�ستبدال ممكناً لم يكن هناك بد من
ممار�سة خيار �آخر.
وي�ت�ح�م��ل ال �م ��زود ج�م�ي��ع ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�م�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى عملية
اال�ستبدال كتكاليف نقل ال�سلعة المعيبة وتكاليف �إر�سال الفنيين
لإجراء اال�ستبدال.
 -2جزاء وجود عيب يف اخلدمة
با�ستقراء المادتين (10و )13من القانون ،والمادة ( )32من
الالئحة يمكن ا�ستخال�ص الآتي:
� -1أن��ه بالن�سبة للخدمة ،ف ��إن اال��س�ت�ب��دال والإ� �ص�لاح ال
يتفقان مع طبيعتها على خ�لاف ال�سلعة ،ول��ذا ف��إن الم�شرع

 -3حكم م�شرتك حلالتي وجود عيب بال�سلعة واخلدمة!
تعوي�ض امل�ستهلك عن الأ�ضرار ال�شخ�صية �أو املادية
ن�صت المادة ( )16من القانون على �أن للم�ستهلك الحق في �أن
يطالب بالتعوي�ض عما لحقه من �أ�ضرار �شخ�صية �أو مادية.
والق�صد من هذه العبارة هو تقرير حق الم�ستهلك في طلب
التعوي�ض عن كل خ�سارة لحقت به �أو ك�سب فاته مما ال ي�شمله
رد ال�سلعة �أو ا�ستبدالها �أو �إ�صالحها ،وكل ذلك يتم وفقاً لقواعد
الم�س�ؤولية المدنية .
فالم�ستهلك ق��د ي�خ�ت��ار �أح ��د الخيارات
ال �ث�ل�اث��ة وي �ج �م��ع م �ع��ه المطالبة
بالتعوي�ض .فالتعوي�ض عما يلحقه
م��ن �ضرر ترتب على وج��ود عيب
في ال�سلعة �أو الخدمة.

( )1الموا�صفة القيا�سية ه��ي وثيقة ت�ح��دد �صفات ال�سلعة
�أو المادة �أو الخدمة �أو كل ما يخ�ضع للقيا�س �أو لأو�صافها
�أو خ�صائ�صها �أو م�ستوى جودتها �أو �أبعادها ومقايي�سها �أو
متطلبات ال�سالمة والأم��ان فيها ،كما ت�شمل الم�صطلحات
والرموز وط��رق االختبار و�أخ��ذ العينات والتغليف وبطاقات
البيان وال�ع�لام��ات( .ان�ظ��ر ال�م��ادة الأول ��ى) تعاريف النظام
الإم��ارات��ي ب�ش�أن تطبيق الموا�صفات القيا�سية الإماراتية
والمتطلبات الإلزامية ال�سطوانات الغاز البترولي الم�سال
المرفق بقرار مجل�س الوزراء – رقم ( )11ل�سنة 2011
الجريدة الر�سمية العدد  521ال�سنة ( )41جمادى الأول 5
�أبريل � 2011صفحة .169
(()2انظر الالئحة الخا�صة بالمتطلبات وال�شروط لت�سجيل
منتجات الأكيا�س البال�ستيكية القابلة للتحلل طبقاً للموا�صفات
القيا�سية الإم��ارات �ي��ة –قرار مجل�س �إدارة هيئة الإم� ��ارات
للموا�صفات والمقايي�س رق��م  2011-6بتاريخ )2011/4/20
من�شور في الجريدة الر�سمية –العدد  523ال�سنة -41جمادى
الآخرة  5 -1432مايو 2011م� ،صفحة  406وما بعدها.
( )3المادة  24من الالئحة
( )4المادة ( )5من القانون
( )5المادة  13من الالئحة
( )6المادة  14من الالئحة
(13 )7م من الالئحة
تمييز دبي  2004/11/28طعن رقم  110/2003طعن حقوق و
 595/2003طعن حقوق القاعدة رقم – 286عدد � 15سنة 2004
�ص 1933
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الحكم بذلك ،ف�إنه يكون مخالفاً للقانون ( )7فالقانون لم
يمنح المزود هذا المكنة.
�إال �أنه قد يحدث �أن ي�ستهلك الم�ستهلك ال�سلعة التي ح�صل
عليها قبل رجوعه بالعيب على المزود ،ك�أن تكون ال�سلعة دقيقاً به
�سو�س قبل �أن يت�سلمه ،وكان الم�ستهلك قد خبز الدقيق وا�ستهلكه
قبل علمه بالعيب ،فهل يجوز للم�ستهلك الرجوع على المزود؟
ف��ي ال��واق��ع ل��م ي��واج��ه الم�شرع ف��ي ق��ان��ون حماية الم�ستهلك
هذا الغر�ض ،ومن ثم يمكن الرجوع �إلى حكم قانون المعامالت
المدنية الذي تق�ضي المادة ( )547منه ب�ش�أن حكم هالك المبيع
المعيب �أو ا�ستهالكه �إذ تن�ص على �أنه �إذا هلك المبيع بعيب قديم
في يد الم�شتري �أو ا�ستهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع
بنق�صان العيب من الثمن.
�إذن وفقاً لهذا الن�ص �إذا هلكت ال�سلعة المعيبة في يد الم�ستهلك
�أو ا�ستهلكها ،ف�إن للم�ستهلك حق الرجوع على المزود بالفرق بين
ثمن ال�سلعة الذي دفعه وثمنها وبها العيب.

ب�صدد الخدمة المعيبة قد جعل الخيار �إم��ا �أن ي��رد المزود
المبلغ ال��ذي دف�ع��ه متلقي ال�خ��دم��ة ،و�إم ��ا �أن ي� ��ؤدي المزود
الخدمة مرة ثانية على الوجه ال�صحيح� ،إذاً ال يتفق مع طبيعة
الخدمة �إ�صالحها �أو ا�ستبدالها بخدمة �أخرى.
� -2إن الخيار بين رد المبلغ المدفوع و�أداء الخدمة مرة ثانية
هو خيار للمزود ولي�س للم�ستهلك ،فهذا هو المفهوم من ن�ص
المادة ( )13والمادة ( )32من الالئحة وخا�صة �أنه ال يوجد ن�ص
�صريح يعطي هذا الخيار للم�ستهلك.
� -3إنه بالن�سبة اللتزام المزود ب��أداء الخدمة مرة ثانية على
ال��وج��ه ال�صحيح فهذا يعني �أن يكون ف��ي ا�ستطاعة ال�م��زود �أداء
الخدمة خالل الوقت الذي يتنا�سب مع طبيعة الخدمة ،و�إال كانت
عديمة الجدوى� ،إذ ما قيمة �أن ت�ؤدى الخدمة بعد فوات موعدها
المنا�سب ،ولذا حر�ص الم�شرع على الت�أكيد على �أن ت�ؤدى الخدمة
خالل الفترة الزمنية التي تتنا�سب مع طبيعة الخدمة.
�إذن ف�إنه يكون وا�ضحاً �أن هذا الخيار ال يكون �إال حيث
يكون في ا�ستطاعة المزود �أن ي�ؤدي الخدمة مرة ثانية في
الوقت المنا�سب ،ولذا فعلى المزود �أن يبادر �إلى �أداء الخدمة
قبل فوات هذا الوقت.
ف�إن لم يكن من الممكن �أداء الخدمة على الوجه ال�صحيح وفي
الوقت المنا�سب ،ف�إن المزود يلتزم برد المبلغ الذي دفعه متلقي
الخدمة ،وهو التزام قابل دائماً للتنفيذ العيني.

الهوام�ش
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�إهــداء
�إلى من كانت نفو�سهم تواقة �إلى تحقيق العدل و�إلى
عيون العدالة ال�ساهرة و�إل��ى من�صة الق�ضاء التي
ت�شرئب لها الأع�ن��اق و�إل��ى الإدارة الواعية الناجزة
ال وعرفاناًَ
لمحاكم دبي الفتية �أهدي بحثي ف�ض ً

قاضي التحضير والتسوية الودية

في المنازعات العمالية بين الواقع والقانون
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
}وقل اعملوا ف�سيرى اهلل عملكم ور�سوله والم�ؤمنون ،و�ستردون �إلى عالم الغيب وال�شهادة فينبئكم بما كنتم تعملون{
�صدق اهلل العظيم

كان -لل�سيد القا�ضي /عبد القادر مو�سى رئي�س المحكمة العمالية ال�سابق ف�ضل الريادة في تبني وتفعيل فكرة
خلق دور جديد لأحد ق�ضاة المحكمة العمالية بق�صد القيام بتح�ضير الدعاوى العمالية قبل عر�ضها على محكمة
المو�ضوع بتهيئة الدعوى وتجهيزها ،وذلك و�صو ًال ل�سرعة الف�صل فيها ،وهو ما يعرف بقا�ضي التح�ضير ،ثم �أريد
التو�سع في اخت�صا�ص ذلك القا�ضي ب�أن �أ�ضيف �إلى دوره في التح�ضير قيامه بمحاولة ت�سوية النزاع بين �صاحب العمل
والعامل عن طريق تب�صير كل منهما بحقوقه والتزاماته ،والتوفيق بينهما و�صو ًال �إلى �إنهاء الدعوى بالت�صالح ،ثم
لقا�ض واحد هو ت�سوية النزاع� ،أو عر�ض ال�صلح وتح�ضير الدعوى في �آن واحد.
�إدماج كال الأمرين و�إ�سناده ٍ

فكرة عن قا�ضي التح�ضري
�إن فكرة قا�ضي التح�ضير لي�ست فكرة وليدة ال�ساعة منبتة
ال�صلة بالقانون بل على العك�س ،فهي فكرة �أخذ بها الفكر القانوني
الأوروبي ،وكان للنظام الفرن�سي ال�سبق في هذا الم�ضمار ،والذي
�أخذت به معظم النظم االنجلو �سك�سونية وغيرها وبع�ض �أنظمة

من عار�ضوها قبل من �أيدوها ،ف�ض ًال عن قبولها من المتقا�ضين
ور�ضائهم عنها ،غير �أن �أي تجربة وليدة البد لها من �إعادة التقييم
بو�ضعها على ب�ساط البحث لبيان �إيجابياتها و�سلبياتها ،وللدفع

يقت�ض��ي التفريق بني عم��ل القا�ض��ي ،بو�صفه قا�ضي
حت�ضري ،وبني قيامه بدور الت�سوية الودية يف النزاع

ولقد ثار حول هذه الفكرة ردود و�آراء متعددة بين راف�ض
لها وم�ؤيد ،ولكل فريق حججه الراجحة �أو المرجوحة ،و�أ�ضحت
التجربة ت�ؤتي بثمارها ونتائجها المر�ضية والتي القت ا�ستح�سان
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إعداد /عصام الدين كامل
قا�ضي الت�سوية الودية للق�ضايا العمالية
مبحكمة دبي االبتدائية

بها للأمام بما الزمه بحث ما قد يعوق هذه التجربة التي ثبت
نجاحها ،وقد برزت فكرة تقييم هذه التجربة من ال�سيد القا�ضي
احمد عبد اهلل الذي تولى زمام الأمر للمحكمة العمالية من بعد،
وقد عر�ض �سيادته فكرة عمل ور�شة لبحث المعوقات والم�شكالت
لهذه التجربة و��ص��و ًال بها �إل��ى م�ستوى �أعلى من الأداء ،وكان
مو�ضوع ور�شة العمل قد تحدد في تكليف الق�ضاة الذين خا�ضوا
هذه التجربة لي�ضع كل منهم ت�صوره عن تلك المعوقات ،وكيفية
تفاديها ،ومدى �إمكانية تطبيق هذا النظام ،والعمل به في محاكم
�أخرى ،ولقد �شرفت �أن �أكون من بين ق�ضاه الرعيل الأول ،ومن
وقع عليهم االختيار لإعمال هذه التجربة ،كما كلفت مع زمالء
�أفا�ضل لتقييم تلك التجربة لبيان ما قد طر�أ عليها في الواقع
العملي من معوقات ،الأمر الذي حدا بي �إلى �إف��راد هذا البحث
المتوا�ضع لو�ضعه للمناق�شة �إلى جوار بحوث واقتراحات الزمالء
�أم ًال �أن يكون قد �أل ّم فع ًال بمو�ضوع البحث.
ويقت�ضي بحث المو�ضوع المطروح تناوله من ع��دة جوانب
مع الأخذ في االعتبار التفرقة بين عمل القا�ضي ،بو�صفه قا�ضي
تح�ضير ،وبين قيامه بدور الت�سوية الودية في النزاع� ،أو ما يعرف
بقا�ضي ال�صلح ،ذلك �أن طبيعة عمل كل منهما مختلف عن الأخر
على النحو الذي �سنتناوله بالبحث.

الق�ضاء ال�ع��رب��ي ،وذه�ب��ت جميعها �إل��ى و��ض��ع ه��ذا ال�ن�ظ��ام �ضمن
منظومة الهيكل الق�ضائي بالن�ص عليه في قواعد محددة �سواء في
قوانين المرافعات بها� ،أو ب�إفرادها قواعد خا�صة بهذا النظام ،و�أياً
كان الأمر ف�إن مناط الأخذ بهذا النظام يقوم على فكرة تح�ضير
وتجهيز ال��دع��اوى قبل التقرير بعر�ضها على قا�ضي المو�ضوع،
وكانت هذه الفكرة �سبق الأخذ بها في الق�ضاء الجنائي ،ثم �أدخلت
و�أع�م��ل بها ف��ي وق��ت الح��ق �ضمن الق�ضاء المدني .الغر�ض من
�إعمال هذا النظام هو �إعداد الدعوى بحيث ت�صبح جاهزة الف�صل
فيها عندما تعر�ض على القا�ضي المخت�ص وذل��ك بغية �سرعة
الف�صل في الدعاوى ،وحجب الدعاوى غير المهي�أة للف�صل فيها
عن المحاكم منعاً لتراكمها دون مبرر بما يكون فيه م�ضيعة لوقت
القا�ضي والمتقا�ضي.
ومن نافلة القول �إن فكرة قا�ضي التح�ضير المعمول بها في
�إم��ارة دبي لم تو�ضع بعد �ضمن قالب قانوني محدد على اعتبار
�أنها فكرة مطروحة لالختبار لمعرفة جدواها تمهيداً للأخذ بها
م�ستقب ًال ح��ال نجاحها وثبوت نفعيتها وال�سعي لحث الم�شروع
القانوني لتفعيلها �ضمن النظام الق�ضائي بالدولة.
دور قا�ضي التح�ضري
يقوم دور قا�ضي التح�ضير على فكرة تجهيز الدعوى بمراجعة
الم�ستندات المرفقة به والتي يقع عبء ا�ستكمالها وتقديمها على
عاتق� ،إما الخ�صوم فيها ،و�إما قلم الكتاب المخت�ص بالمحكمة.
و�أياً كان الم�س�ؤول عن �سد ما قد يكون من �أوجه نق�ص فعلى
قا�ضي التح�ضير مراقبة ذلك مهتدياً في ذلك بقانوني الإثبات في
المعامالت المدنية والتجارية وقانون الإجراءات المدنية ف�ض ًال
عن قانون الر�سوم الق�ضائية �أمام المحاكم االتحادية ،وهنا يجب
التفرقة بين حالين على النحو التالي بيانه-:
� ً
أوال :ا�ستكمال النق�ص عن طريق اخل�صوم �أنف�سهم
توجب المادة ( 45فقرة �أولى) من قانون الإج��راءات المدنية
على المدعي عند تقديم �صحيفة دعواه �أن يقدم �صوراً منها بقدر
عدد المدعى عليهم ،و�صورة لقلم الكتاب تحفظ بملف خا�ص،
وعليه �أن يقدم مع ال�صحيفة �صوراً لجميع الم�ستندات الم�ؤيدة
لدعواه ،و�أن يودع مذكرة بدفاعه و�صوراً لم�ستنداته موقعاً عليها
منه قبل الجل�سة المحددة لنظر الدعوى بثالثة �أيام على الأقل
(فقرة ثانية) ...ويجب �أن تكون الم�ستندات مترجمة ر�سمياً �إذا
كانت محررة بلغة �أجنبية تطبيقاً للمادة ( )4والفقرة ( )4من
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المادة ( )45من القانون �سالف الذكر ،كما عليه مراقبة �إعالنات
الدعوى وتمامها وفق �صحيح القانون ومراعياً في ذلك ما تن�ص
عليه المواد من الخام�سة وحتى الثانية ع�شرة من القانون �سالف
البيان.
وع�ل�ي��ه تنبيه ال�خ���ص��وم �إل ��ى � �ض��رورة � �س��داد ال�خ���ص��وم لكامل
الر�سوم الواجب عليهم �سدادها ،وذلك عندما يتعلق الأمر بطلب
عار�ض �أو دعوى متقابلة حتى ال يكون عدم �سداده مدعاة لطلب
الت�أجيل لل�سداد والمماطلة بق�صد تعطيل الف�صل في الدعوى.

قا�ضي ال�صلح
نحن �أم�ي��ل �إل��ى ت�سمية ه��ذا ال�ق��ا��ض��ي -بح�سب ال ��دور الذي
ي�ضطلع به -با�سم قا�ضي ف�ض وت�سوية المنازعات بالطرق الودية
(قا�ضي الت�سوية) ومن نافلة القول� :إن نظام قا�ضي الت�سوية هو
نظام جديد وم�ستحدث في قوانين دولة الإمارات ،و�إن �أردنا الدقة
فهو نظام لم تعرفه تلك القوانين ،ولم تفرد له ن�صاً يمكن العمل

ملعلوماتك
للمحكم��ة �أن تعر�ض ال�صل��ح ،ولها من �أجل
ذلك �أن ت�أمر بح�ضور اخل�صوم �شخ�صي ًا ،ف�إذا
مت ال�صل��ح �أثبت يف حم�ض��ر اجلل�سة �أو �أحلق
اتفاقهما باملح�ضر
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الفرع الأول
دور قا�ضي ال�صلح �أو ت�سوية املنازعات
مما ال �شك فيه �أن دور قا�ضي ال�صلح يختلف البتة عن
دور قا�ضي التح�ضير ،فبينما يقت�صر دور الأول على تح�ضير
الدعوى وتهيئتها تمهيداً لنظرها �أم��ام قا�ضي المو�ضوع
والحكم فيها ف�إن عمل قا�ضي الت�سوية الدخول �إلى �صلب
مو�ضوع ال��دع��وى ،ومحاولة التوفيق بين الخ�صوم فيها،
وذل��ك بتب�صير طرفيها بحقوقهما القانونية والواقعية،
وغير الم�ستحق لأيهما من طلبات ال ي�ساندها قانون �أو واقع
�أو طلبات مغالى فيها وتقريب وجهات نظرهما و�صو ًال �إلى
قبولهما لما تبين لهما وارت�ضائهما به وتفعيل هذا القبول
والر�ضاء بتدوين ما اتفق عليه في اتفاق �صلح وطلبهما
�إرفاقه بمح�ضر الجل�سة و�إثبات محتواه فيه ،وجعله في قوة
ال�سند التنفيذي .وال �شك �أن ما يقوم به القا�ضي في هذا
الخ�صو�ص يجعله غير �صالح للف�صل في الدعوى من بعد
ذلك حال عدم قبول الطرفين �إتمام ال�صلح �أو الرجوع عنه
قبل �إ�سباغه في اتفاق ،والحكم ب�إلحاقه بمح�ضر الجل�سة،
وي�شترط لقيام القا�ضي بهذا الدور عدة �أمور هي-:
ال�شروط الواجب توفرها
الإل �م��ام ال�ت��ام بن�صو�ص القانون المنطبق على وقائع
ال��دع��وى ،ولح�صول ذل��ك وج��ب اختيار ه��ذا القا�ضي من
بين ق�ضاة محكمة المو�ضوع في ذات التخ�ص�ص القانوني

دور قا�ض��ي ال�صل��ح يختلف ع��ن دور قا�ضي
التح�ض�ير ،فبينم��ا يقت�ص��ر دور الأول على
حت�ض�ير الدع��وى وتهيئتها متهي��د ًا لنظرها
�أم��ام قا�ضي املو�ضوع واحلك��م فيها ف�إن عمل
قا�ض��ي الت�سوية الدخ��ول �إىل �صلب مو�ضوع
الدعوى ،وحماولة التوفيق بني اخل�صوم

للق�ضية محل الت�سوية ،ك�أن يكون من بين ق�ضاه المحكمة
العمالية ،ثم يندب للعمل كقا�ضي ت�سويه لذات المحكمة� ،أو
قا�ض �شرعي للت�سوية في الق�ضايا ال�شرعية وهكذا.
ندب ٍ
�إن التعامل مع خ�صوم الدعوى ،وما قد يكونوا عليه من
لدد في الخ�صومة �أو من فهم غير واقعي لحقوقهم ،وبما
يدعوهم �إلى ت�شدد غير مبرر يقت�ضي �أن يت�صف القا�ضي
بالح�صافة و�سعة ال�صدر والكيا�سة في معالجة النزاع ،وعليه
�أن ي�ساوي تماماً بين الخ�صوم في المجل�س ،و�إف�ساح المجال
لكليهما ب�صورة مت�ساوية لقول دف��اع��ه وا�ستعرا�ضه على
مائدة البحث ،وعدم الميل ظاهراً �أو باطناً لأي من الخ�صوم
دون الآخر ،ومحاولة ك�سب ثقة الأطراف التامة ،و�أن يف�سح
لهم الوقت والمجال لإب��داء �أوج��ه دفاعهم ودفوعهم قبل
الخو�ض في ت�سوية ،و�أن ال يميل �إل��ى التعنت �أو التم�سك
بر�أيه ،و�إقحام المتقا�ضين في جدل قانوني هم بمن�أى عنه،
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ً
ثانيا :ا�ستكمال النق�ص عن طريق قلم كتاب املحكمة
تن�ص المادة  46من قانون الإج��راءات المدنية على �أن يقوم
قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لقيد ال�صحيفة بت�سليم
�صورة عنها وما يرافقها من �صور و�أوراق وم�ستندات �إلى الجهة
المنوط بها �أم��ر �إع�لان�ه��ا ،وذل��ك لإج��راء الإع�ل�ان على النموذج
المعد لهذا الغر�ض ،ورد �أ�صل الإع�لان �إلى قلم الكتاب .ومجمل
القول� :إن الغاية المبتغاة من قا�ضي التح�ضير هي ا�ستكمال �أوجه
النق�ص في ملف الدعوى من م�ستندات و�أوراق يتعين �إرفاقها،
�سواء وقع عبء ذلك على المتقا�ضين �أو قلم الكتاب .وذلك وفق
�أحكام قانون الإثبات وقانون الإجراءات المدنية ،والأمر ال يختلف
في هذا ال�صدد �أن يكون عمل القا�ضي متعلقاً بدعاوى جزئية� ،إذ
يمكن تفعيل هذا النظام على م�ستوى �أعلى في الق�ضايا الكلية.

بمقت�ضاه اللهم �إال ما ن�صت عليه المادة  74من قانون الإجراءات
المدنية رقم  11ل�سنة  1992المعدل بالقانون رقم ( )3ل�سنة 2005
وال�ت��ي تق�ضي ب ��أن (للمحكمة �أن تعر�ض ال�صلح ،ولها م��ن �أجل
ذلك �أن ت�أمر بح�ضور الخ�صوم �شخ�صياً ،ف�إذا تم ال�صلح �أثبت في
مح�ضر الجل�سة �أو �ألحق اتفاقهما بالمح�ضر )...وبعيداً عما قد
يثار من ج��دل ح��ول ه��ذا النظر ف��إن ه��ذا النظام قد عمل به وتم
تفعيله حتى �أتي ثماره وثبتت نفعيته وجدواه و�أثني عليه.
غير �أن تفعيل هذا النظام يقت�ضي بيان دور قا�ضي الت�سوية
وال�شروط التي يجب توافرها فيه ،وه��و ما يتوجب علينا بحثه
و�إي�ضاحه ،ثم نعرج من بعد ذلك �إلى المعوقات الواقعية التي قد
ت�ؤثر �سلباً على دف��ع ه��ذا النظام �إل��ى الأم��ام ،وحتى يمكن تفعيل
العمل به لدى نوعية منازعات �أخرى.

بل عليه �أن يب�سط الم�س�ألة ب�صورة تكون �أقرب �إلى الفهم،
وبحيث يقف الأط��راف على حقيقة دعواه من حيث الواقع
�أو القانون.
�أال يكون مبتغى القا�ضي هو �إتمام الت�سوية �أو الت�صالح
فقط ،و�أن يتعجل في �إتمامها ب�أي �صورة و�صو ًال �إلى تحقيق
ن�سبة ف�صل عالية ،وبما قد يترتب عليه �أهدار فكرة العدالة،
�إذ لي�س المق�صود بهذا النظام الو�صول بن�سبة ف�صل كمي،
فهذا الأمر لم يكن في فكر من تبنوا هذا النظام ،و�سعوا �إلى
تفعيله ،وبما يتوجب عليه الت�أكد من جدية طرفي الت�سوية
في �إتمامها ك��أن يح�صل المدعي على م�ستحقاته المالية
نقداً� ،أو ب�شيك مقبول الدفع يقبل به طالب الحق ،ووفاء
كل من طرفي الت�سوية بكل ما يمكن تنفيذه عند توقيعه،
ويترك �أمر ما عدا ذلك من اتفاقات ي�صعب تنفيذها دون
الرجوع للجهات الإدارية المخت�صة ،مثل نقل و�إلغاء الكفالة
حتى ال يترك العامل مث ً
ال ف��ي الق�ضايا العملية فري�سة
لمزاج �صاحب العمل ،وبما يدفع العامل �إلى اللجوء لقا�ضي
التنفيذ ،بما يعني �إنهاء الدعوى �صلحاً بالمفهوم ال�سائد
بينما الواقع هو عدم �إنهائها ،وطرح الأمر مرة �أخرى على
قا�ضي التنفيذ مما ي�ؤدي �إلى تراكم ق�ضايا التنفيذ ،وهو ما
لم يكن الق�صد من هذا النظام.
قا�ضي الت�سوية ه��و ف��ي ال��واق��ع �أح��د ق�ضاة المحكمة،
والتي ت�شكل المنظومة الكلية للهيئة الق�ضائية ،وهي �إحدى
�سلطات الدولة وهيمنتها ،ومن ثم يتوجب على هذا القا�ضي
عند مبا�شرته لعمل �أال يغيب عن وعيه هذا المفهوم ،فال
يعني �أن مخالطته للخ�صوم وجلو�سه والتب�سط معهم بما قد
يهز الهيبة والوقار الذي يجب �أن يتحلى به �أع�ضاء الهيئة
الق�ضائية و�أن يحر�صوا كل الحر�ص عليه ،وذل��ك ب�صرف
النظر �إن �أ�شخا�ص القائمين بهذا العمل من الق�ضاة� .إذا ما
توافقت �إرادة الأطراف على ت�سوية النزاع واتفقوا على بنوده،
هنا على القا�ضي �أن يقوم بمراقبة ح�صول ما تم االتفاق
عليه واقعاً ،وال يترك الخ�صوم يتدبرون تفعيله ،مث ً
ال لو
تمت الت�سوية لقاء مبلغ مالي كم�ستحقات عمالية ،فعلى
القا�ضي قبل �أن يوثق مح�ضر ال�صلح �أن يتم دف��ع المبلغ
�أمامه� ،أو �أن يقر �صاحب ال�ش�أن ب�أنه تقا�ضى ذلك المبلغ
فع ً
ال� ،أو �أنه قبل بقيمته �شيكاً بنكياً م�ستحق الأداء ،وت�سلمه
واق�ع�اً ،وقبل تح�صيله في وق��ت معين ،وال يكتفي بتوقيع

الأطراف على اتفاقية تت�ضمن وعوداً م�ستقبلية على تنفيذ
م�ضمونها� ،إذ �إن �إل�ح��اق الت�سوية بمح�ضر الجل�سة يعني
�إغالق ملف الدعوى قانونياً ولي�س واقعاً وبما قد ي�ستدعى
اللجوء �إل��ى قا�ضي التنفيذ ،وي ��ؤدي لتراكم الق�ضايا مرة
�أخرى بالمحكمة دون مقت�ضى.
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ظاهرة مندوبي املحامني الذين يقفون
بالطرقات ،ويتلقف��ون املتقا�ضني عمل
قد ينطوي على ت�ضليل
قا�ض واحد ،غير �أن الم�شاهد
هذه الق�ضايا دفعة واحدة على ٍ
تق�سيم الق�ضايا على عدة ق�ضاة من دون مبرر اللهم �إال حجة
�أن العمل يجري بنظام معين ال يمكن الخروج عنه ،وهي حجة
واهية ال يجوز الركون �إليها في هذا الخ�صو�ص� ،إذ يتعين على
القائمين على نظام ال�سي�ستم مواكبة ما يحدث من تطور
في العمل الق�ضائي ا�ستتبع التو�سع فيه ب�صورة ت�ستوجب
خروجهم من حالة الجمود والبيروقراطية.
(� – )7إن الأخ ��ذ بنظامي قا�ضي التح�ضير وال�صلح
ي�ستوجب �إحداث تفاعل دائم بين الق�ضاة والجهات المعاونة،
و�إ� �ش��راك الأخ�ي��رة ف��ي ور���ش عمل يطرح الم�شاركون فيها
الم�شكالت والمعوقات التي قد ت�ؤثر على ح�سن �سير العمل
و�إب��داء المقترحات لتفادي تلك المعوقات و�صو ًال �إلى �أداء
خدمة �أكثر �سهولة وي�سراً لمجموع المتعاملين مع مرفق
المحاكم ،وع��ر���ض م��ا تنتهي �إل�ي��ه ور���ش العمل على جهة
الإدارة الأعلى للعمل على اتخاذ حلول لها ،على �أن يكون
لور�ش العمل �صفة الدوام واال�ستمرار.
( – )8لي�س هناك ما يمنع من �أن يكون قا�ضي الت�سوية
ملماً ببع�ض الم�صطلحات اللغوية الب�سيطة التي تعينه على
بع�ض الأم��ور ،ويمكن تحقيق ذلك� ،إما بعقد دورة تدريبية
محدودة وم�سائية يتولى المعهد الق�ضائي تنظيمها لهذا
ال���ش��أن� ،أو طبع كتيب يحتوي على بع�ض م�ف��ردات اللغات
يوزع على الق�ضاة.

العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

ثالث ًا -:مدى �صالحية القا�ضي القائم بالت�سوية للف�صل
يف الدعوى حال ف�شل الت�سوية
ف��ي خ���ص��و���ص ��ص�لاح�ي��ة ال�ق��ا��ض��ي ل�ل�ف���ص��ل ف��ي مو�ضوع
الدعوى من بعد �إخفاقه في ت�سويتها بالطرق ال��ودي��ة ،ذهب
ر�أي مرجوح �إلى �أن تدخل القا�ضي على �سلف البيان ال ي�سلبه
�صالحيته من بعد في الحكم فيها مو�ضوعاً ،وهذا الر�أي ي�ستند
�إلى حجة واهية �إن القانون �أج��از للقا�ضي عر�ض ال�صلح ولم
يكن غائباً على الم�شرع القانوني �أن تدخل القا�ضي بال�صلح
يفقده �صالحيته للف�صل في المو�ضوع ،غير �أن ر�أياً �آخر ت�ؤازره
يرى �أن القا�ضي بتدخله في النزاع يكون غير �صالح من بعد
في الف�صل فيه الواقع �أن تدخل القا�ضي في النزاع ومقابلته
ومجال�سته لطرفي ال�ن��زاع ،ومحاولته تقريب وجهة نظري
طرفيها بما يقوم به من �إي�ضاح الحقوق القانونية لطرفي
النزاع ف�إنه في عمله هذا يكون قد ك�شف بطريق مبا�شر �أو غير
مبا�شر عن وجه ر�أيه في الدعوى ،وح�صول هذا الأمر يمنعه
من الأخذ بما ا�ستقر عليه وجدانه من ذي قبل.

الفرع الثاين
املعوقات الواقعية والعملية التي تقف حجر عرثة يف
تفعيل نظامي قا�ضي التح�ضري وال�صلح
مما ال �شك فيه �أن كل تجربة وليدة يتبين من تفعيلها
على �أر���ض ال��واق��ع وج��ود بع�ض الأم��ور ال�سلبية ،والتي قد
ت�ؤدي �إلى الوقوف بها عند حد معين دون تقدمها بال�صورة
ال�م��رج��وة وال�م��أم��ول لها ،وم��ن خ�لال الممار�سة الواقعية
لتطبيق ه��ذا ال�ن�ظ��ام ،ظ�ه��ور بع�ض ال�م�ع��وق��ات ،وال �ت��ي في
مجملها ال تخرج عن كونها معوقات �إدارية ،والتي يجب على
والة الأمر والمعنيين ب�إنجاح هذا النظام �سرعة معالجتها،
وهي ح�سب ت�صورنا تتمثل في-:
( – )1تخ�صي�ص �أمناء �سر للجل�سات ،تكون لديهم الخبرة
الكافية بعمل الجل�سات في ما يتعلق بالإعالنات والأوراق
ال��واج��ب �إرفاقها بالملفات ،ويف�ضل بالإ�ضافة للخبرة �أن
يكونوا ملمين على الأقل باللغة الإنجليزية� ،إذ �إن ت�صريف
بع�ض الإج ��راءات الب�سيطة قد ال يحتاج �إل��ى مترجم ملم،
مثل �إف�ه��ام المدعي ��ض��رورة القيام بالإر�شاد لإع�لان دعوة
�أو �إخباره بميعاد الجل�سة وغير ذلك من الأم��ور الب�سيطة،
ف�ض ً
ال عن �إجادة العمل على جهاز الكمبيوتر.
( – )2توفير العدد الكافي من المترجمين المخت�صين
والملمين فع ً
ال باللغة التي يقومون بترجمتها� ،إذ الم�شاهد
وج ��ود مترجمين ي�ج�ي��دون ل�غ��ة واح ��دة ولكنهم يقحمون
�أنف�سهم بالترجمة �إلى لغات �أخرى دون �إجادتهم التامة لها
بما ق��د يخل بتحقيق ال�ع��دال��ة ،وه��ي م��ا ي�صبو �إل�ي��ه العمل
الق�ضائي ل��ذا ك��ان ل��زام�اً على جهة الإدارة مراجعة ه�ؤالء
المترجمين ،وتخ�صي�ص كل منهم لترجمة لغة محددة �أو
�أكثر يثبت �إجادته لها ،وال يترك �أمر القيام ب�أعمال الترجمة
لمدعين بما يهدر معه حقوق المتقا�ضين ،كما تبين
ع��دم وج��ود مترجمين في بع�ض اللغات ،مثل لغة
الباتول ،و�أن المترجم الوحيد للغة ال�صينية
ال يكفي �أن يقوم بمفرده بالترجمة لتلك
ال�ل�غ��ة ل��دى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة و�أق�سام
ال�شرطة .كما يتعين على ق�سم
الترجمة التوا�صل مع جهات

خارجية في خ�صو�ص بع�ض اللغات التي يقل تداولها في
المحكمة ،ويمكن ا�ستح�ضار مترجم منها في �أ�سرع وقت،
وذلك مثل اللغتين الرو�سية واليابانية وغيرهما.
( – )3ال�سعي �إل��ى تخ�صي�ص �أم��اك��ن م�ح��ددة لقا�ضي
الت�سوية يخطر بها الخ�صوم ،ولي�س مكاتب الق�ضاة ،منعاً
لالزدحام غير المبرر �أمام مكاتب الق�ضاة ،وفي الطرقات،
وحر�صاً على هيبة الق�ضاء ،والذي هو هدف �أ�سا�سي يجب
الحر�ص عليه ب�صرف النظر عن الأ�شخا�ص ،ويمكن لتدبير
ذلك الأخذ بفكرة �أن تكون ق�ضايا الت�سوية في فترة م�سائية
فيها قاعات الجل�سات �شاغرة وبما الزمه اتخاذ تدابير �أخرى،
منها توفير ع��دد ك��اف م��ن الإداري �ي��ن م��ن كتاب المحكمة
والمترجمين ورجال الأمن وغير ذلك.
( – )4الح ��ت ف��ي الآون � ��ة الأخ� �ي ��رة ظ��اه��رة مندوبي
المحامين الذين يقفون بالطرقات ،ويتلقفون المتقا�ضين
�سعياً �إلى اجتذابهم للمكاتب التي يعملون فيها ،وقد يقومون
بت�ضليل الخ�صوم ،و�إيهامهم بحقوق لي�ست لهم .وكثيراً ما
يكون العامل مقتنعاً بما تم به ت�سوية نزاعه من مبالغ .غير
�أن بع�ض ه��ؤالء يقومون بت�ضليل العامل ب�أن حقوقه �أكثر
مما انتهت �إليه الت�سوية .وبالتالي يعود العامل راف�ضاً �إتمام
ما �سبق �أن وافق عليه ،مما يتعين على جهة الإدارة اتخاذ ما
تراه منا�سباً نحو تفادي هذه الظاهرة.
( – )5على جهة الإدارة و�ضع �ضوابط محددة و�صارمة في
تعامل الجهات المعاونة بع�ضها ببع�ض ،و�إفهام هذه الجهات ب�أنها
تعمل داخل منظومة متكاملة ،ولي�ست بمن�أى عن باقي الأق�سام،
بما الزمه �إح��داث ترابط بين ق�سم الت�سجيل وق�سم المح�ضرين
وق�سم الكتاب .فمث ًال في الق�ضايا العمالية ،وحينما تكون ال�شكوى
مقدمة من العديد من العمال تقوم دائ��رة العمل ب��إرف��اق جميع
ع�ق��ود العمل وال���ش�ك��اوى بملف واح ��د ،وب ��د ًال م��ن �أن ي�ق��وم ق�سم
الت�سجيل بو�ضع جميع العقود وال�شكاوى في ملف واح��د ،ويتم،
عند توزيع الق�ضايا تق�سيمها على عدد من الق�ضاة .وبالتالي تكون
الم�ستندات غير موزعة بملفاتها ما يحتم على ق�سم الكتاب معاودة
طلبها من دائرة العمل مرة �أخرى ،مما ي�سبب �إ�ضاعة للوقت من
غير مبرر ،وم��ن ثم يجب على ق�سم الت�سجيل تحري الدقة في
مراجعة المرفقات وو�ضعها في ملفاتها.
( – )6تالحظ �أنه قد ترد للمحكمة عدة ق�ضايا من عدد
من العمال �ضد �شركة واحدة ،والأن�سب في هذه الحالة عر�ض

التقييم املو�ضوعي والإح�صائي لقا�ضي ال�صلح
�إن تقييم تجربة قا�ضي ال�صلح ي�ستلزم ال��رج��وع �إلى
البيانات الإح�صائية خ�لال ال�ع��ام الق�ضائي 2008 -2007
ويتم اال�ستعانة ببيان �إح�صائي ي�شمل ع��دد الق�ضايا التي
عر�ضت على المحكمة الجزئية خالل الفترة الم�شار �إليها،
وبيان �آخر بعدد الق�ضايا التي تم �إنجازها بطريق الت�سوية
وال�صلح ،وما لم يتم ت�سوية النزاعات فيها.
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ت���ض�م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون م�ج�م��وع��ة م��ن الأح� �ك ��ام التي
تالءمت مع و�ضعية الحال في تاريخ �صدوره �سنة 1981
ويمكن تو�ضيح �أهم خ�صائ�ص قانون الوكاالت التجارية
وتعديالته كما يلي:
توطين �أعمال الوكاالت التجارية وهي من الأهدافالرئي�سة التي �سعى �إليها هذا القانون.
تنظيم العالقة بين الوكيل والموكل.ت �ن �ظ �ي��م �أح� �ك ��ام �إن� �ه ��اء ع �ق��د ال��وك��ال��ة ب �ي��ن الوكيل40

والموكل.
معالجة �آثار مخالفة �أحكام قانون الوكاالت التجاريةمن قبل الغير.
وحر�ص الم�شرع في قانون ال��وك��االت التجارية على
رعاية م�صلحة الوكيل وحمايته من لجوء الموكل �إلى
�إنهاء الوكالة �أو �سحبها من دون مبررات ،فطبقاً للمادة
الثامنة من قانون الوكاالت التجارية رقم  18ل�سنة 1981
وتعديالته ف�إنه ي�شترط ل�صحة �إنهاء الوكالة من قبل

القانون �أعط��ى جلنة ال��وكاالت التجارية
الوالية للنظر يف �أي نزاع ين�ش�أ ب�سبب عقد
الوكال��ة التجارية قبل عر���ض هذا النزاع
على املحاكم الوطنية
العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

بقلم المحامي /عبد اهلل حسن بامدهاف

�صدر قانون ال��وك��االت التجارية رق��م  18ل�سنة  1981في
�أغ�سط�س  1981وب��د�أ تطبيقه في  1982/3/7وك��ان مقدمة
ل�صدور حزمة من القوانين االقت�صادية مثل :قانون ال�شركات
التجارية وقانون �شركات الت�أمين ،وقد �أجريت تعديالت على
بع�ض مواد قانون الوكاالت التجارية �سنة  1988و�سنة 2006
وكان �آخرها التعديل بالقانون االتحادي رقم  2ل�سنة 2010
وقرار مجل�س الوزراء رقم  3ل�سنة 2011م.

الموكل �أو عدم تجديدها توافر �سبب يبرر الإنهاء �أو عدم
التجديد ،وال يجوز �إعادة قيد الوكالة في �سجل الوكالء
التجاريين با�سم وكيل �آخر حتى لو كانت الوكالة ال�سابقة
بعقد محدد المدة ،وذلك ما لم تكن الوكالة الأول��ى قد
ف�سخت بالترا�ضي بين الوكيل والموكل� ،أو كانت هناك
�أ�سباب جوهرية تبرر �إنهاء الوكالة �أو عدم تجديد مدتها
تقتنع بها اللجنة.
كما ن�صت المادتان  27و  28من القانون االتحادي رقم
( )2ل�سنة  2010بتعديل �أحكام القانون رقم  18ل�سنة 1981
على الآتي:
-1ال� �م ��ادة  :27ت�شكل لجنة ت�سمى لجنة الوكاالت
التجارية ي�صدر بت�شكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكاف�آت
�أع�ضائها ور�سوم نظر المنازعات �أمامها قرار من مجل�س
الوزراء.
-2ن�صت المادة  28من القانون على �أن ه��ذه اللجنة
تخت�ص بالنظر في �أي نزاع ين�ش�أ ب�سبب الوكالة التجارية
المقيدة ل��دى ال ��وزارة وال يجوز لأط ��راف ال�ن��زاع �إقامة
دعوى �أم��ام الق�ضاء بهذا ال�ش�أن قبل العر�ض على لجنة
الوكاالت التجارية ،وقد قامت لجنة الوكاالت الم�شكلة
وفقاً للمواد المذكورة �أعاله منذ تطبيق قانون الوكاالت
التجارية �سنة  1982بالنظر في الكثير من النزاعات التي
قامت بين الموكل والوكيل ،حيث مالت معظم �أحكامها
تقريباً ل�صالح الوكيل المواطن حيث �أغفلت اللجنة كل
�شرط يتعلق بالمدة الخا�صة بانتهاء عقد الوكالة ،والتي
�سبق �أن اتفق عليها كل من الموكل والوكيل .وقد �آثار هذا
الموقف من لجنة الوكاالت حفيظة الموكلين الأجانب
�إل��ى ال�ح��د ال��ذي خل�ص الكثير م��ن الموكلين الأجانب
�إل��ى االعتقاد ال�ج��ازم ب��أن��ه �إذا �سجلت وك��ال��ة تجارية في
�سجل ال��وك�لاء التجاريين م��ن قبل وك�ي��ل م��واط��ن ف�إن
هناك �صعوبة بالغة في �شطبها من ال�سجل و�إعادة قيدها
لوكيل جديد لما ي�ضفيه قانون الوكاالت التجارية من
حماية للوكالء المواطنين .ه��ذا وي�ج��در التنويه بهذا
الخ�صو�ص �إل��ى �أن الق�ضاء ف��ي الإم ��ارات وخا�صة لدى
المحكمة االت�ح��ادي��ة العليا ل��م يكن ي�سمح بالنظر في
النزاعات التجارية التي تقع بين الموكل والوكيل ،حيث

حر�ص امل�ش��رع يف قانون الوكاالت التجارية على
رعاية م�صلحة الوكيل وحمايته من جلوء املوكل
�إىل �إنهاء الوكالة �أو �سحبها من دون مربرات

�أن ��اط ذل��ك �إل ��ى لجنة ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة ،ح�ي��ث يلزم
عر�ض النزاع �أو ًال على لجنة الوكاالت ولحكم المحكمة
بعدم قبول ال��دع��وى �إن رفعت �إليها دون ال�م��رور بلجنة
الوكاالت �أو ًال وهذا االتجاه قالت به المحكمة االتحادية
العليا ،فقد ذهبت في حكم لها بتاريخ  1990/1/2الطعن
رقم  82/139ل�سنة  11مدني �إلى �إن «القانون قد �أعطى
لجنة الوكاالت التجارية الوالية للنظر في �أي نزاع ين�ش�أ
ب�سبب عقد الوكالة التجارية قبل عر�ض هذا النزاع على
المحاكم الوطنية ،بينما محاكم دبي مالت في �أحكامها
�إلى جعل االخت�صا�ص مبا�شرة للق�ضاء متى �أراد الأطراف
ذلك ،لي�س هذا فح�سب ،بل �إن الق�ضاء في دبي يميل �إلى
جعل االخت�صا�ص للق�ضاء في جميع المنازعات المتعلقة
بوكالة تجارية ��س��واء كانت بين �أط��راف العقد �أنف�سهم
(الوكيل والموكل) �أو الغير.
�أما موقف دائ��رة الفتوى والت�شريع بهذا الخ�صو�ص
فقد كان كما يلي:
�إن فتاوى دائ��رة الفتوى والت�شريع بين �سنة  1986و
 1989مفادها �أن لجنة الوكاالت التجارية تخت�ص بالنظر
ف��ي جميع المنازعات المتعلقة بالوكالة التجارية بما
فيها طلبات التعوي�ض التي تقدم بها الوكيل ،وفي حالة
عدم موافقة الطرفين �أو �أحدهما على قرار اللجنة في
خ�صو�ص التعوي�ض ف�إن عليه اللجوء �إلى الق�ضاء بو�صفه
الجهة المخت�صة بالف�صل في المنازعات المدنية بين
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يف حال��ة ع��دم موافق��ة الطرفني �أو
�أحدهما على ق��رار جلنة التحكيم يف
خ�صو���ص التعوي�ض ف�إن عليه اللجوء
�إىل الق�ض��اء بو�صف��ه اجلهة املخت�صة
بالف�صل يف املنازعات املدنية

لقد �أثبت الوقت والتجارب العملية وم�صالح الوكالء
التجاريين والظروف العامة للأحوال االقت�صادية بدولة
الإم��ارات وحماية الوكالء التجاريين المواطنين خالل
ال�سنوات الخم�س المن�صرمة منذ �إلغاء لجنة الوكاالت
التجارية �سنة  2006وب�ع��د درا� �س��ة م�ستفي�ضة م��ن قبل
الم�شرع الإم��ارات��ي وال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي تمت على قانون
ال��وك��االت� ،إ�ضافة �إل��ى مراجعة �أو�ضاع وم�شاهدة حاالت
كثير م��ن ال�شركات الوطنية� ،إن وج��ود لجنة الوكاالت
التجارية �ضرورة عملية الزم��ة ال�ستقرار قطاع هام من
القطاعات التجارية في الدولة ،لذا قام الم�شرع ،وح�سناً
ف�ع��ل ،ب��إ��ص��دار ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ( )2ل�سنة 2010
وق��رار مجل�س ال ��وزراء رق��م  3ل�سنة  2011ب ��إع��ادة لجنة
الوكاالت التجارية واخت�صا�صها بالنظر في �أي نزاع ين�ش�أ
ب�سبب الوكالة التجارية ،و�أن��ه ال يجوز لأط��راف النزاع
�إقامة دع��وى �أم��ام الق�ضاء قبل عر�ض النزاع على لجنة
الوكاالت التجارية كجهة يناط بها حل نزاعات الوكاالت
التجارية ووف�ق�اً لهذا التعديل للقانون االت�ح��ادي رقم

اقت�صاديات العوملة والتكتالت االقت�صادية
الكبرية والتحدي��ات فر�ضت على امل�شرع
�إجراء عدة تعديالت هامة يف عدة مواد
من القانون
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ملعلوماتك

�أ�صحاب ال�ش�أن (من�شورة بمجلة العدالة ل�سنة  13العدد
� -47أبريل � 1986ص  141وما بعدها).
وقالت دائ��رة الفتوى والت�شريع ب��ذات المعنى �أي�ضاً
في فتواها رقم  2267/2/3بتاريخ  1989/8/8حيث �أكدت
على �أن التف�سير ال�صحيح لأحكام المادتين  6و  28من
القانون االتحادي رقم  18ل�سنة  1981الم�شار �إليه (معد ًال
بالقانون االتحادي رقم  14ل�سنة  )1988يذهب ب�أن على
�أ��ص�ح��اب ال���ش��أن ف��ي �سائر المنازعات التي تن�ش�أ ب�سبب
ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة �أو ًال ال�ل�ج��وء بمنازعاتهم �إل��ى لجنة
ال��وك��االت التجارية ك ��إج��راء �سابق على �إق��ام��ة الدعوى
الق�ضائية ،ف��إذا �أ�صدرت اللجنة قراراها ف�إنه يكون لهم
�أن يطبقوا القرار �أمام المحكمة المخت�صة وفقاً للقانون،
ولرفع التناق�ض الظاهري بين حكم المادة  6من القانون
والتي تن�ص على «يعتبر عقد الوكالة التجارية لم�صلحة
المتعاقدين الم�شتركة ،وتخت�ص محاكم الدولة بنظر
�أي نزاع ين�ش�أ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل وال يعتد
ب��أي اتفاق يخالف ذل��ك» وال�م��ادة  28منه ق��ررت الفتوى
«�إنه فيما تتعلق المادة � 6سالفة الذكر بتقرير قاعدة من
قواعد االخت�صا�ص الق�ضائي للمحاكم الوطنية م�ؤداها
اخت�صا�ص ه��ذه المحاكم وج��وب�اً بنظر المنازعات التي
تن�ش�أ عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية بينما المادة 28
�سالفة البيان تتعلق ب�إجراء �إداري �سابق على اللجوء �إلى
المحكمة المخت�صة.
وي�ج��در التنويه هنا �إل��ى �أن��ه على ��ض��وء المتغيرات
االقت�صادية العميقة والتي �أثرت على اقت�صاديات الإمارات
وال �ت��ي تمثلت ف�ي�م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه اق�ت���ص��ادي��ات العولمة
والتكتالت االقت�صادية الكبيرة والتحديات التي تقر�ضها

هذه التغيرات بالإ�ضافة �إلى االتفاقيات الثنائية في مجال
التجارة الحرة التي وقعت بين دولة الإمارات وبين الدول
الأخرى �أدت �إلى �أن يقوم الم�شرع بتالفي هذه ال�صعوبات
عن طريق �إج��راء ع��دة تعديالت هامة في ع��دة م��واد من
القانون ب�إلغاء المادتين ( )27و ( )28من القانون االتحادي
رقم  18ل�سنة  1981وا�ستبدال ن�صو�ص المواد ( )8و ( )9و
( )23بن�صو�ص �أخرى ،وذلك في القانون االتحادي رقم 13
ل�سنة  2006بتاريخ  2006/6/3تمثلت في:
�-1إلغاء لجنة الوكاالت التجارية بالكامل.
�-2إلغاء االخت�صا�ص الخا�ص باللجنة بالتبعية فيما
يتعلق بالنظر في النزاعات بين الموكل والوكيل.
�-3إع��ادة االعتبار �إلى ال�شروط الخا�صة بمدة �سريان
عقد الوكالة ،حيث اعتبر �أن الوكالة ال تجدد بين الموكل
والوكيل خالل مدة معينة منتهية.
�-4أخذ بنظرية ال�ضرر المتقابل بين الموكل والوكيل
وحق كل منهما في التعوي�ض عن هذا ال�ضرر حال تحققه
على كل من الموكل والوكيل .وهذه التعديالت ولو �أنها
هامة للغاية �إال �أنها عملياً �سببت للوكيل المواطن �ضرراً
فادحاً.
ذل��ك �إن ق�ي��ام ال�م��وك��ل بتطبيق ��ش��رط ال �م��دة ال ��وارد
في العقود محددة المدة ،وقيامه بعدم تجديدها يجعل
ال��وك �ي��ل ال �م��واط��ن ف��ي ح��ال��ة ت ��ردد ف��ي ق �ب��ول م�ث��ل هذه
العقود �أو في خدمتها ب�شكل جيد الحتمال �إنهائها قبل �أن
ي�سترد كل ما تكلفه في �سبيل تفعيل هذه الوكالة .وكون
�أن من حقه المطالبة بالتعوي�ض ،فهذا الأمر قد يطول
الح�صول عليه من حيث مدة االنتظار لحكم الق�ضاء في
هذا الخ�صو�ص.

وجود جلن��ة الوكاالت التجارية �ض��رورة عملية
الزم��ة ال�ستق��رار قط��اع ه��ام م��ن القطاعات
التجارية يف الدولة

( )2ل�سنة  2010رف�ضت محكمة المو�ضوع في محاكم دبي
و�أيدتها في ذلك محكمة اال�ستئناف في حكم حديث لها
بعدم اخت�صا�ص المحكمة للنظر في دعوى �أقامها وكيل
ت �ج��اري م�سجلة وك��ال�ت��ه ف��ي �سجل ال��وك�لاء التجاريين
بوزارة االقت�صاد �ضد �شركة �أخرى �أدخلت منتجات الوكالة
م��ن دول ��ة م �ج��اورة بالمخالفة ل�ل�م��ادة ( )23م��ن قانون
الوكاالت التجارية والتي تن�ص على �أن��ه «ال يجوز لأحد
�إدخال ب�ضاعة �أو منتجات �أو م�صنوعات �أو مواد غير ذلك
من �أم��وال مو�ضوع �أي��ة وكالة تجارية مقيدة في الوزارة
با�سم غيره بق�صد االتجار عن غير طريق الوكيل» ،وكان
حكم المحكمة مبنياً على �أ�سا�س �أن يقوم المدعي بعر�ض
النزاع �أو ًال على لجنة الوكاالت التجارية قبل عر�ضه �أمام
الق�ضاء ا�ستناداً للتعديل ال�صادر بالقانون االتحادي رقم
 2ل�سنة .2010
ويجدر التنويه �إل��ى �أن هذا التعديل ال��ذي ن�ص عليه
ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ( )2ل�سنة  2010وق ��رار مجل�س
ال� � ��وزراء رق ��م  3ل���س�ن��ة  2011ف��ي � �ش ��أن ل�ج�ن��ة الوكاالت
التجارية يعتبر هو القرار المنا�سب وال�ضروري لتي�سير
حل منازعات الوكاالت التجارية ب�شكل �سريع وحا�سم ،وفي
مر�ض لأط��راف النزاع ،وهذا يعتبر
�أغلب الأحيان ب�شكل ٍ
حر�صاً م��ن الم�شرع الإم��ارات��ي على م�صلحة االقت�صاد
الوطني الإم��ارات��ي ،وع�ل��ى رع��اي��ة م�صلحة �أط ��راف عقد
الوكالة على ال�سواء.

الفرق بين
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القاضي عبد اللطيف العلماء
القا�ضي مبحاكم دبي

شـركة المحاصة
وشركـة الواقـع

مدعم ًا بمبادئ محكمة التمييز بدبي

كثيراً ما يثور الت�سا�ؤل عن االختالف بين �شركة المحا�صة و�شركة ال��واق��ع ،فهما في نظر الغالبية �شركتان
م�ستترتان ،فتراهم يطلقون ا�سم �شركة المحا�صة على �شركة الواقع والعك�س ،لذلك �أحببنا �أن نبين الفرق بينهما
بب�ساطة �شديدة ،و�سنعر�ض في ذلك لما قررته محكمة التمييز بدبي من اختالف بينهما و نف�صله كي يتم الفهم.
من المقرر في ق�ضاء محكمة التمييز �أن ن�صو�ص المواد
 61 ،59 ،56من قانون ال�شركات التجارية مجتمعة تدل على �أن
�شركة المحا�صة �شركة تجارية تعقد بين �شخ�صين �أو �أكثر على
�أن تكون مق�صورة على العالقة بين ال�شركاء وال ت�سري في حق
الغير ،وهي �شركة م�ستترة ال تخ�ضع للقيد في ال�سجل التجاري ،
�أما ال�شركة الفعلية فهي �شركة ت�ضامن تقوم على الواقع الفعلي
بين �أطرافها وتكت�سب ال�شخ�صية االعتبارية ولو لم ت�شهر �إلى
�أن تتم ت�صفيتها (الطعن رقم  130 / 2008طعن تجاري ،القاعدة
ال�صادرة �سنة  2008حقوق).
�إذاً � �ش��رك��ة ال �م �ح��ا� �ص��ة :ه ��ي � �ش��رك��ة م���س�ت�ت��رة ال تتمتع
بال�شخ�صية المعنوية �أو االعتبارية كباقي �أنواع ال�شركات ،وال
وجود ظاهر لها بالن�سبة �إلى الغير �أو ذاتية قانونية؛ فهي تن�ش�أ
في الخفاء وتقت�صر �آثارها على ال�شركاء فقط ،وجرت العادة
�أنها تن�ش�أ للقيام بعمل واحد �أو عدة �أعمال ال ي�ستغرق تنفيذها
وق�ت�اً ط��وي� ً
لا ليتم اقت�سام الأرب� ��اح والخ�سائر بين ال�شركاء
� ،أي �أنها تكون م�ؤقتة ،ويجب �أن تتوافر فيها �سائر الأركان
و�سبب ،والأركان
المو�ضوعية العامة من ر�ضاً و�أهلي ٍة ومحلٍ
ٍ
المو�ضوعية الخا�صة بعقد ال�شركة كتعدد ال�شركاء وتعيين
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الح�ص�ص وتحديد ن�سبة الأرباح والخ�سائر ،وال ي�شترط كتابة
عقد �شركة المحا�صة �إال �أنه يجوز ذلك �إذا اتفق ال�شركاء على
��ض��رورة تحرير عقد ،وف��ي حالة كتابة عقدها ف��إن��ه ال يجوز
�شهر ذلك العقد و�إال فقدت �صفتها ك�شركة محا�صة ،وم�ؤدى
القول� :إن لي�س لها �شخ�صية اعتبارية �أن��ه لي�س لها مدير �أو
ممثل ولكن يتفق �أطرافها على تعيين �أحدهم للقيام بالعمل
ب�صفته ال�شخ�صية ويكون هو الم�س�ؤول فقط �أم��ام الغير عن
االلتزامات ،وتنق�ضي �شركة المحا�صة بالأ�سباب التي تنق�ضي
بها باقي ال�شركات المن�صو�ص عليها في المادة  281من قانون
ال�شركات االتحادي؛ �إال �أن انق�ضاءها ال ي�ستتبع ت�صفيتها ،بل
يقت�صر الأمر على مجرد ت�سوية الح�ساب بين ال�شركاء.
�أك ّد ق�ضاء محكمة التمييز بدبي ما �سلف في -الطعن رقم
 272 / 2002طعن حقـوق ،القاعدة رقم  136ال�صادرة في العدد 13
�سنة  2002حقوق رقم ال�صفحة  - 804حيث جاء به �أن ن�صو�ص
المواد  61 ، 59 ، 56من قانون ال�شركات التجارية تدل مجتمعة
على �أن �شركة المحا�صة �شركة تجارية تعقد بين �شخ�صين �أو
�أكثر على �أن تكون مق�صورة على العالقة فيما بين ال�شركاء فال
ت�سري في حق الغير ،وهي �شركة م�ستترة ال تخ�ضع للقيد في

ال�سجل التجاري ،وال وجود لها �إال فيما بين ال�شركاء فيها ،ومن
ثم لي�س لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة عن ال�شركاء المكونين
لها ،وترتيباً على ذلك ف�إن هذه ال�شركة لي�س لها ا�سم وال عنوان
وال ذمة مالية م�ستقلة عن ذمم ال�شركاء ،وال تنتقل الح�ص�ص
النقدية والعينية من ملكية ال�شركاء �إلى ملكية ال�شركة ،و�إنما
ينظم ذلك اتفاق ال�شركاء ،ف��إذا لم يرد في عقد ال�شركة اتفاق
خ��ا���ص بملكية الح�ص�ص ال�ت��ي يقدمها ال���ش��رك��اء ف��الأ��ص��ل �أن
يظل كل منهم مالكاً لح�صته طالما �أن ال�شركة لي�س لها ذمة
مالية تنتقل �إليها ملكية هذه الح�ص�ص ،ف�إذا كانت الح�صة غير
معينة بالذات كما لو كانت ح�صة نقدية ف�إنها تنتقل �إلى مدير
المحا�صة ،وم ��ؤدى ذل��ك �أن ال�شركة ال ت�صفى عند انق�ضائها،
و�إنما يطالب ال�شركاء مدير ال�شركة ب�إجراء المحا�سبة لمعرفة

مقدار الربح �أو الخ�سارة ،ف ��إذا منيت ال�شركة بخ�سارة يخ�صم
ن�صيب ال�شريك في الخ�سارة من ح�صته �إذا لم ت�ستغرقها تلك
الخ�سارة ،وتنحل ال�شركة لأحد الأ�سباب المبينة بالمادتين 281
و 283من قانون ال�شركات رقم  8ل�سنة .1984
�أم��ا ��ش��رك��ة ال��واق��ع :ف�ه��ي ال���ش��رك��ة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ي��ن ع��دد من
ال�شركاء بدون توافر الأركان المو�ضوعية العامة� ،أو الخا�صة بل
هي �شركة تن�ش�أ وفقاً لقوة الأم��ر الواقع ،و�أب�سط مثال لها وفاة
مالك م�ؤ�س�سة فردية وا�ستمرارها وفقاً لإرادة الورثة ،فهي و�إن
كانت �أم��ام الغير م�ؤ�س�سة فردية �إال �أنها في حقيقتها �أ�صبحت
�شركة واقع بين الورثة؛ وهي بذلك ت�صبح �شركة ت�ضامن بينهم.
ب���ش��أن ذل��ك ا�ستقر ق�ضاء محكمة التمييز ب��دب��ي �أن �شركة
الواقع القائمة بين �أ�شخا�ص متعددين تعد �شركه ت�ضامنية ويكون
على ال�شريك الذي يرفع الدعوى لإثبات ال�شراكة فيها والمطالبة
بن�صيب ح�صته من �أرباحها �أن يخت�صم فيها جميع ال�شركاء و�إال
كانت دعواه غير مقبولة (الطعن رقم  286 / 2008طعن تجاري و
 325 / 2008طعن تجاري ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2009حقوق).
45

الحمـايـة الجـنائيـة

للبيئة البحرية

الدكتور عبدالرازق الموافي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

في ضوء القانون االتحادي لحماية البيئة وتنميتها

تمهيد  :حر�ص الم�شرع الإماراتي على حماية البيئة بوجه عام  ،الماء والتربة والهواء ،من التلوث  ،وذلك ب�أن
عاقب على �صور ال�سلوك المختلفة التي ت�ؤدي �إلى تلوث البيئة؛ وهذا ما ن�ص عليه قانون حماية البيئة وتنميتها
االتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم  24ل�سنة  ،1999المعدل بالقانون رقم  . 2006/11ونبحث في هذا
العدد حماية البيئة المائية ،وعلى وجه التحديد البيئة البحرية.
تعريف البيئة:
البيئة بوجه عام  :يق�صد بها المحيط الحيوي الذي تتجلى
فيه مظاهر الحياة ب�أ�شكالها المختلفة ،ويتكون هذا المحيط من
عن�صرين :عن�صر طبيعي ي�ضم الكائنات الحية من �إن�سان وحيوان
ونبات ،وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء
وتربة ومواد ع�ضوية وغير ع�ضوية ،وكذلك الأنظمة الطبيعية.
وعن�صر غير طبيعي ي�شمل ك��ل م��ا �أدخ �ل��ه الإن���س��ان �إل��ى البيئة
الطبيعية من من�ش�آت ثابتة وغير ثابتة وطرق وج�سور ومطارات
وو�سائل نقل ،وما ا�ستحدثه من �صناعات ومبتكرات وتقنيات.
البيئة البحرية :يق�صد بها المياه البحرية وما بها من ثروات
طبيعية ونباتات و�أ�سماك وكائنات بحرية �أخ��رى ،وما فوقها من
هواء وما هو مقام فيها من من�ش�آت �أو م�شروعات ثابتة �أو متحركة
وتبلغ حدودها حدود المنطقة االقت�صادية الخال�صة للدولة.
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من التلـوث بالزيت

تعريف التلوث:
تلوث البيئة بوجه عام  :يُق�صد به التلوث الناجم ب�شكل طبيعي
�أو غير طبيعي عن قيام الإن�سان ب�إدخال �أي من المواد والعوامل
الملوثة في عنا�صر البيئة الطبيعية ،ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر،
�إرادي �أو غير �إرادي ،والذي ين�ش�أ من جرائه �أي خطر على �صحة
الإن�سان �أو الحياة النباتية �أو الحيوانية �أو �أذى للموارد والنظم
البيئية.
التلوث المائي :يق�صد به �إدخال �أية مواد �أو طاقة في البيئة
المائية بطريقة �إرادية �أو غير �إرادية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ينتج
عنه �ضرر بالموارد الحية �أو غير الحية� ،أو يهدد �صحة الإن�سان،
�أو يعوق الأن�شطة المائية بما في ذلك �صيد الأ�سماك والأن�شطة
ال�سياحية� ،أو يف�سد �صالحيتها لال�ستعمال �أو ينق�ص من التمتع
بها �أو يغير من خوا�صها.

تعريف املواد امللوثة:
المواد والعوامل الملوثة بوجه عام :يُق�صد بها �أية مواد �صلبة
�أو �سائلة �أو غازية �أو �أدخنة �أو �أبخرة �أو روائح �أو �ضو�ضاء �أو �إ�شعاعات
�أو حرارة �أو وهج الإ�ضاءة �أو اهتزازات تنتج ب�شكل طبيعي �أو بفعل
الإن�سان وت�ؤدي بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة �إلى تلوث البيئة
وتدهورها �أو الإ�ضرار بالإن�سان �أو بالكائنات الحية.
المواد الملوثة للبيئة المائية� :أية مواد يترتب على ت�صريفها
في البيئة المائية بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة �إرادية �أو غير
�إرادي��ة تغيير في خ�صائ�صها على نحو ي�ضر بالإن�سان وبالكائنات
الحية الأخ��رى �أو بالموارد الطبيعية �أو بالبيئة المائية �أو ي�ضر
ب��ال�م�ن��اط��ق ال���س�ي��اح�ي��ة �أو ي�ت��داخ��ل م��ع اال� �س �ت �خ��دام��ات الأخ ��رى
الم�شروعة للبيئة المائية.
ويُق�صد بالو�سائل البحرية كل و�سيلة تعمل �أو تكون معدة
للعمل في البيئة البحرية وذل��ك دون اعتبار لقوتها �أو حمولتها
�أو الغر�ض من مالحتها ،وي�شمل ذلك ال�سفن والقوارب التي ت�سير
على الزالقات والمركبات التي ت�سير على و�سادة هوائية فوق �سطح
الماء� ،أو التي تعمل تحت �سطح الماء والقطع العائمة والمن�صات
البحرية المثبتة �أو العائمة والطائرات المائية.
ويُق�صد بو�سائل نقل الزيت كل ما ي�ستعمل في تحميل الزيت �أو
نقله �أو �ضخه �أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب وال يُ�شترط

ُيق�صد به التلوث الناجم ب�ش��كل طبيعي �أو غري طبيعي
عن قيام الإن�سان ب�إدخال �أي من املواد والعوامل امللوثة
يف عنا�صر البيئة الطبيعية ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر،
�إرادي �أو غري �إرادي

في الو�سيلة �أن تتبع جن�سية ،ف�أياً كانت جن�سيتها في�ستوي �أن تكون
لدولة الإمارات �أو لغيرها.
�صور ال�سلوك املج ّرم التي تلوث البيئة البحرية :
تلوث البيئة البحرية قد يكون من الو�سائل البحرية �أو وقد
يكون من الم�صادر البرية ،وق��د �أرج��ع الم�شرع الإم��ارات��ي تلوث
البيئة البحرية من الو�سائل البحرية �إلى م�صادر ثالثة :الزيت،
ال�م��واد ال���ض��ارة ،مخلفات ال�صرف ال�صحي والقمامة .وف��ي هذا
العدد نتناول حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت ،وذلك
من خالل تجريم �صور ال�سلوك الآتية:
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� ً
أوال – ت�صريف �أو �إلقاء الزيت يف البيئة البحرية:
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ً
ثانيا – عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من �آثار التلوث:

تن�ص المادة  « 22يلتزم ربان الو�سيلة البحرية �أو الم�س�ؤول عنها
باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من �آثار التلوث في حالة وقوع
حادث لإحدى الو�سائل التي تحمل الزيت يترتب عليه �أو يخ�شى
منه تلوث البيئة البحرية للدولة  ،كما يلتزم بتنفيذ �أوامر مفت�شي
الجهات الإدارية �أو م�أموري ال�ضبط الق�ضائي في هذه الحالة »
الركن املادي :يتج�سد الركن المادي لهذه الجريمة في مخالفة ربان
الو�سيلة البحرية �أو الم�س�ؤول عنها �أوامر مفت�شي الجهة الإدارية
المخت�صة �أو م�أموري ال�ضبط الق�ضائي في حالة وقوع حادث
لإحدى الو�سائل البحرية التي تحمل الزيت؛ حيث يكون لممثلي
الجهة الإدارية المخت�صة �أو لم�أموري ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�أمروا
الربان �أو الم�س�ؤول عنها باتخاذ �إجراءات معينة للحماية من �آثار
التلوث .ويتج�سد �أي�ضاً في عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للحماية
من �آثار التلوث ،الأمر الذي يخ�شى منه تلوث البحر الإقليمي �أو
المنطقة االقت�صادية الخال�صة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الركن املعنوي :يلزم لقيام هذه الجريمة توافر الق�صد الجنائي في
جانب مرتكبها ،ويكفي الق�صد العام بعن�صرية العلم والإرادة� :أي
يجب �أن يعلم الجاني ب�أنه يخالف �أوامر مفت�شي الجهة الإدارية
المخت�صة �أو م�أموري ال�ضبط الق�ضائي  ،وب�أن لم يتخذ الإجراءات
الكافية للحماية من �آثار التلوث.
وذل ��ك ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى ان���ص��راف �إرادت� ��ه ال �ح��رة ال��واع�ي��ة �إلى
مخالفة �أوام ��ر مفت�شي الجهة الإداري ��ة المخت�صة �أو م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي ،و�إل��ى عدم اتخاذ الإج��راءات الكافية للحماية

ً
ثالثا – عدم �إبالغ ال�سلطات املخت�صة عن حادث ت�سرب الزيت فور
حدوثه:

تن�ص ال�م��ادة � 24إم��ارات��ي على �أن��ه – 1 :على مالك الو�سيلة
البحرية �أو ربانها �أو �أي �شخ�ص م�س�ؤول عنها وعلى الم�س�ؤولين
عن و�سائل نقل الزيت الواقعة داخ��ل الموانئ �أو البيئة البحرية
للدولة ،وك��ذل��ك الم�س�ؤولين ف��ي الجهات العاملة ف��ي ا�ستخراج
الزيت �أن يبادروا ف��وراً وطبقاً ل�ل�إج��راءات المن�صو�ص عليها في
الالئحة التنفيذية �إل��ى �إب�ل�اغ هيئات ال�م��وان��ئ وح��ر���س الحدود
وال�سواحل وغيرها من ال�سلطات المخت�صة عن كل حادث ت�سرب
للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المت�سربة
والإجراءات التي اتخذت لإيقاف الت�سرب �أو الحد منه .
الركن املادي :جرم الم�شرع عدم المبادرة �إلى �إبالغ ال�سلطات
المخت�صة عن حادث ت�سرب الزيت فور حدوثه؛ حيث يتج�سد
الركن المادي لهذه الجريمة في �سلوك �سلبي هو عدم �إبالغ

ً
رابعا  -عدم جتهيز الو�سيلة البحرية مبعدات مكافحة التلوث:

تن�ص المادة  26على �أنه « :يجب على كل و�سيلة بحرية

ن�ص القانون يف املادة  73على معاقبة ربان الو�سيلة البحرية �أو امل�س�ؤول عنها بال�سجن وبالغرامة التي
ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال تزيد على مليون درهم .وتكون العقوبة احلب�س والغرامة �أو
�إحدى هاتني العقوبتني �إذا ما ارتكبت اجلرمية زوارق ال�صيد التي ال يزيد طولها على �سبعني قدم ًا

49

العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

ملعلوماتك

تن�ص المادة  21من قانون البيئة وتنميتها على �أنه  :يحظر
على جميع ال��و��س��ائ��ل البحرية �أي �اً ك��ان��ت جن�سيتها�� ،س��واء كانت
م�سجلة في الدولة �أو غير م�سجلة فيها ،ت�صريف �أو �إلقاء الزيت �أو
المزيج الزيتي في البيئة البحرية ».
الركن املادي :يتج�سد الركن المادي لهذه الجريمة في قيام
الو�سائل البحرية بت�صريف �أو �إلقاء الزيت �أو المزيج الزيتي في
البيئة البحرية ،وال�سلوك محل التجريم هو الت�صريف �أو الإلقاء،
ويق�صد بالت�صريف :كل ت�سرب �أو ان�سكاب �أو انبعاث �أو تفريغ لأي
نوع من المواد الملوثة �أو التخل�ص منها في البيئة البحرية.
وي�شترط �أن يكون محل الت�صريف زيتاً �أو مزيجاً زيتياً ،ويق�صد
بالزيت :جميع �أ�شكال النفط الخام ومنتجاته  ،وي�شمل ذلك �أي
نوع من �أن��واع الهيدروكربونات ال�سائلة وزي��وت الت�شحيم وزيوت
الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد
الم�ستخرجة من النفط �أو م�شتقاته �أو نفاياته .ويق�صد بالمزيج
الزيتي :كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على 15
جزءا في المليون .ويلزم �أن يتم ت�صريف الزيت �أو المزيج الزيتي
من و�سيلة بحرية.
الركن املعنوي :ي�شترط لقيام هذه الجريمة توافر الق�صد
الجنائي لدى مرتكبها ،ويكفي الق�صد الجنائي العام بعن�صرية
العلم والإرادة� :أي يجب �أن يعلم الجاني ب�أن ما ي�صرفه من
الو�سيلة البحرية هو زيت �أو مزيج زيتي ،و�أن المكان الذي
ي�صرف فيه هو البيئة البحرية ،التي قد تكون جزءاً من
البحر الإقليمي �أو المنطقة االقت�صادية الخال�صة ،وذلك
بالإ�ضافة �إلى ان�صراف �إرادته الحرة الواعية �إلى ت�صريفه
للزيت �أو المزيج الزيتي ،وفي حالة انتفاء علمه ولم تكن
�إرادته حرة مختارة في اتجاهها ال تقع الجريمة.
العقاب  :ن�ص القانون في المادة  73على معاقبة ربان الو�سيلة

البحرية �أو الم�س�ؤول عنها بال�سجن وبالغرامة التي ال تقل عن
مائة وخم�سين �ألف درهم وال تزيد على مليون درهم .وتكون
العقوبة الحب�س والغرامة �أو �إحدى هاتين العقوبتين �إذا ما ارتكبت
الجريمة زوارق ال�صيد التي ال يزيد طولها على �سبعين قدماً.

من �آثار التلوث ،ف�إذا انتفى علمه ولم تكن �إرادته حرة مختارة في
اتجاهها ال تقع الجريمة.
العقوبة  :ن�ص الم�شرع في المادة  76على معاقبة ربان
الو�سيلة البحرية �أو الم�س�ؤول عنها بالحب�س مدة ال تقل
عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة ،وبغرامة ال تقل عن �ألفي
درهم وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم� ،أو ب�إحدى هاتين
العقوبتين في حالة وقوع هذه الجريمة.

مالك الو�سيلة البحرية وربانها �أو �أي �شخ�ص م�س�ؤول عنها �أو
الم�س�ؤولين عن و�سائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ �أو البيئة
البحرية لدولة الإمارات العربية ،وكذلك �أي�ضاً الم�س�ؤولين في
الجهات العاملة في ا�ستخراج الزيت ،الجهات الإدارية المخت�صة
فور وقوع حادث ت�سرب الزيت من الو�سيلة البحرية �أو و�سائل
نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ �أو البيئة البحرية لدولة
الإمارات العربية .ويجب �أن يت�ضمن البالغ بياناً بمكان وظروف
الحادث ونوع المادة المت�سربة وكميتها وما اتخذ من �إجراءات
لإيقاف الت�سرب �أو الحد منه.
الركن المعنوي :ي�شترط لقيام هذه الجريمة توافر الق�صد
الجنائي ل��دى مرتكبها ،ويكفي الق�صد ال�ع��ام بعن�صرية العلم
والإرادة� :أي يجب �أن يعلم الجاني ب��أن عليه واج��ب �إب�لاغ الجهة
الإداري � ��ة ع��ن ح ��ادث ت���س��رب ال��زي��ت ف��ور ح��دوث��ه ،وب ��أن��ه ل��م يقم
بالإبالغ ،وذلك بالإ�ضافة �إلى ان�صراف �إرادته الحرة الواعية �إلى
ع��دم الإب�ل�اغ؛ ف ��إذا انتفى علمه ول��م تكن �إرادت��ه ح��رة مختارة في
اتجاهها ال تقع الجريمة.
العقاب :ن�ص الم�شرع في المادة  74على معاقبة ربان الو�سيلة
البحرية �أو الم�س�ؤول عنها بالحب�س مدة ال تقل عن �سنة وبغرامة
ال تقل عن مائة �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم في
حالة وقوع هذه الجريمة.
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تن�ص ال�م��ادة  25على �أن��ه « على كل مالك �أو رب��ان و�سيلة
بحرية – وطنية �أو �أجنبية – تنقل ال��زي��ت وت��دخ��ل البيئة
البحرية للدولة �أن يحتفظ في تلك الو�سيلة ب�سجل للزيت
ت��د ّون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد الالئحة
التنفيذية بيانات هذا ال�سجل ».
الركن املادي :يتج�سد الركن المادي لهذه الجريمة في عدم
احتفاظ مالك �أو ربان ال�سفينة ب�سجل للزيت بال�سفينة يدون
فيها الم�س�ؤول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت .وعلى
الأخ�ص العمليات الآتية�( :أ) القيام بعمليات التحميل �أو الت�سليم
�أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.
(ب) ت�صريف الزيت �أو المزيج الزيتي من �أجل �ضمان �سالمة
ال�سفينة �أو حمولتها �أو �إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت( .جـ)
ت�سرب الزيت �أو المزيج الزيتي نتيجة ا�صطدام �أو حادث مع
بيان ن�سبة الزيت وحجم الت�سرب( .د) ت�صريف مياه االتزان
غير النظيفة �أو غ�سيل الخزانات ( .هـ) التخل�ص من النفايات
الملوثة( .و) �إلقاء مياه ال�سفينة المحتوية على الزيوت التي
تجمعت في حيز الآالت خارج ال�سفينة وذلك �أثناء تواجدها
بالميناء .وتحدد الالئحة التنفيذية بيانات هذا ال�سجل وكيفية
ت�سجيل عمليات ت�صريف الزيت �أو المزيج الزيتي بالن�سبة
للمن�صات البحرية التي تقام في البيئة المائية ».
الركن املعنوي :تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية ،يلزم
لقيامها توافر الق�صد الجنائي بعن�صريه العلم والإرادة في جانب
المتهم؛ فيجب �أن يعلم ب�أن عليه واجب االحتفاظ ب�سجل للزيت
في الو�سيلة البحرية ،و�أن تتجه �إرادته حرة مختارة �إلى عدم القيام
بهذا الواجب.
العقاب :قرر الم�شرع في المادة  75معاقبة مالك �أو ربان ال�سفينة

ت�ن����ص ال� �م ��ادة  33ي �ج��ب ع �ل��ى ك ��ل و�سيلة
بحرية تنقل ال��زي��ت وت��دخ��ل البيئة البحرية
�أن تكون بحوزتها �شهادة منع التلوث الدولية
�سارية المفعول مرفق بها بيان يو�ضح مكان
�آخ��ر تفريغ لمحتويات �صهاريج « ال�سرتينة «
وكمياتها وتاريخ تفريغها.
الركن املادي :يتج�سد الن�شاط الإجرامي لهذه
الجريمة في عدم ح�صول الو�سيلة البحرية
على ال�شهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت
�أو ح�صولها عليها ولكنها تكون غير �سارية
المفعول ،عند دخولها البيئة البحرية لدولة
الإمارات العربية.
الركن املعنوي :هذه الجريمة من الجرائم
العمدية ،ي�شترط لوقوعها توافر الق�صد
الجنائي العام بعن�صرية العلم والإرادة ،فيجب
�أن يعلم مرتكب الن�شاط الإجرامي �أنه ال يحوز
�شهادة منع التلوث بالزيت �أو �أنها غير �سارية
المفعول ،و�أن تتجه �إرادته �إلى عدم الح�صول
عليها وحيازتها.
العقاب :ن�ص الم�شرع في المادة  75على العقاب
على هذه الجريمة بعقوبة الحب�س مدة ال تقل
عن �سنة وال تزيد على �سنتين ،وبالغرامة التي
ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال تزيد على
مائتي �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.

مساحة نظام!

يجب على كل و�سيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة
البحري��ة للدول��ة �أن تكون جمه��زة باملع��دات الالزمة
لقيامه��ا بعملي��ات املكافحة �أثناء ح��دوث تلوث م�صدره
الو�سيلة البحرية نف�سها

ً
خام�سا  -عدم احتفاظ الو�سيلة البحرية ب�سجل للزيت:

ً
�ساد�سا  -عدم ح�صول ال�سفينة على ال�شهادة
الدولية ملنع التلوث بالزيت:

�إن التقارير عموما هي ثمرة عمل كثير و�إجراءات متنوعة تتم بهدف الو�ص ��ول
للتقرير في �ص ��ورته النهائية التي نراها والتي يجب �أن تلبي احتياجات الجهة
الطالبة للتقرير لت�ساعدها في اتخاذ القرار المنا�سب في الوقت المنا�سب.
ويعتبر التقرير المالي من �أهم �أنواع التقارير التي ت�ؤثر ت�أثيرا كبيرا في اتخاذ
القرارات �سواء علي م�ستوي الأفراد �أو ال�شركات �أو الجهات الحكومية والدولية
.وق ��د لع ��ب التقري ��ر المال ��ي دور محوري خا�ص ��ة في ظ ��ل الأزم ��ة المالية التي
ع�ص ��فت بالعالم وظهر دور التقارير المالية ب�ش ��كل جلي وال يقت�ص ��ر دوره علي
ذل ��ك فقط بل من �أهم �أدواره �أي�ض ��ا �أنه يك ��ون �أداة من �أدوات تحقيق العدالة في
الق�ض ��ايا المالي ��ة المنظورة بالمحاكم والتي يترتب عليه ��ا �إحقاق الحق �أو رفع
الظلم وما لهذا الأمر من �ش�أن عظيم وتختلف وتتنوع طبيعة احتياجنا للتقرير
المالي والذي �أن يلبي جميع المتطلبات واالحتياجات .
ولك ��ن تكم ��ن الم�ش ��كلة �أن لي� ��س كل م�س ��تخدم التقاري ��ر المالي ��ة يجي ��د قراءته
فالأ�ش ��خا�ص غير الماليين ي�ص ��عب عليهم ا�س ��تيعاب بع�ض الأمور مما يمكن �أن
يح ��دث نق� ��ص في الفهم ويترتب عليه �ض ��عف �أو خط�أ في اتخ ��اذ القرار المبني
علي النتائج الواردة بالتقرير.
ومن هنا برز �أهمية وجود �شرح مب�سط لبع�ض المفاهيم والمبادئ المالية التي
ت�س ��اعد ب�ش ��كل ع ��ام في فه ��م طبيعة العم ��ل المالي والم�ص ��طلحات المحا�س ��بية
التي تحكم العمل والتي �س ��نقوم ب�ش ��رحها تباعا �أمال �أن تكون مي�س ��ره ومفيدة
لقارئها.
الوح ��دة المحا�س ��بية  Accounting Entityم ��ن وجه ��ة النظ ��ر
المحا�س ��بية تعام ��ل كل من�ش� ��أة كوح ��دة اقت�ص ��ادية م�س ��تقلة ومنف�ص ��لة
ع ��ن مالكيه ��ا وع ��ن المن�ش� ��آت الأخ ��رى وله ��ا �شخ�ص ��يتها المعنوي ��ة
الم�س ��تقلة ا�س ��تقالال تام ��ا ع ��ن مالكه ��ا ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن �ش ��كلها القانون ��ي
وه ��ذا المب ��د�أ يمث ��ل مح ��ور االهتم ��ام ال ��ذي ي ��دور حول ��ه النظ ��ام المحا�س ��بي.
ولذل ��ك ف ��كل من�ش� ��أة �س ��جالتها المحا�س ��بية ونظامه ��ا المحا�س ��بي م ��ن
تحدي ��د وقيا� ��س وت�س ��جيل واحتف ��اظ وتبلي ��غ للمعلوم ��ات المحا�س ��بية.
فالمعامالت المالية الخا�صة بالمالك لي�ست جزء من المن�ش�أة المملوكة له وال
تثبت في ال�س ��جالت المحا�س ��بية للمن�ش� ��أة �إلى �إذا كانت ذات ت�أثير مبا�ش ��ر عليها
او لها عالقة.
هاني السيد عبد القادر
رئيس شعبة الحسابات
في معهد دبي القضائي
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تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة �أن تكون مجهزة
بالمعدات الالزمة لقيامها بعمليات المكافحة �أثناء حدوث
تلوث م�صدره الو�سيلة البحرية نف�سها ،وذل��ك طبقاً لما
تحدده الالئحة التنفيذية ».
الركن املادي :يتج�سد الن�شاط الإجرامي لهذه الجريمة في عدم
تجهيز الو�سيلة البحرية بمعدات مكافحة التلوث والحد من
�آثاره؛ حيث جرم الم�شرع عدم تجهيز الو�سيلة البحرية بهذه
المعدات ،و�أحال �إلى الالئحة التنفيذية للقانون تحديد نوع
الأجهزة والمعدات الخا�صة بمكافحة التلوث والتي يجب �أن تجهز
بها الو�سيلة البحرية التي تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية
لدولة الإمارات العربية.
الركن املعنوي  :تعد جريمة عدم تجهيز الو�سيلة البحرية بمعدات
مكافحة التلوث جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر الق�صد

الجنائي العام بعن�صرية العلم والإرادة ؛ فيجب �أن يعلم الجاني
ب�أن عليه واجب تجهيز الو�سيلة البحرية بمعدات و�أجهزة لمكافحة
التلوث ورغم ذلك لم ينفذه ،و�أن تتجه �إرادته حرة مختارة �إلى
عدم تجهيز الو�سيلة البحرية بهذه المعدات.
العقاب :قرر الم�شرع في ن�ص المادة  74معاقبة الجاني بالحب�س
لمدة ال تقل عن �سنة وبغرامة ال تقل عن مائة �ألف درهم وال تزيد
على خم�سمائة �ألف درهم.

عن جريمة عدم االحتفاظ في الو�سيلة البحرية
ب�سجل للزيت بالحب�س مدة ال تقل عن �سنة وال
تزيد على �سنتين ،وبالغرامة التي ال تقل عن
ع�شرة �آالف درهم وال تزيد على مائتي �ألف
درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين .فللمحكمة
الحق في الجمع بين عقوبتي الحب�س والغرامة
�أو الحب�س فقط �أو الغرامة فقط .

قراءة التقارير المالية
لغير الماليين

�أقالم قانونية �شابة
ي�سعى المعهد �إل��ى ت�شجيع الأق�لام الوطنية القانونية ال�شابة
ويمنحها فر�صة البحث والدرا�سة وانطالقاً من التزامه بت�شجيع
المواهب في مجال الدرا�سات القانونية يخ�ص�ص المعهد عدداً
من ال�صفحات لدار�سي القانون من �أبناء الإمارات

نظـرةعلىجريـمة

إعداد :حنان صالح آل علي
جامعة �سان جوزيف -دبي

52

�إن الدور الرائد والبناء لدورة الإمارات العربية المتحدة في حماية
الفرد في المجتمع من الجرائم التي ترتكب في حق الإن�سان و ت�سلب
حريته  ,حيث تم ت�شكيل اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالب�شر بقرار
من مجل�س الوزراء االتحادي في العام  2007وعملت الحكومة االتحادية
وحكومات الإمارات ال�سبع معاً بتناغم على زيادة الوعي الخا�ص بتطبيق
قوانين مكافحة االتجار بالب�شر.

قد يت�ساءل البع�ض ما هو االجتار بالب�شر ؟
يعرف بروتوكول الأم��م المتحدة الخا�ص بمنع وحظر
وم�ع��اق�ب��ة الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي �ت��اج��رون بالب�شر و خا�صة
الن�ساء و الأطفال على �أنه :تجنيد و نقل و �إيواء �أو ا�ستقبال
الأ�شخا�ص من خالل و�سائل التهديد �أو ا�ستخدام القوة �أو
غيرها من �أ�ساليب الإكراه و االختطاف و التزوير و الخداع
و �سوء ا�ستخدام ال�سلطة �أو موقف �ضعف �أو �إعطاء �أو ا�ستالم
دفعات مالية �أو خدمات للح�صول على موافقة ال�شخ�ص
على �أن ي�سيطر عليه �شخ�ص �آخر من �أجل ا�ستغالله.
يت�ضمن اال�ستغالل في حده الأدنى ،ا�ستغالل الأ�شخا�ص
ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال �ب �غ��اء �أو �أي �أ� �ش �ك��ال �أخ� ��رى م��ن اال�ستغالل
الجن�سي� ،أو الإك��راه على العمل �أو الخدمات ،العبودية �أو
ممار�سات م�شابهة للعبودية ،الأ�شغال ال�شاقة الإجبارية �أو
�إزالة الأع�ضاء.
وي�ع�ت�ب��ر االت �ج��ار بالب�شر ن��وع �اً م��ن �أن� ��واع االنتهاكات
القا�سية لحقوق الإن�سان ،فهو في جوهره يخرق حق الإن�سان
ال�شامل في الحياة و الحرية و التحرر من العبودية بجميع
�أ�شكالها.
فهي جريمة �سلب الحرية من الفرد ،فالمادة ( )3من
الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان تن�ص على �أن ( لكل فرد
الحق في الحياة و الحرية و �سالمة �شخ�صه ) كما ت�ؤكد
المادة الأولى من الإعالن ذاته على �أن جميع النا�س يولدون
�أحراراً ومت�ساوين في الحقوق.
ونجد بالن�سبة لدولة الإمارات من حيث العقوبات التي
و�ضعها الم�شرع ف��ي ق��ان��ون العقوبات االت �ح��ادي رق��م ()3
ل�سنة 1987م في المادتين ( ) 344و ( � ) 346أنها تن�ص على

قانــــون العقـــوبات الإمـاراتي
يفـــر�ض عقـــــوبــات �صـــارمة
على كل من مي�س حرية الآخرين

يعترب االجتار بالب�شر نوع ًا من �أنواع
االنتهاكات القا�سية حلقوق الإن�سان
العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

االتجــار البشـر

فح�سب ال�ت�ق��اري��ر ال��ر��س�م�ي��ة ل �ع��ام  2009ت�ب�ي��ن �أن ��ه تم
ت�سجيل  43ق�ضية متعلقة باالتجار بالب�شر بموجب القانون
االتحادي رقم ( )51بالمقارنة مع ( )10ق�ضايا �سجلت في
العام  2007و  20ق�ضية في العام  2008ما ي�شير �إلى �أن عملية
الك�شف عن جرائم االتجار بالب�شر تزداد مع مرور ال�سنوات
فيما �شملت الأحكام ال�صادرة  35ق�ضية و  125متهماً و 86
�ضحية ل�سنة .2009

عقوبات �صارمة لكل من يقوم بارتكاب جرائم تم�س بحرية
الفرد في المجتمع كما يلي:
املادة ( :) 344
(يعاقب بال�سجن الم�ؤقت من خطف �شخ�صاً �أو قب�ض
عليه �أو حجزه �أو حرمه من حريته ب�أية و�سيلة بغير وجه
قانوني� ،سواء �أكان ذلك بنف�سه �أو بوا�سطة غيره)..
املادة ( : ) 346
(يعاقب بال�سجن الم�ؤقت من �أدخل في البالد �أو �أخرج
منها �إن�ساناً بق�صد حيازته �أو الت�صرف فيه و كل من حاز
�أو ا�شترى �أو باع �أو عر�ض للبيع �أو ت�صرف على �أي نحو في
�إن�سان على اعتباره �أنه رقيق).
�أما بالن�سبة لر�أي الأديان وال�شرائع ال�سماوية والقانون
الدولي في هذا المو�ضوع فقد �أقرت جميع الأديان ال�سماوية
في م�ؤتمر ح��وار الأدي��ان بالدوحة بقطر في 2008/2/11
بعدم م�شروعية االتجار بالب�شر بكافة �أنواعه.
وال ن�ن���س��ى ب��روت��وك��ول م �ن��ع وق �م��ع وم �ع��اق �ب��ة االتجار
بالأ�شخا�ص وبخا�صة الن�ساء والأط�ف��ال المكمل التفاقية
الأم ��م المتحدة لمكافحة الجريمة ال�� �ص��ادرة ف��ي ( /15
نوفمبر  ) 2000 /للحد من جريمة االتجار بالب�شر.
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دراسة

البع�ض قد يت�ساءل يا ترى ما هي �أ�سباب هذه الجريمة
وكيف يعمل تجار الب�شر؟ وهل هناك �أ�شكال معينة للتجارة
بالب�شر ،وما هي الفئات الم�ستهدفة لهذه التجارة؟
ن� ��ورد ل �ك��م ب�ع���ض�اً م��ن الأج ��وب ��ة ال�م�ل�خ���ص��ة ع �ل��ى هذه
الت�سا�ؤالت لتت�ضح ال�صورة لدى القارئ حول االتجار بالب�شر
ب�شكل �أف�ضل.

و��ص��دق��ت دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة ع�ل��ى هذا
ال �ب ��روت ��وك ��ول ف ��ي ع� ��ام  2009وم� ��ن � �ض �م��ن خ �ط��ة العمل
الم�ستقبلية قامت دولة الإمارات بالنظر في تعديل القانون
االتحادي رقم (  ) 51ل�سنة  2006في �ش�أن مكافحة االتجار
بالب�شر حتى ي�صبح �أكثر فعالية مع بروتوكول باليرمو..
وتقوم دول��ة الإم��ارات بتطوير الت�شريعات والقوانين ذات
ال�صلة بق�ضايا االتجار بالب�شر ،ووفقاً لما ورد في مجلة
الأم��ن العدد  425عام  2010نجد �أن �إم��ارة دبي �سجلت في
ال�ع��ام الما�ضي بح�سب تقارير النيابة العامة ح��وال��ي 21
ق�ضية اتجار بالب�شر تلتها ال�شارقة وعجمان و�أم القيوين
وال�ف�ج�ي��رة  13ق�ضية و�أب��وظ�ب��ي  7ق�ضايا ور�أ� ��س الخيمة
ق�ضيتين .حيث قامت محكمة الجنايات في �إمارة �أبوظبي
ب�إنزال �أق�صى عقوبة مقررة بموجب القانون وهي بال�سجن
الم�ؤبد على �سبعة مدانين.

54

كيف يعمل جتار الب�شر؟
التجار ينظرون �إل��ى ال�ضحايا للأ�سف بنظرة ال�ضعف
وي�ستغلون �ضعفهم وك�أنهم فرائ�س ويمار�سون خداعهم و
الإكراه على ال�ضحايا من �أجل ك�سب ثقتهم ،وعادة ي�ستهدفون
الأط�ف��ال والن�ساء ال�شابات وم��ن الحيل التي ي�ستخدمونها
على ال�ضحية هي كالوعد بالزواج �أو التوظيف �أو �إيجاد فر�ص
تعليمية �أو توفير حياة �أف�ضل.
ما هي الأ�شكال احلادة من االجتار بالب�شر:
يتطرق قانون حماية االتجار بالب�شر �إلى هذه الأ�شكال
و التي يتم تعريفها �أن االتجار بالب�شر تكون لغايات جن�سية،
حيث يتم الإج�ب��ار على الجن�س التجاري بالقوة و الخداع
والإك��راه �أو في حالة كان ال�شخ�ص ال��ذي �أجبر على القيام
بمثل هذه الأفعال لم يبلغ �سن الثامنة ع�شرة ،وتجنيد �أو

ما الفئات التي امل�ستهدفة للتجارة بهم من قبل التاجر؟
ا��س�ت�غ�لال ال�ن���س��اء للمار�سة ال��دع��ارة ،وه��ي �أب ��رز �صور
المتاجرة بالن�ساء وتظهر ب�صور �ش ّتى ك�شبكات البغاء �أو
الإث��ارة الجن�سية في مواقع النت و يتم ت�صوير الن�ساء في
م�شاهد �إباحية خليعة عبر مواقع متخ�ص�صة ،وهذه الطريقة
تالقي رواج �اً كبيراً ،وذل��ك ل�شيوع ا�ستخدام الإنترنت من
قبل �شريحة كبيرة في المجتمعات.
الأط �ف��ال يتم ا�ستغاللهم ��س��واء جن�سياً �أو للت�سول �أو
ا�ستخدامهم كقطع غيار ب�شري ،حيث يتم اختطاف الأطفال
من قبل جماعات متخ�ص�صة ويتم بيع �أع�ضائهم.
العمالة ال��واف��دة كمنعهم من العودة �إل��ى �أوطانهم في
حالة ع��دم رغبتهم في اال�ستمرار في العمل �أو �إعطائهم
�أعما ًال �شاقة تعر�ضهم للأذى.

جت��ار الب�ش��ر ينظ��رون �إىل
ال�ضحاي��ا بنظ��رة ال�ضع��ف
وميار�سون عليهم اخلداع

وف ��ي ال�ن�ه��اي��ة ف� ��إن ج��رائ��م االت �ج��ار بالب�شر ت�ث�ي��ر قلق
المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة ،لذا عقدت هيئة الأمم
المتحدة و بع�ض وكاالتها المتخ�ص�صة عدداً من الم�ؤتمرات
في ال�سنوات الأخيرة للنظر في هذه النوعية الجديدة من
ال�ج��رائ��م ،وع�ق��د االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة للحد م��ن انت�شارها
و�سن القوانين والت�شريعات الالزمة للق�ضاء عليها ،كما �أن
دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة تقوم بجهود كبيرة للحد
م��ن مثل ه��ذه ال�ج��رائ��م ،حيث �إن�ه��ا ق��ام��ت بتفعيل الموقع
الر�سمي الخا�ص باللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالب�شر
منذ عام  2009ليكون بمثابة الم�صدر الر�سمي للمعلومات
وفي �سبيل �إظهار جديتها في هذا الخ�صو�ص ،وبادرت دولة
الإمارات العربية المتحدة �أي�ضاً طواعية باالن�ضمام للعديد
من المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها بروتوكول الأمم
المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار بالأ�شخا�ص وبخا�صة
الن�ساء والأطفال .وقامت �شرطة دبي عام  2009ب�إن�شاء مركز
مراقبة ج��رائ��م االت�ج��ار بالب�شر ،وي�ه��دف ه��ذا المركز �إلى
ممار�سة دور رقابي لجرائم االتجار بالب�شر وحماية الحقوق
العامة لل�ضحايا.
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ما هي �أ�سباب االجتار بالب�شر؟
طبعاً �ضحايا االتجار بالب�شر يقومون ب�إعطاء ثقتهم
ف��ي ال�ت��اج��ر ب�سبب عنا�صر ي�ستغلها ال�ت��اج��ر في
ال�ضحية كالفقر و جاذبية ح�صول ال�ضحية
ع �ل��ى م���س�ت��وى م�ع�ي���ش��ي �أف �� �ض��ل ،والبنية
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ال�ضعيفة
لل�ضحية وقلة فر�ص العمل ،في�ستغل
المتاجرون بالب�شر ويقدمون �أنف�سهم
ب�أنهم وك�لاء توظيف ويحثون الأهل
على فراق الطفل و من ثم يتاجرون به
ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية �أو في
م�شاريع تجارية.

�إي ��واء ون�ق��ل و�إم� ��داد �أو ت��وف�ي��ر �شخ�ص للعمل �أو لتقديم
خدمات من خ�لال القوة وال�خ��داع �أو الإك ��راه من �أج��ل �أن
يقوم ب�أ�شغال �شاقة عبر طوعية و لل�سخرية و ل�ضمان الد ّين
�أو للعبودية.

ما هي اال�سرتاتيجيات التي تعترب فعالة يف حماربة
االجتار بالب�شر:
تت�ضمن مثل هذه اال�ستراتيجيات مايلي:
يجب تح�سين ظ��روف التعليم و نظام المدار�س و خلق
فر�ص العمل و الترويج للم�ساواة ف��ي الحقوق و معالجة
الظروف التي ت��ؤدي �إلى انت�شار االتجار بالب�شر من خالل
برامج تهدف �إلى توعية المجتمع لأخطار هذا االتجار.
ي�ج��ب ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ال��ذي��ن ي�ستغلون �ضحايا االتجار
بالب�شر ومالحقتهم و تقديمهم للعدالة و ا�ستمرار محاكمة
المتاجرين ومن يقدم الم�ساعدة لهم ويحر�ضهم.
تنظيم حمالت لزيادة الوعي في المجتمع.
يجب درا�سة ا�ستراتيجيات مكافحة االتجار بالب�شر ب�شكل
دوري للت�أكد من �أنها مازالت فعالة.

تولي محاكم دبي مرحلة تنفيذ الأحكام �أهمية خا�صة  ,وهي رائدة في هذا المجال باعتبار �أن تنفيذ المحكوم له
للحكم ال�صادر ل�صالحه هو غايته من �إقامة الدعوى �إذ �إنه ال قيمة للحكم �إال بتنفيذه ،وقد حر�صت المحاكم في دبي
على تطبيق مبد�أ التخ�ص�ص في مجال تنفيذ الأحكام و�إجراءاتها ،و�أن�ش�أت في كل محكمة من المحاكم المتخ�ص�صة
�إدارة لتنفيذ الأحكام ال�صادرة عنها.
وت��م ف��ي م�ح��اك��م دب��ي و��ض��ع �إج � ��راءات �سهلة ومي�سرة
لمتابعة �إجراءات تنفيذ الحكم وهي:
�أن المحكوم له يتقدم بعد ح�صوله على الحكم ال�صادر
ل�صالحه �إلى ق�سم الأر�شيف بالمحكمة للح�صول على �صورة
ر�سمية من الحكم مذيلة بال�صيغة التنفيذية ،ويقوم هو
�أو وكيله بتحرير الئحة تنفيذ مو�ضحاً بها بيانات طالب
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التنفيذ والمنفذ �ضده والمبالغ المنفذ بها ،ويتقدم بها �إلى
ق�سم الت�سجيل بالمحكمة.
يقوم ق�سم الت�سجيل ،بعد تح�صيل ر�سوم التنفيذ بفتح
ملف تنفيذ للحكم المطلوب تنفيذه وقيده بالرقم الخا�ص
بالتنفيذ ح�سب نوعه ما �إذا كان تنفيذاً تجارياً �أو مدنياً �أو
غيره ،ويتم تحرير ورقة �إعالن بال�سند التنفيذي والتكليف
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القاضي /عطية محمد زايد
قا�ضي التنفيذ باملحكمة التجارية

تنفيـــذ األحكـام
القضائية فـي دبـي

بالوفاء وتر�سل مع �صورة من ال�سند
التنفيذي و�صورة من الئحة التنفيذ �إلى
ق�سم المح�ضرين بالمحكمة لإعالن المنفذ
�ضده بها ثم �إر�سالها �إل��ى ق�سم التنفيذ المخت�ص
لإرفاقها بملف التنفيذ.
بعد انق�ضاء خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ الإعالن بال�سند
التنفيذي يتم بناء على طلب من طالب التنفيذ اال�ستعالم
من ال��دوائ��ر الحكومية والبنوك عن وج��ود �أم��وال للمنفذ
�ضده من عدمه.
في رحالة رد الجهات الم�ستعلم منها عن وجود �أموال
�أو منقوالت �أو عقارات ي�صدر قا�ضي التنفيذ قراراً بتوقيع
الحجز عليها ف��ي ح��دود المبلغ المنفذ ب��ه و�إخ �ط��ار تلك
الجهات بقرار الحجز ومخاطبة البنوك الموجود لديها
�أموال نقدية بتحويل ما يتم حجزه �إلى خزانة المحكمة.
وفي حالة الحجز على منقوالت �أو موجودات م�ؤ�س�سة �أو
�شركة يقوم مندوب التنفيذ باالنتقال �إليها بعد �صدور قرار
قا�ضي التنفيذ بذلك.
وف��ي حالة الحجز على العقار تتخذ �إج ��راءات حجزه
لدى دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك ب�أن ينتقل مندوب التنفيذ
�إليها للت�أ�شير بذلك في ال�سجالت.

بعد اتخاذ �إجراءات الحجز والإعالن المن�صو�ص عليها
في القانون يتم بناء على طلب الدائن اتخاذ �إجراءات البيع،
وبعد �إتمام عملية البيع وتحويل المبالغ المحجوز عليها
يتم �صرفها �إلى طالب التنفيذ ،و�إذا كان هناك �إ�شراك مع
دائنين �آخرين يتم �إعداد قائمة توزيع بينهم.
وف��ي حالة تقديم المنفذ �ضده طلباً بتق�سيط المبلغ
المنفذ به يتم عر�ضه – خا�صة في التنفيذ التجاري – على
طالب التنفيذ لإبداء الر�أي ب�ش�أنه ،لأنه طبقاً لن�ص المادة
( )86من قانون المعامالت التجارية ال يجوز منح المدين
ب��ال�ت��زام ت�ج��اري مهلة للوفاء ب��ه �أو تق�سيطه �إال بموافقة
الدائن �أو لظروف ا�ستثنائية عامة.
وفي حالة امتناع المدين عن تنفيذ الحكم ،رغم ثبوت
قدرته على الوفاء �أو خ�شية هربه من البالد �أو تهريبه �أمواله
�أو �إخفائها ي�صدر قا�ضي التنفيذ �أمراً بحب�سه بناء على طلب
من المحكوم له لمدة ال تزيد على �شهر ويجوز تجديدها
لمدد �أخ��رى ب�شرط �أال يتعدى مجموع م��دد الحب�س �ستة
وثالثين �شهراً ،و�إذا كان للمدين �إقامة م�ستقرة فال يجوز
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اهتماما ً
ً
خا�صا بالتنفيذ و�أن�ش�أت
حماكم دبي �أولت
يف كل حمكمة متخ�ص�صة �إدارة خا�صة به

�أن تتجاوز مدد حب�سه عن �ستة �أ�شهر متتالية ،ويجوز تجديد
حب�سه بعد انق�ضاء ت�سعين يوماً على �إخالء �سبيله �إذا ظل
ممتنعاً عن التنفيذ رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
وفي حالة ا�ستيفاء طالب التنفيذ لكامل حقوقه المنفذ
بها ي�صدر قا�ضي التنفيذ قراراً بحفظ الملف.
وتقوم محاكم دب��ي بحفظ كافة البيانات والإج ��راءات
المتعلقة ب�م�ل��ف ال�ت�ن�ف�ي��ذ وق � ��رارات ق��ا��ض��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ فيه
الكترونياً في �أجهزة الحا�سب الآلي بالمحكمة تي�سيراً على
المراجعين ول�سهولة الرجوع �إليها في �أقل وقت ممكن.
تنفيذ الأحكام والأوامر و�إجراءاته
�إن قانون الإج��راءات المدنية قد �أف��رد للتنفيذ الكتاب
الثالث منه تحت عنوان (التنفيذ) وقد �أفرد في الف�صل الأول
منه في المواد من (� 219إلى  )224تعريف قا�ضي التنفيذ
واخت�صا�صه و�إن��اب�ت��ه ف��ي الإج� ��راءات الوقتية والتنفيذية
وح��االت ا�ستئناف قراراته التي �أورده��ا القانون على �سبيل
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الح�صر و�إجراءات �إن�شاء ملف التنفيذ والأوراق.
وت�ضمن الف�صل الثاني في ال�م��ادة ( )225من القانون
بيان ال�سندات التنفيذية وهي:
-1الأحكام والأوامر.
-2المحررات الموثقة طبقاً لقانون التوثيق والت�صديق.
-3محا�ضر ال�صلح التي ت�صدق عليها المحاكم.
-4الأوراق الأخ ��رى التي ين�ص ال�ق��ان��ون على �إعطائها
�صفة ال�سند التنفيذي.
و�أوردت ال�م��واد من (� 244إل��ى  )246من القانون �أحكام
�إ�شكاالت التنفيذ واخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ بالحكم فيها
وفي منازعات التنفيذ المو�ضوعية وطريقة رفعها و�شرط
قبولها والأثر الواقف للإ�شكال الأول م�ؤقتاً حتى يف�صل في
الأ�شكال وزوال هذا الأثر.
احلجوزات
الحجز �إما �أن يكون تحفظياً �أو تنفيذياً ،وقد نظم �أحكامه
الباب الثاني من هذا الكتاب على التف�صيل الآتي:
بينت المادة ( )247من قانون الإجراءات المدنية الأموال
التي ال يجوز توقيع الحجز عليها.
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ما هي �إجراءات احلجز وما هي الأموال
التي ال يجوز توقيع احلجز عليها

وح��ددت ال�م��ادة ( )252وم��ا بعدها م��ن ال�ق��ان��ون الحجز
ال�ت�ح�ف�ظ��ي ع�ل��ى م �ن �ق��والت وع� �ق ��ارات ال �م��دي��ن و�إج ��راءات ��ه
و� �ش��روط��ه وح��االت��ه� � ،س��واء ك��ان ب �ن��اء ع�ل��ى �أم ��ر م��ن قا�ضي
الأمور الم�ستعجلة �أو من رئي�س الدائرة التي تنظر الدعوى
ال�م��و��ض��وع�ي��ة وت�ح��دث��ت ع�ل��ى �أح �ك��ام دع ��وى ��ص�ح��ة الحجز
و�إج��راءات وميعاد رفعها والمحكمة المخت�صة بنظرها وفي
المادة ( )257وما بعدها �أحكام حجز ما للمدين لدى الغير.
وفي المواد من (� 271إلى  )289من القانون جرى تحديد
�أحكام حجز المنقول لدى المدين.
وقد يثور الت�سا�ؤل في حالة االتفاق على �شرط التحكيم
ب�ش�أن نزاع معين على مدى اخت�صا�ص المحاكم بالإجراءات
الم�ستعجلة والتحفظية والقول في ذلك هو ما ا�ستقر عليه
ق�ضاء محاكم دب��ي �أن��ه ال يجوز التحكيم ب�صدد �إجراءات
الحجز والتنفيذ وال الدعاوى الالزمة ل�صحتها �إال �إذا اتفق
على اخت�صا�ص جهة التحكيم بها ،و�إذا كان النزاع المو�ضوعي
قد اتفق على التحكيم ب�ش�أنه وخال العقد �أو المحرر من
االتفاق على اخت�صا�ص تلك الجهة بالإجراءات التحفظية
ودع��اوى �صحتها ف��إن طلب توقيع الحجز التحفظي على
�أموال المدين وطلب �صحته وتثبيته يكون من اخت�صا�ص
المحاكم دون جهة التحكيم.
وقد بينت المادتان ( 290و  )291حجز الأ�سهم وال�سندات
والإي� ��رادات والح�ص�ص وال�م��واد من (� 92إل��ى � )312أحكام
الحجز على العقار و�إجراءات بيعه.
و�أورد القانون التجاري البحري في المواد من (115

�إلى  )134منه �أحكام و�إج��راءات و�شروط الحجز التحفظي
والحجز التنفيذي على ال�سفينة وبيعها.
اتفاقية نيويورك
�صدر بتاريخ  2006/6/13المر�سوم االتحادي رقم ()43
ل�سنة  2006في �ش�أن ان�ضمام دولة الإمارات العربية المتحدة
التفاقية نيويورك لالعتراف ب�ق��رارات التحكيم الأجنبية
وتنفيذها.
و�أوردت المادة الأولى من االتفاقية� :أن تنطبق االتفاقية
على االع �ت��راف ب �ق��رارات التحكيم وتنفيذها متى �صدرت
ه��ذه ال�ق��رارات في �أرا��ض��ي دول��ة خ�لاف الدولة التي يطلب
االعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها ،ومتى كانت نا�شئة
عن خالفات بين �أ�شخا�ص طبيعيين �أو اعتباريين ،وتنطبق
�أي�ضاً على قرارات التحكيم التي ال تعتبر قرارات محلية في
الدولة التي يطلب فيها االعتراف بهذه القرارات وتنفيذها،
وي�ج��وز لكل دول��ة م��ن ال��دول الأع���ض��اء �أن تتم�سك ب�شرط
المعاملة بالمثل.
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مقاالت العدد ...
افتتاحية العدد
قبسات من الفكر
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يقول المدير

الحماية المدنية للمستهلك ()2
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد

ون�صت المادة الثانية على �أن تعترف كل دولة متعاقدة ب�أي
اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان ب��أن يحيال �إل��ى التحكيم
جميع الخالفات �أو �أي��ة خالفات ن�ش�أت �أو قد تن�ش�أ بينهما،
بالن�سبة لعالقة قانونية محددة تعاقدية �أو غير تعاقدية
تت�صل بمو�ضوع يمكن ت�سويته عن طريق التحكيم.
ون�صت المادة الثالثة :على كل دولة متعاقدة �أن تعترف
بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة ،و�أن تقوم بتنفيذها وفقاً
للقواعد الإج��رائ �ي��ة المتبعة ف��ي الإق�ل�ي��م ال��ذي يحتج فيه
بالقرار طبقاً لل�شروط الواردة في المواد التالية.
ون�صت المادة الرابعة :يقوم الطرف الذي يطلب االعتراف
والتنفيذ وقت تقديم الطلب بتقديم ما يلي:
-1القرار الأ�صلي م�صدقاً عليه ح�سب الأ�صول المتبعة �أو
ن�سخة منه معتمدة ح�سب الأ�صول.
-2االتفاق الأ�صلي الم�شار �إليه في المادة الثانية �أو �صورة
منه معتمدة ح�سب الأ�صول.
وم �ت��ى ك��ان ال�ح�ك��م ال �م��ذك��ور �أو االت �ف��اق ال �م��ذك��ور بلغة
خالف اللغة الر�سمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار ،يجب
ع�ل��ى ال �ط��رف ال ��ذي يطلب االع �ت��راف ب��ال�ق��رار وت�ن�ف�ي��ذه �أن
يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة ،ويجب �أن تكون
ال�ت��رج�م��ة معتمدة م��ن م��وظ��ف ر��س�م��ي مخت�ص �أو مترجم
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محلف �أو ممثل دبلوما�سي �أو قن�صلي.
ون�صت المادة الخام�سة :ال يجوز رف�ض االعتراف بالقرار
�أو تنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج �ضده بهذا القرار
�إال بال�شروط الواردة بالمادة.
المادة ال�ساد�سة خا�صة بنق�ض ووقف تنفيذ القرار.
ال �م��ادة ال�سابعة تنظم ح��ق �أط ��راف االتفاقية ف��ي عقد
اتفاقيات جديدة �أو ثنائية تتعلق باالعتراف بقرارات التحكيم
وتنفيذها وع��دم ت��أث�ي��ر �أح �ك��ام ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة على �صحة
ات�ف��اق��ات الأط ��راف المتعاقدة ،وان�ت�ه��اء العمل ببروتوكول
جنيف المتعلق بال�شروط التحكيمية لعام  1933الأخرى
المتعلقة بتنفيذ هذه القرارات لعام .1937
وت�شتمل المواد من الثامنة �إلى ال�ساد�سة ع�شرة والأخيرة
من مواد االتفاقية على �إج��راءات وكيفية فتح باب التوقيع
على ه��ذه االتفاقية وان�ضمام ال ��دول الأع���ض��اء ف��ي الأمم
المتحدة �إليها وبدء �سريانها ونطاقه واالن�سحاب منها.
وي�ق��وم الأم �ي��ن ال�ع��ام ل�ل�أم��م المتحدة ب��إخ�ط��ار الدول
الأع�ضاء بهذه الإج��راءات وكيفية حفظ االتفاقية واللغات
ال �م �ح��ررة ب �ه��ا وه ��ي اال� �س �ب��ان �ي��ة واالن �ك �ل �ي��زي��ة والرو�سية
وال�صينية والفرن�سية و�إر�سال ن�سخة معتمدة منها �إلى الدول
الأع�ضاء.

مع األبواب الثابتة...
أنشطة وكاميرا المعهد

اإلنابة القضائية وتنفيذ األحكام
واألوامر والسندات األجنبية
بقلم القا�ضي /عطية حممد زايد
الحماية الجنائية للبيئة البحرية
من التلوث البري
الدكتور عبد الرازق املوايف

حكاوي الراوي
من تراثنا القضائي
المستجدات التشريعية
موزاييك

حق المساواة في قانون األحوال الشخصية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
بقلم القا�ضي الدكتور /خليل �إبراهيم

ي�سعدنا تلقي م�شاركاتكم ومو�ضوعاتكم يف �أي من �أبواب املجلة على العنوان التايل:

m a i l @ d ji.g o v.ae
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�ضمن ا�سرتاتيجيته للأعوام 2013-2011
وحتت عنوان «امل�شاريع كمدخل لتطوير املجتمع»
معهد دبي القضائي ينوع الدورات
ويوسع منهجيات العمل والفئات المستهدفة
ي���س�ع��ى م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي ج��اه��داً لتح�سين
مخرجات العمل الم�ؤ�س�سية للو�صول بر�سالته �إلى
كافة �أطياف المجتمع وفئاته وب�شكل يحقق الأهداف
الم�ؤ�س�سية ،وال �ت��زم �اً بالنهج ال ��ذي اختطته �إدارة
المعهد في ال�سنوات الأخيرة فقد تم تنويع منهجيات
ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات لت�سهم ب ��إث��راء ال�ن���ش��اط��ات التي
تنفذ من قبل المعهد ،حيث يقدم المعهد خدماته
م��ن مدخل التدريب المعتمد على نظام البرنامج
ال�ت��دري�ب��ي بغ�ض النظر ع��ن م��دت��ه ال��زم�ن�ي��ة� ،إال �أن
ر�ؤي��ة المعهد قد تطورت لتو�سع قاعدة المنهجيات
الم�ؤ�س�سية المعتمدة ف��ي تحقيق ال ��ر�ؤى والغايات
الم�ؤ�س�سية اال�ستراتيجية.
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ويرتكز المعهد في ا�ستراتيجيته للأعوام 2013 – 2011
على تح�سين وتو�سيع قاعدة خدماته وفئاته الم�ستهدفة،
�إ�ضافة �إلى محاور عمله الأ�سا�سية القائمة على ن�شر الثقافة

-1تبني مفهوم المجتمع المحلي.
-2تعزيز مفاهيم العمل التطوعي والم�شاركة.
-3اع� �ت� �م ��اد م��دخ��ل ال �م �� �ش��اري��ع ل�ت�ح�ق�ي��ق المخرجات
المطلوبة.
وه �ن��ا ن�ع��ر���ض ب���ش�ك��ل م��وج��ز ت�ف���ص�ي�لات ه ��ذه الأرك� ��ان
لإي�ضاح مفهومها وكيفية تبنيها كمنهجيات تخدم الأهداف
الم�ؤ�س�سية وتو�سع قواعد المتعاملين والخدمات المقدمة
من المعهد.
�أوال :تبني مفهوم املجتمع املحلي
هدف المعهد :تطوير برامج وم�شاريع ت�ستهدف رفع
ال��وع��ي القانوني ل��دى �أف ��راد المجتمع بفئاته المختلفة
كال�شباب والن�ساء وغيرهم.
ُي�ع��رف روب ��رت ماكيفر المجتمع المحلي ب��أن��ه وحدة
اجتماعية تجمع بين �أع�ضائها مجموعة م��ن الم�صالح
ال�م���ش�ت��رك��ة ،وت���س��ود بينهم ق�ي��م ع��ام��ة و��ش�ع��ور باالنتماء،
بالدرجة التي تمكنهم من الم�شاركة في الظروف الأ�سا�سية
لحياة م�شتركة.
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فيصل هاشم القرعان
رئي�س ق�سم التدريب والت�أهيل باملعهد

القانونية والوعي بها ،لذا ي�سعى المعهد لينطلق في بناء
ن�شاطات م�ؤ�س�سية ت�ساهم بالو�صول �إلى المجتمع المحلي
بكافة �أطيافه لتعزيز الوعي بالجوانب القانونية.
ويتعامل المعهد ب�شكل �أ�سا�سي م��ع ال �م��وارد الب�شرية
المحترفة في المجاالت العدلية والق�ضائية والقانونية،
وترتكز معظم ن�شاطاته على خدمة هذه الفئات .والجديد
هنا هو فكرة الو�صول للمجتمع المحلي (�شباب ،ن�ساء ،ذوي
احتياجات خا�صة) لتقديم خدمات فنية متخ�ص�صة لهم
تعزز الوعي القانوني لديهم وت�سهم
ب �ت �ح �� �س �ي��ن ف ��ر� ��ص ح �ي ��ات �ه ��م..
ول�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا الأم � ��ر هناك
ث�لاث��ة �أرك � ��ان �أ� �س��ا� �س �ي��ة البد
ل�م�ع�ه��د دب� ��ي ال �ق �� �ض��ائ��ي من
تعزيزها كمفاهيم وممار�سات
م�ؤ�س�سية ،و�إدماجها في ن�شاطاته
المبرمجة ،وت�ط��وي��ر ق ��درات موارده
الب�شرية لتكون قادرة على التعامل مع هذه الأركان
الثالثة ،التي تتكون من:

و ُي �ع��رف لوي�س وي��رث المجتمع المحلي ب��ال�ق��ول� :إنه
يتميز بما له من �أ�سا�س مكاني �إقليمي يتوزع من خالله
الأف ��راد والجماعات والأن���ش�ط��ة ،وبما ي�سوده م��ن معي�شة
م�شتركة تقوم على �أ�سا�س االعتماد المتبادل بين الأفراد،
وبخا�صة في مجال تبادل الم�صلحة.
�أما بلين مير�سر فيعرف المجتمع المحلي ب�أنه تجمع
لأ��ش�خ��ا���ص ت�ن���ش��أ بينهم � �ص�لات وظ�ي�ف�ي��ة ،وي�ع�ي���ش��ون في
منطقة جغرافية محلية خ�لال فترة محددة من الزمن،
كما ي�شتركون في ثقافة عامة ،وينتظمون في بناء اجتماعي
م�ح��دد ويك�شفون با�ستمرار ع��ن وع��ي بتميزهم وكيانهم
الم�ستقل كجماعة.
�أبعاد ومقومات املجتمع املحلي:
�أ) ال�ح��دود الجغرافية :يتكون المجتمع م��ن م�ساحة
معينة من الأر�ض ،ولي�س من الأهمية �أن تكون هذه الم�ساحة
مقيدة بحدود �إدارية �أو �سيا�سية معينة.
ب) الجانب ال�سكاني للمجتمع :المجتمع لي�س م�ساحة
فقط بل مجموعة من النا�س يعي�شون معاً ،لذلك فعوامل
عدد ال�سكان ،تركيبتهم العمرية� ،أ�صولهم العرقية ،معدل
المواليد والوفيات تعتبر من عوامل تحديد المجتمع.
ج) االعتماد المتبادل بين �أع�ضاء المجتمع :تعدد وتنوع
حاجات الإن�سان وعدم قدرته على �إ�شباعها بمفرده �أو حتى
في ظل مجموعات محدودة يجعل من ال�صعوبة بمكان �إ�شباع
ه��ذه االحتياجات ويترتب على ذل��ك ان�ضمامه للتجمعات
الب�شرية.
د) العالقات والنظم االجتماعية :المجتمع المحلي
يت�ضمن ف�ك��رة اال��ش�ت��راك ف��ي القيم وال�ن�ظ��م االجتماعية
بالإ�ضافة �إلى عاملي المكان وال�سكان .وتختلف المجتمعات
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ال��م��وارد الطبيعية :الأر�� � ��ض ما
بداخلها ،ما عليها وم��ا فوقها (المعادن،
ال�صخور ،ال�ت��رب��ة ،ال�غ��اب��ات،ال�م��راع��ى ،موارد
المياه ،المناخ ،الت�ضاري�س ،الحيوانات البرية ،الأ�سماك)
الموارد المجتمعية :الأطر التي تحكم العالقة بين
النا�س وتحدد عالقتهم بالموارد الأخ��رى وكيفية التعامل
معها (م�ؤ�س�سات مجتمعية ،نظم ولوائح وقوانين ،عادات
وتقاليد� ،أعراف ،ثقافات محلية� ،أديان ... ..الخ).

يتعام��ل املعه��د ب�ش��كل �أ�سا�سي م��ع املوارد
الب�شري��ة املحرتف��ة يف املج��االت العدلي��ة
والق�ضائي��ة والقانوني��ة ،وترتك��ز معظ��م
ن�شاطاته على خدمة هذه الفئات�ش
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املوارد التنموية يف املجتمع املحلي:
يق�صد بالموارد التنموية كل المقومات المتوفرة في
مجتمع ما والتي تمثل فر�صاً يمكن ا�ستغاللها لإحـداث
التنمية ب��ذل��ك المجتمع ،و تق�سم ال �م��وارد التنموية �إلى
ثـالثة �أق�سام رئي�سـة على النحو التالي:
الموارد الب�شرية :الب�شر وم��ا يملكونه م��ن موارد
(وت�شمل العدد ،الفئات العمرية ،النوع ،الأموال ،المعارف،
المهارات ،الخبرات).

ملعلوماتك
ترج��ع �أهمية التطوع �إىل �أن��ه ينمي الإح�سا�س
باالنتم��اء وال��والء للمجتم��ع ويق��وي الرتابط
االجتماعي

�أهمية العمل التطوعي:
ت��رج��ع �أه�م�ي��ة ال�ت�ط��وع ل�ي����س ل�ك��ون��ه ع �م� ً
لا ي���س��د ثغرة
فقط ،بل �أهميته الكبرى تكون في تنمية الإح�سا�س لدى
المتطوع وم��ن تقدم �إل�ي��ه الخدمة (ال�م��واط��ن) باالنتماء
وال��والء للمجتمع ،وتقوية الترابط االجتماعي بين فئات
المجتمع المختلفة والذي اهتز بعوامل التغير االجتماعي
والح�ضاري ،وكلما كثر عدد المتطوعين كلما دل ذالك على
وعي المواطنين وح�سن تجاوبهم.

الآثار الفردية
� )1شعور ال�ف��رد ب��ال��راح��ة النف�سية عند قيامه ب ��أي عمل
تطوعي .
� )2شعور الفرد بتحقيق مك�سب ديني وهو الأجر والثواب من
اهلل.
� )3شعور الفرد ب�أهمية الترابط بين �أفراد المجتمع في�سعى
�إلى الم�شاركة.
� )4إقناع الفرد ب�أن ما ي�ؤديه هو خدمة وطنية �إن�سانية لأفراد
مجتمعه.
 )5زيادة وتقوية االنتماء الوطني بين الأفراد.
 )6الق�ضاء على �أوقات الفراغ ووجود ما ي�شغل ذلك الفراغ.
 )7زيادة الإح�سا�س بذات الفرد و�أهميته في المجتمع فيود
رد المعروف لمن �ساعده.
الآثار االجتماعية
 )1تقوية الترابط والتكاتف بين �أفراد المجتمع.
� )2شعور الجماعة بحاجة الفرد و�شعور الفرد بحاجة
الجماعة.
 )3تنمية روح التناف�س بين الجماعات التطوعية بما
يعك�س جودة الخدمات.
 )4زيادة �أماكن تقديم الخدمات وتوفرها.
 )5توفير المبالغ ال�ت��ي ت�صرف على ال�ق��وى الب�شرية
و�صرفها في مجاالت �أخرى.
ثالثا :اعتماد مدخل امل�شاريع لتحقيق املخرجات املطلوبة
هدف المعهد  :تطوير ن�شاطات المعهد لتنفذ على �شكل
م�شاريع طويلة الأمد ت�ستهدف قطاعات وفئات محددة.
يعرف الم�شروع على �أن��ه عملية ا�ستثمارية تتكون من
مجموعة متكاملة من الأن�شطة تنفذ خ�لال فترة زمنية
محددة وح�سب ت�صاميم وطاقات �إنتاجية موجهة لخدمة
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وفقاً لنوع القيم والتقاليد وال�سلوك العام.
هـ) ال�شعور بالوالء واالنتماء للمجتمع� :إن اال�شتراك في
القيم وال�سلوكيات بالإ�ضافة �إلى عامل المكان وال�سكان من
�ش�أنه �أن يقوي من ال�شعور بالوالء واالنتماء للمجتمع.
و) التفاعل االجتماعي بين جماعات المجتمع :هذا
ال�ت�ف��اع��ل ب�ي��ن �أف ��راد المجتمع م��ن ��ش��أن��ه �إت��اح��ة الفر�صة
لظهور القادة وي�سمح بتحديد الأدوار والمكانة االجتماعية
للأع�ضاء والجماعات المكونة للمجتمع .ويمكن عن طريق
التفاعل االجتماعي �أن يتو�صل �سكان المجتمع �إلى تكوين
تنظيمات �أو منظمات يتحركون من خاللها لإ�شباع حاجاتهم
وحل م�شكالتهم.

ثانيا :تعزيز مفاهيم العمل التطوعي
وامل�شاركة
هدف المعهد :تعزيز مفهوم
التطوع من خالل ت�أهيل عدد من
المتطوعين لي�صبحوا ف��ي عداد
ال �م��درب �ي��ن واالخ�ت���ص��ا��ص�ي�ي��ن في
م�ج��االت تنموية م �ح��ددة ،واالعتماد
عليهم الح �ق �اً ك�م���ص��ادر يمتلكها المعهد
لتنفيذ عمليات تطوير المجتمع المحلي.
ج��اء ال�ح��ث ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ف��ي ك��اف��ة ال�شرائع
ال�سماوية واعتباره نوعاً من الدعم والم�ؤازرة فيما بين الب�شر
بع�ضهم بع�ضاً ،ومع تعقد الحياة في جوانبها االجتماعية
واالقت�صادية والأمنية �أ�ضحى على المجتمعات التي تواجه
تعقيدات الحياة البحث عن �شريك �آخ��ر ي�ساهم معها في
المواجهة والت�صدي لتلك الم�شكالت ،من هنا جاء مدخل
التطوع لي�ساهم في توفير فر�ص خدمة اجتماعية تقدم
ب�شكل طوعي وت�ستقطب فئات المجتمع وتقوم بتدريبها
وت�أهيلها وتهيئتها.

�آثار التطوع:
االن�خ��راط في الأع�م��ال التطوعية يعك�س �آث ��اراً فردية
واجتماعية مهمة ت� ��ؤدي �إل��ى تقوية ال�ت��راب��ط بين �أف��راد
المجتمع وزيادة الخدمات التي تقدم �إليهم وا�ستمراريتها
ومن هذه الآثار ما يلي:
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الم�شاريع ت�ب��د�أ م��ن م�شكلة �أو ح��اج��ة معينة وتكون
�ضمن �إطار م�ؤ�س�سي.
الم�شاريع تت�ضمن اال�ستثمار الأمثل للموارد في ظل
الأهداف.
الم�شاريع تتميز بالخ�صو�صية فهي غالباً فريدة في
نوعها �أو �أهدافها الخا�صة.
الم�شاريع لها �أهداف ثالثية الأبعاد:
•وجود برنامج زمني محدد.
•وجود ميزانية محددة.
•وجود تف�ضيل �أدائي موجه ومحدد.
وب�شكل ع��ام ن�ستطيع تعريف الم�شروع على �أن��ه عملية
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امل�شـاريع:
للتمييز بين الم�شاريع وال�م�ج��االت الإداري� ��ة الأخرى
هنالك �أربع خ�صائ�ص تميز الم�شروع هي:

مخططة بنظام يهدف �إلى تحقيق �أهداف مو�صوفة م�سبقاً
�ضمن ميزانية محددة ووقت معرف بداية ونهاية.

شرف حامل القرآن الكريم وفضل تالوته
حامل القر�آن هو احلافظ له واملتعهد بحفظه
وقراءته والعامل مبحكمه وامل�ؤمن مبت�شابهه� ،أو
�صاحب القر�آن الذي ال يغفل عنه بل يتلوه �آناء
الليل و�أطراف النهار مطبقاً ما جاء به ،قال تعاىل
يف �سورة �آل عمران ( َل ْي ُ�سواْ َ�س َو�آ ًء ِّمنْ َ�أهْ لِ ا ْل ِك َتابِ ُ�أ َّم ٌة
الل �آ َن�آ َء ال ّلَ ْيلِ َو ُه ْم ي َْ�س ُجدُو َن) �آية
َق�آ ِئ َم ٌة َي ْت ُلو َن �آيَاتِ هَّ ِ
 ،113و�إن الأ�صل يف القر�آن الكرمي حفظه؛ فقد قال
اهلل تعاىل يف �سورة العنكبوت (ب َْل ُه َو �آَي ٌ
َات َب ِّي َن ٌات فيِ
ُ�صدُو ِر ا َّلذ َ
ِين �أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم ) �آية 49
وقد روى احلاكم يف م�ستدركه ب�إ�سناد �صحيح عن
عبداهلل بن عمرو �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال  :من قر�أ القر�آن فقد ا�ستدرج النبوة بني
جنبيه غري �أنه ال يوحى �إليه ،وال ينبغي ل�صاحب
القر�آن �أن يجد مع من وجد – �أي يغ�ضب مع من

غ�ضب  -وال �أن يجهل مع من جهل ويف جوفه
كالم اهلل.
قال الف�ضيل بن عيا�ض :حامل القر�آن حامل راية
الإ�سالم ال ينبغي �أن يلغو مع من يلغو ،وال ي�سهو مع
من ي�سهو ،وال يلهو مع من يلهو ،تعظيماً هلل تعاىل.
ولقد �أخرب ال�صادق امل�صدوق �صلوات اهلل و�سالمه
عليه عن ارتفاع �ش�أن �أهل القر�آن به فقال�« :إن اهلل
يرفع بهذا القر�آن �أقواماً وي�ضع به �آخرين».
و�إمنا كان ذلك لأن القر�آن العظيم هو كالم رب
العاملني واملعجزة اخلالدة الباقية �إىل يوم الدين،
فيه خرب من قبلنا ونب�أ ما بعدنا ،ال ي�أتيه الباطل
من بني يديه وال خلفه ،هو �شفاء للم�ؤمنني
وح�سرة على الكافرين.
وهلل در الإمام ال�شاطبي حني قال:
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�أه��داف مرغوبـة ومحددة ومتفق عليها ،وتعتبر الم�شاريع
�أحد و�سائل تطوير المجتمعات والمنظمات ب�شكل متوازن
�سواء �أكانت هذه الم�شاريع ربحية �أم خدمية .ت�أتي فل�سفة
الم�شروع انطالقاً من التنمية ال�شاملة للأفراد والمنظمات
لالرتقاء بالطاقات.
�أما العاملون في الم�شاريع� ،سواء في تقييمها �أو �إدارتها
�أو الإ�� �ش ��راف ع�ل��ى ��ش��ؤون�ه��ا ف�لا ب��د �أن يتمتعوا بمهارات
�أ�سا�سية تتعلق باختيار الم�شروع و�إدارت��ه وتوجيه موارده،
و�أن يتمتعوا بامتالك معلومات �أ�سا�سية مرتبطـة بغر�ض
ال�م���ش��روع وم��راح�ل��ه وكيفية تخطيطه وتنظيم عنا�صره
وتقييم �أن�شطته.
ف��ي ظ��ل ن ��درة ال �م��وارد والمخ�ص�صات
فقد �أ�صبح دور الم�شاريع �أكثر �أهمية ،حيث
�إن�ه��ا ت�ساعد ف��ي تجزئة الن�شاطات الخدمية
والربحية وتحويل الأفكار �إل��ى واق��ع عملي يعزز
م��ن و��س��ائ��ل الإدارة وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا وت�ف�ع�ي��ل ا�ستخدام
الموارد والو�صول �إلى حاالت ا�ستخدام �أمثل لها.

دورة حياة امل�شروع:
ل�ك��ل م���ش��روع دورة ح�ي��اة خ��ا��ص��ة ب��ه تنطلق م��ن نقطـة
م��ا وتنتهي ع�ن��د نقطة �أخ� ��رى ،ح�ي��ث ي �ب��د�أ م���ش��روع �آخر.
وهنالك العديد من الأفراد الذين تعاملوا مع الم�شروعات
وحاولوا ت�صنيف مراحلها �إال �أنه وباختالف المداخل لكن
جوهر دورة حياة الم�شاريع يت�شابه في معظمه� .أحد هذه
الت�صنيفات يتعامل م��ع الم�شروع على �أن��ه مجموعة من
الخطوات المتتابعة والمت�سل�سلة والتي تحقق الهدف من
ه��ذا الم�شروع وت�ب��د�أ ه��ذه ال�خ�ط��وات م��ن وج��ود ح��اج��ة ما
وتنتهي بالتقييم ،مروراً بمجموعة من المراحل التي تتمثل
في التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم.
هناك �أربع خ�صائ�ص ميكن بوا�سطتها
التمييز بني امل�شروعات

القاضي عبد اللطيف العلماء
القاضي بمحاكم دبي
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التدريب علم وفن

�أو ًال :الربامج التدريبية:

الخطة التدريبية
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إعداد :بدرية الغيثي
ق�سم التدريب والتطوير

أكتوبر

في �شهر

ت�ضمن البرنامج المعد البرامج التدريبية التالية:

للربع األخير من العام الحالي

جاءت خطتنا التدريبية لتعبر عن ر�ؤيتنا المتمثلة في �أن نكون المركز الإقليمي للتميز القانوني والعدلي ،وذلك
من خالل تنفيذ برامج تدريبية متميزة ،تعتمد على وجود ت�صميم دقيق لمو�ضوعات التدريب لتلبي احتياجات
عمالئنا ،وت�سهم بتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.
وا�ستكما ًال ل��دور المعهد تلهمنا مقولة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم «ما �سننفقه على التدريب
والت�أهيل ا�ستثمار كبير بالم�ستقبل ال نعرف �أف�ضل منه»،
ج��اءت خطة الربع الأخير من عام  2011مبنية على �أف�ضل
ال�م�م��ار��س��ات ال�ت��دري�ب�ي��ة ،وم��ع �إدراك �ن��ا لأه�م�ي��ة التكيف مع
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احتياجات ال�شركاء والعمل ال�ج��اد لتلبيتها ،تنوعت خطة
الربع الأخير ،مع �إعطاء م�ساحة �أكبر لتنفيذ الم�شروعات
والفعاليات وع��دم ق�صورها على البرامج التدريبية ،حيث
ق�سمت الخطة �إلى ق�سمين :الأول يخت�ص بالبرامج التدريبية
المتخ�ص�صة والثاني يرتبط بالفعاليات والم�شروعات.
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التدريب علم وفن
نوفمبر

ديسمبر

وفي �شهر

�سيقدم المعهد مجموعة البرامج التالية:

و�شهر

الذي يعد خاتمة برامج المعهد �ضمن خطته ال�سنوية للعام � 2011أمد المعهد ت�سعة برامج هي:
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ثانيا :امل�شاريع
الم�شروعات والفعاليات المزمع تنفيذها تت�ضمن ما يلي:
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حوار

جان مارجرت روجرز..

ُ
تعلمت
التجاري وال�سياحي .فبينما �أنا كنت في دولة الإمارات،
�أن مواطني دولة الإم��ارات متميزون بال�ضيافة والكرم البالغ
نحو �ضيوف الدولة.
ما الهدف الذي التحقت فيه باملعهد وكم مدة الزيارة؟
وهل هذه هي زيارتك الأوىل لدبي؟
ه��دف زي��ارت��ي للمعهد ه��و التعلم ع��ن الأنظمة القانونية
والق�ضائية في دبي ودولة الإمارات .و�أم�ضيت قرابة � 6أ�سابيع
هنا .نعم �إنها زيارتي الأولى �إلى دبي وال�شرق الأو�سط!

حوار أجراه :محمد اليافعي

ي��رت�ب��ط م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي ب��ات�ف��اق�ي��ة �شراكة
علمية مع كلية القانون في جامعة جورجيا بالواليات
المتحدة الأميركية ،و في �إطار تلك ال�شراكة ي�ستقبل
المعهد �سنوياً متدرباً من ط�لاب ال�سنوات النهائية
لتلقي التدريب العملي بالمعهد ،وقد ا�ستقبل المعهد
المتدرب بليك ماكدنيال ،وهذا العام ا�ستقبل الطالبة
جان مارجت روجوز ،التي ق�ضت �ستة �أ�سابيع تدريبية
بالمعهد ،وك��ان لمجلة المعهد معها ه��ذا ال�ح��وار في
ختام تدريبها.
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ما تقييمك للدور الذي يلعبه املعهد يف املجتمع؟
يلعب المعهد دوراً مهماً في توفير التدريب للق�ضاة في دبي
والإم��ارات� ..إن الإمارات هي دولة �شابة ولكنها متقدمة  ،ودبي
ت�ح��دي��داً قدمت ال�ت��دري��ب م��ن خ�لال المعهد ل�ضمان تحقيق
المعرفة القانونية والق�ضائية والعدلية لدى الق�ضاة.
ما �أهم ال�سمات التي يت�سم بها املجتمع الإماراتي؟
المجتمع الإم��ارات��ي يت�سم بالتقدم المتطور ف��ي المجال

ما �أهمية الربنامج التدريبي ،هل �أ�ضاف ً
�شيئا جديد ًا لكم؟
مثل هذه الزيارات التي تم ترتيبها من قبل �إدارة المعهد
�سنحت لي الفر�صة للتوا�صل والتفاعل مع كبار الم�س�ؤولين في
الدوائر الحكومية المحلية واالتحادية والخبراء في المجال
القانوني ،مما �أو�ضح لي ال�صورة عن ق��رب ح��ول كيفية عمل
الأنظمة القانونية في دبي.
كيف تقيمون جتربة التدريب يف معهد دبي؟
تجربتي مع معهد دبي الق�ضائي فاقت توقعاتي ،من حيث
احتكاكي مع مختلف الفئات ،وتعرفي عن ق��رب على العادات
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رؤيــة طـالبــة
أمريكية متدربة
فـي المعهـــد

ُ
ُ
وتعلمت الكثري.
بهرت باالختالفات القانونية
وهي جتربة علمية ثرية بكل ما تعنيه الكلمة
جتربتي م��ع معهد دب��ي الق�ضائي فاق��ت توقعاتي
الإمارات تطبق �أف�ضل املمار�سات العاملية

والتقاليد الجديدة بالن�سبة لي ،وتفهمي للنظام القانوني� .إن
نظام القانون المدني بدولة الإم��ارات م�شابه للنظام المدني
في م�صر وفرن�سا ،وبالن�سبة لكوني �أمريكية قادمة من منطقة
مختلفةُ ،
ُ
وتعلمت الكثير.وهي
بهرت باالختالفات القانونية
تجربة علمية ثرية بكل ما تعنيه الكلمة.
دور املعهد امل�ستقبلي الذي تو�صينا بتنفيذه؟
�أرى ب�أن ي�ستمر المعهد في برامجه التدريبية المتخ�ص�صة
لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ،وربما �إدراج التدريب المتخ�ص�ص
للمحامين .التدريب ذو ال�ج��ودة العالية �سي�ساهم ف��ي قدرة
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حوار

ما �أكرث الأماكن ال�سياحية والتاريخية التي تركت
�أثر ًا يف نف�سك؟
لقد وفرت �إدارة المعهد لي برنامجاً حاف ً
ال لزيارة الكثير
من الأماكن في دولة الإمارات العربية المتحدة .فقد �أبهرني
ق�صر الإم��ارات المطلي بالذهب في �إمارة �أبوظبي ،وفي دبي،
انبهرت ببرج خليفة الذي يعد �أط��ول بناء في العالم ،وكذلك
ُ
ا�ستمتعت بق�ضاء
�أك�ب��ر م��رك��ز ت�سوق ف��ي ال�ع��ال��م ،دب��ي م��ول.
الليالي في الت�سوق ورحلة ال�سفاري كانت ممتعة.والمتحف
وركبت العبرة وا�ستمتعت في قرية التراث ،وخور دبي.و�أتمنى
العودة مرات عديدة لزيارة هذه الأماكن مجدداً.
بعد انتهاء زيارتك كيف تقيمني جتربة �شراكة
اجلامعة مع املعهد؟
هي مفيدة جداً .و بكل ت�أكيد �س�أو�صي بتكرار هذه التجربة
الفريدة لزمالئي .فقد وفرت لي كلية القانون بجامعتي بعثة
درا�سية لم�ساعدتي في تغطية النفقات قلي ً
ال بينما �أنا كنت في
74
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�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية ل�ضمان تحقيق العدل في النظام
القانوني والق�ضائي .وك��ذل��ك �أو��ص��ي ب ��أن ي�ق��وم المعهد في
ال�شراكة مع الطالب والباحثين القانونيين من مختلف دول
العالم للتعليم الم�ستمر والتعرف �إلى �أف�ضل الممار�سات.

وفرت �إدارة املعهد يل برناجم ًا
حاف ًال للتعرف على
دولة الإمارات يف �شتى املجاالت
دب��ي ،ول��وال معهد دب��ي الق�ضائي لما ا�ستطعت بمفردي زيارة
ُ
ا�ستفدت منها كثيراً ،بالإ�ضافة �إلى
ال��دوائ��ر الحكومية التي
ُ
ق�ضيت وقتاً مميزاً ج��داً و�أو�صي
المعالم ال�سياحية الرائعة.
بدرجة عالية تكرار ه��ذا البرنامج ال�ه��ادف لإف��ادة غيري من
الطالب� .شكراً جزي ً
ال لمعهد دبي الق�ضائي.
�صفي لنا انطباعك عن النظام القانوين والق�ضائي
الإماراتي؟
�إن الإمارات دولة �أفادت من اطالعها على �أف�ضل الممار�سات
ال�ع��ال�م�ي��ة ل�ت�ق��وي��ة ب��رام �ج �ه��ا ،وت ��م ت�ط�ب�ي��ق ت�ل��ك الممار�سات
وتطويرها بكافة الم�ستويات في الدوائر الحكومية .ف�أ�ضحت
ت�خ�ط��و خ �ط��وات م�ت�ق��دم��ة ل���ض�م��ان ق ��وة الأن �ظ �م��ة الق�ضائية
والقانونية� .أرى �أن دول��ة الإم ��ارات ترنو لم�ستقبل باهر في
منهجية التقدم و�سيعلو النظام الق�ضائي ليكون مثا ًال يحتذى
للعدل من دولة الإمارات �إلى المنطقة ككل.

العــادات الســبع
للناس األكثر فعالية

قراءة  :حنان صالح آل علي

لوحـات معدنية
المرأة المهمشة في
المجتمع الذكوري
لبشرى أبو شرار

طوق الياسمين
لعبة الطفل
لعاطف أبوسيف
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�أغلبن��ا يع��اين م��ن م�ش��كالت اجتماعي��ة �أو
اقت�صادية ت�ؤثر ً
�سلبا على مكنونات النف�س

موزاييك قـــر�أت لـك

الكتب كالأ�صدقاء ،منها ما هو مفيد نافع  ،ومنها ما هو �ضار فا�سد ،وانتقاء الكتاب ي�شبه ال�صيد في بحر
الل�ؤل�ؤ ،وقد ا�ستمتعت كثيراً في �أثناء قراءتي لهذا الكتاب الذي �أهدتني �إياه زميلتي في الجامعة ،وبعد قراءتي له،
ارت�أيت �أن �أر�شحه لكم لقراءته واال�ستفادة مما جاء به ،الكتاب بعنوان (العادات ال�سبع للنا�س الأكثر فعالية) The
 7 Habits of Highly Effective People. Stephen R.Coveو�صدر في العام .2010
�إن �أغلبنا اليوم يعاني من م�شكالت اجتماعية �أو اقت�صادية
نا�شئة عن التطور ال�سريع والمتالحق للحياة،وهي ت�ؤثر
�سلباً ع�ل��ى م�ك�ن��ون��ات ال�ن�ف����س ،م�م��ا يعيقنا ع��ن اال�ستمرار
والتوا�صل بنجاح مع الآخ��ري��ن ,و الثقة �أ�صبحت منعدمة
لدى البع�ض في الآخر ،و�أ�صبحت الهوة تتزايد ,فجاء هذا
الكتاب بالمفتاح لهذه الفئة من المجتمع ،فالم�شكلة في
ذاتنا و لي�ست في الآخرين.

76

العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

العــادات الســـبع
للناس األكثر فعالية

ومن المبادئ التي ركز عليها الكتاب:
الأولى :يجب �أن تكون هناك ر�سالة وهدف �أ�سا�سي مبني
على مبد�أ م�ساعدة الآخرين وعلينا م�شاركة من نحبهم ما
تعلمناه  ،والأهم من كل ذلك هو عملية التطبيق لما تعلمناه،
فالجهل لي�س عدم المعرفة فقط �إنما �أن تعلم وال تطبق.
الثانية�:أف�ضل و�سيلتين لل�شعور بالإ�شباع و ال�سعادة هما
الإن�صات باحترام ،و خدمة الآخرين.
�أم ��ا ال�ك��ات��ب :ف�ه��و �ستيفن �آر.ك��وف��ي ه��و واح ��د م��ن 25
�أمريكياً يعدون الأكثر ت�أثراً في حياة الآخرين ،فهو خبير
في العالقات الأ�سرية ومعلم وكاتب وم�ست�شار للمنظمات
العالمية .ج��اء كتابه ال�ع��ادات ال�سبع للنا�س الأكثر فعالية
على �أربعة �أجزاء ،فالجزء الأول منه يحتوي على الت�صورات
الذهنية وال �م �ب��ادئ ،وال �ج��زء ال�ث��ان��ي يحتوي على الن�صر
ال�شخ�صي ،ويليه الجزء الثالث عن الن�صر العام ويختتم
الجزء الرابع بتحديد مفهوم م�صطلح التجديد.
الجزء الأول يطرح �أن النجاح في الحياة المهنية يكلف
ال�شخ�ص حياته ال�شخ�صية و العائلية ،فهل ي�ستحق الأمر
كل ذل��ك؟ وو�ضح فيه عن نظرية التوقع و التنب�ؤات ذاتية
التحقق �أو ما يعرف ((بت�أثير بجماليون)) والتو�صل �إلى
�أنه ال بد من �أن نغير �أنف�سنا �أو ًال �إذا �أردنا �أن نغير ما حولنا
في ال�خ��ارج  ,ف��الأخ�لاق ال�شخ�صية هي الم�صدر الباطني
للحلول التي ك��ان يحاول �أن يجدها في م�شكلته مع ابنه،
ف�أدرك الفروق الحيوية بين الأخالق ال�شخ�صية و ال�سمات
الأخالقية للنجاح.
وفي الجزء الثاني حدد الن�صر في خطوات تو�صلك �إلى

تحقيق الن�صر ال�شخ�صي وهي:
 )1كن مبادراً وابد�أ و الغاية في ذهنك.
 )2اب��د�أ بالأهم قبل واجعل االعتماد على الآخرين في
نهاية الأمر حتى ت�صل �إلى الن�صر ال�شخ�صي.
وهناك خطوات ت�صل بك �إلى الن�صر العام هي:
 )1التفكير المك�سب.
 )2ال�سعي من �أج��ل الفهم �أو ًال ثم ال�سعي من �أج��ل �أن
يفهمك الآخرون.
 )3التكاتف للو�صول �إلى الن�صر العام.
وف��ي ال�ج��زء الثالث يو�ضح الن�صر ال�ع��ام ب�شكل �أو�سع
ومتعمق �أك �ث��ر � ،أم ��ا ف��ي ال �ج��زء ال��راب��ع و الأخ �ي��ر فيطرح
مو�ضوع التجديد.
وي �ق��ول ب��رو���س ب��ارت��ون ف�ي��ه (( �أح �ي��ان �اً ع�ن��دم��ا �أت�أمل
العواقب العظيمة التي تتمخ�ض عن �صغائر الأمور � ..أميل
�إلى التفكير  ..في �أنه ال وجود ل�صغائر الأمور )) .
و في نهاية الكتاب تجد كلمة عن فرانكلين كوفي (( �إننا
نبث ال�سمو في الأ�شخا�ص و الم�ؤ�س�سات في كل مكان )) وبها
�أختم اختياري لهذا العدد.
قراءة :حنان �صالح �آل علي
جامعة �سان جوزيف
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المــرأة

المهـمشة
في المجتمع

بشرى أبو شرار

تلت�ص ��ق بزجاج النافذة ،ترقب تحركاته وهو يقترب من �س ��يارته
مزه ��واً ،ي ��دور حوله ��ا ،يتفح�ص ��ها م ��ن جمي ��ع جوانبه ��ا ،يل�ص ��ق
وجه ��ه بزجاجها ،ترحل بنظرها ل�س ��يارتها الواقفة بجوار حافة
الر�ص ��يف المقابل ،وقد تهالكت �أبوابها ،تق�ش ��رت حوافها ،ت�شقق
طال�ؤها ،فك�شف عن حديدها ال�صدئ� ،سيارتها لها �أرقام ثالثة،
و�سيارته لم تحمل لوحة بعد ،قال لها:
�أري ��د لوح ��ة �أرقامك ..ح ��ددت موع ��داً لتذهب ��ي لإدارة المرور،تخلعين اللوحة ،تنقليها على �أوراق �سيارتي.
ل ��م تظه ��ر له �أي رف� ��ض� ،أخ ��ذت طريقه ��ا لإدارة الم ��رور ،وزحام
ال�س ��احات والردهات ،تجاهد لأخذ مكان لها �أمام ال�شباك ،تناول
�أوراقها من خلف زجاج ،وموظفة تمر بعينيها على الورق ،ت�شير
له ��ا باتج ��اه �ش ��باك مجاور ،ث ��م المقاب ��ل ،حتى الطاب ��ق العلوي،
وق ��رار فح� ��ص �س ��يارتها م ��ن جدي ��د ،تخ ��رج ل�س ��احة ال�س ��يارات،
ليناظرها الموظف ،يقطب حاجبيه على جدية �صارمة:
ما هذه ال�سيارة؟ كيف ت�سير بهذه الحالة؟!78

�شد الأوراق من يدها ،ليوقع بمداد �أحمر «�إ�صالح ومتانة».
عادت لل�ش ��باك ذاته ،وعرق زاحف من �أعلى جبينها ،لي�س ��تقر في
تجويف عينيها ،يوا�ص ��ل زحفه محاذي� �اً �أنفها ،ترفع يدها ،تزيح
بلل�ل� ً
ا م ��ن قطرات المل ��ح ،تحاول ا�س ��تعادة مكانها بي ��ن الجموع
�أم ��ام زج ��اج ال�ش ��باك ،تزف ��ر �أنفا�س� �اً ،لحظ ��ة دف�س ��ت يده ��ا تحت
القاط ��ع الزجاج ��ي ،رفع ��ت عينيه ��ا تبحث ع ��ن �ص ��احبة الأوراق،
نادت� ،أجابت:
�أنا.بلهج ��ة جاف ��ة قالت لها :لن ت�س ��يري بهذه ال�س ��يارة �س ��وى �ش ��هر
واحد ،هي فترة �سماح ..ت�صلحينها وتعودي �إلينا مرة �أخرى.
ناولتها ورقة ختم عليها� ،س ��ماح ل�ش ��هر واحد ،و�أ�ش ��ار لها الرجل
لتتبعه ،حيث يرفع لوحة الأرقام ،جل�س القرف�صاء �أمام �سيارتها،
مح ��او ًال انت ��زاع اللوحة وتحريكها من مكان �س ��كنت �إليه �س ��نوات
طويلة ،لهب ال�شم�س يفتح من م�سامات جلده ،فتنفر حبات عرق
من ملح ،يلتقط مدقة هاجعة على الإ�سفلت ،يقب�ض عليها بقوة
ويطرق بها على الم�سامير المثبتة ،لم تطاوعه في االنعتاق من
ج�س ��د ال�س ��يارة ،يدق بعنف �أ�شد ،ين�شطر الم�سمار ،يتدحرج جزء
منه �أ�سفل الإطار ،وجزء �آخر ترنح في ناحية �أخرى ،لي�سكن بين
كومة �أحجار ،تناثر ال�ص ��د�أ �أ�سفل اللوحة� ،سقطت لوحة الأرقام
الثالثة ،تناولتها الموظفة ،تتهي�أ لتثبيتها على �سيارته الالمعة
تح ��ت وه ��ج ال�ش ��م�س ..ع ��ادت عل ��ى ذات الطريق ،تلته ��م عجالت
�سيارتها الم�سافات الطويلة ،وقلب لها �سكنه حزن مقيم.

؟

ه ��ل تع ��ي الم ��ر�أة المهم�ش ��ة حج ��م �أزمتها
رأي
وهل ترى �صورتها على حقيقتها دون رتو�ش،
�أو �إ�ض ��افة م�ساحيق التجميل وكيف �أ�سدل
ال�ستار في مجتمعات �آثرت ال�سالمة للمر�أة ،وجعلتها
ال تقول �إال نعم ،وتجل�س قانطة ،تنعم بالر�ض ��ى ،وقد �أماتت
خاليا التوهج والتفاعل في �شخ�ص ��يتها� ،ص ��ارت كياناً مادياً،
يتح ��رك ،ولك ��ن دون روح خالق ��ة ،م�ش ��عة ،ت�ؤث ��ر وتت�أث ��ر،
ت�ستطيع منه �أن تكون �شريان حياة..
ل ��و افتر�ض ��نا �أن ه ��ذه الم ��ر�أة �أدرك ��ت حج ��م م�ش ��كلتها ،هن ��ا
�س ��تحدث المفارق ��ة ،هنا �س ��يتخلق برع ��م الأمل على غ�ص ��ن
الحي ��اة ،وهي بداية ال�ص ��رخة لأن تنتف� ��ض ،تثور ،ترف�ض �أن
تك ��ون كيان� �اً مادياً ال يقدم �إال ما يطلب من ��ه ،بل كيان يحكم
حركته نظام �آلي معقد..
ويجب �أن نحر�ص على تقديم �صورة المر�أة معتزة ب�أ�صالتها
وهويته ��ا ،ناب ��ذة لأ�ش ��كال التقلي ��د الأعم ��ى للم ��ر�أة الغربية،
�آخ ��ذة من الحا�ض ��رات م ��ا ي�س ��اعدها على النهو� ��ض والرقي
بمجتمعها العربي..
يقت�ضي ت�صحيح �صورة المر�أة ت�صحيحاً ل�صورة الرجل الذي
يظه ��ر في �أغلب الأحيان م�س ��لوباً من �أحا�سي�س ��ه الإن�س ��انية،

؟
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لوحـات
معدنية

الذكوري

كالف ��رح والح ��زن والحنان ،هنا قد يولد مجتمع �ص ��حي من
جدي ��د ،ودع ��وة لتوعي ��ة الم ��ر�أة ،فه ��ي م ��ر�آة مجتمعن ��ا ،ه ��ي
الأخت ،ال�صديقة ،الأم ،االبنة..
فكيف نلقي �إليها بغاللة �س ��وداء تم�ضي بها �إلى التيه ،لتعود
نبتة �أخذها الجفاف �إلى �صحراء خواء

؟!

بشـرى
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بقايا الليل على �أهدابها.
ك�أنه ��ا كانت تنتظره .ما �إن و�ص ��ل حتى انفتحت النافذة على
ال�ش ��ارع وكان وجهه ��ا يط ��ل م ��ن ج ��وف البي ��ت ال ��ذي طالما
م ��ر من �ض ��فافه وهو يدن ��دن ب�أح�ل�ام الفتيان عن م�س ��تقبل
جميل.
لأنه كان يحبها فقط.
لث�ل�اث �س ��نوات خلت ظ ��ن �أن الن ��ار �ص ��ارت رم ��اداً ،و�إن زهرة
اليا�سمين التي تطوق روحه قد ذبلت.
لماذا ذهب �إذاً؟ بب�ساطة ال يعرف ،ولم ي�س�أل نف�سه .لعله مر
بالمدينة �ص ��دفة بعد غياب طال ،ولعله مثل الفرا�ش ��ة تحن
للن ��ار الت ��ي تحرقه ��ا .من يدري .ل ��م يجدِ كثيراً ل ��و جاء لها
ب ��كل ما قاله ال�ش ��عراء في الحب وف ��ي العذابات ،ولن يجدي
�أي�ضاً لو بكى طوي ً
ال تحت قباب عينيها� .أغلقت النافذة على
ن�س ��مة ه ��واء تدغدغ خ�ص�ل�ات �ش ��عرها الداكن فيم ��ا كان هو
يلمل ��م ظله ليذه ��ب بعيداً مرة �أخرى دون �أن تذوب النار في
قلبه �أو ت�صير رماداً ودون ان يذبل طوق اليا�سمين في روحه
�أو �أن ي�صير وهماً.

لماذا كنت �أحبك؟
لم ��اذا ع ��دت م ��رة �أخرى؟ غب ��ي �أنا لأقب ��ل �أن �أتع ��ذب و�أت�ألم.
كان ��ت الطريق ت�س ��ير �أمام ��ي ،والفرا�ش ��ات تحط عل ��ى �أوراق
االزه ��ار اليانع ��ة ،وكان ��ت ال�ش ��م�س مث ��ل برتقال ��ة تغط�س في
البحر .وكنت �أ�س ��ير وحيداً �ألف ج�س ��دي بالجاكيت ال�س ��كني
الذي �أهديتني �إياه يوم عيد ميالدي .وكنت �أخطو مثل طفل
يوم العيد.
من يذهب للعذاب بملء �إرادته.
�أنا!!
�ص ��حوت ف ��ي ال�ص ��باح �أتهج ��ى ا�س ��مك� ،أترنم به على �ش ��فتي،
�أعي ��د التفا�ص ��يل الكثي ��رة الت ��ي مررن ��ا به ��ا .كن ��ت �أحدق في
الم ��ر�آة و�أن ��ا �أ�س ��تعيد �ألق الما�ض ��ي ال ��ذي ع�ش ��ناه� ،أعيد على
وجه ��ي االبت�س ��امة الكبي ��رة التي كان ��ت تزينه� ،أغطي �ش ��فتي
ب�سحر العمر الجميل .لماذا عدت مرة �أخرى!!
�ص ��حوت مثلما لم �أ�ص� � ُح قبل ذلك� ،أحمل �أحالمي على كفي
�أطوف بها في �س ��نوات العمر المقبلة لما نلتقي مرة �أخرى.
�أبن ��ي عالم� �اً �أراه م�ض ��يئاً بهي� �اً �أمام ��ي ،و�أران ��ي في ��ه بلورة ال
تقت ��رب منها قامة ال�ش ��م�س .وكنت �أحب ��ك �أكثر ف�أكثر ،وكنت
�أريد �أن �أحترق فيك �أكثر و�أكثر .من ي�سير �إلى هاوية يدرك
ج�سامة �سقوطه؟
�أنا!!
كنت �أقود الطريق �إليك بخفة �س ��احر يعرف مهارة �أ�ص ��ابعه،
وكان ��ت قدم ��اي تطي ��ران ف ��ي اله ��واء مث ��ل ع�ص ��فور يخف ��ق
بجناحي ��ه ،وكن ��ت �أراك �أمام ��ي� ،أه ��رول �إلي ��ك ،وكان ��ت يداي
تع ��ودان دائماً بالهواء يخرج من بين �أ�ص ��ابعي� ،أقب�ض عليها
مث ��ل عازف قيثارة ال يمل اللعب مع الريح .وكنت �أحبك كما
لم �أحب من قبل ،وكما لن ي�ش�أ لي العمر �أن �أحب من بعد.
و�صلت...
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كان ��ت تق ��ف خل ��ف الناف ��ذة مث ��ل لوح ��ة قديم ��ة .وجهها من
خل ��ف الق�ض ��بان ين�ش ��د لحن� �اً قديماً �أي�ض� �اً .تري ��د �أن تحمله
عبء الما�ضي الجميل كما تقول .وكانت تدرك المرارة التي
ي�ش ��عر بها في قلبه .قال لها �أ�ش ��عر قلبي مثل ليمونة نا�ش ��فة
تدو�س ��ها جراف ��ة .لكنها ما كانت لتقب ��ل �أن تتعاطف معه ولو
قلي�ل ً�ا .كان ��ت تريد ل ��ه �أن يموت ح�س ��رة وهو يراه ��ا تتعذب.
وكان ��ت تتع ��ذب حقاً .قال له ��ا �إن عليها �أن ت ��درك �أنه ما �أراد
لمثل هذا اللقاء �أن يتم .ومن يقبل �أن يبعث ناراً في قلبه.
و�سكت لم يكمل.
كانت فرحتها ال تطاق لتحمله �أخطاء الما�ضي ،فهو حتى ال
يملك �أن ي�صوغ عبارة واحدة عن الحكاية.
عل ��ى كلٍ كان الب ��د لمث ��ل هذا اللقاء ان يت ��م ،وكان البد لهذه
اللوح ��ة القديم ��ة �أن ت�س ��تعيد غروره ��ا م ��ن خل ��ف الإط ��ار.
ذهب للقائها بملء �إرادته� .س ��ار ف ��ي الطرقات العتيقة ،وكان
ال�ص ��باح طازجاً وك�س ��و ًال ،والنا�س تخرج �إلى عوالمها ،تحمل

لعبة الطفل

كان الب ��اب مو�ص ��داً ،وكان ظلك الأبدي الواق ��ف على العتبة
االخي ��رة للبيت ق ��د ذهب للأبد .وكان ال�ص ��مت ه ��و الجواب
الأثي ��ر الأكث ��ر �إلحاح� �اً وي ��داي تطرق ��ات الب ��اب الخ�ش ��بي،
والنافذة مظلمة وال�شيء يدعو للعناد �أكثر من قلبي المتيم
ب ��ك .وكانت الطري ��ق هذه المرة ت�س ��حبني وتجرجرني مثل
لعب ��ة طف ��ل تك�س ��رت ف�س ��حبتها ري ��ح الخري ��ف م ��ع الأوراق
ال�صفراء تكن�س بها ال�شارع.
لماذا عدت؟ ال �أعرف.
كم �شقي �أنا بهذا الحب.

قصص عاطف أبوسيف

81

موزاييك

يرويها :كامل حممود

82

ك��م ه��ي �أليمة تلك الأي��ام التي ال ي�شعر
الإن�سان فيها بالأمان ،وي�سيطر عليه الخوف
ال�شديد ،حتى م��ن �أق��ل الأ��ش�ي��اء رع�ب�اً� ..إنه
الخوف من المجهول ،حيث براكين الغ�ضب
خ��ام��دة تحت ال��رم��اد تنتظر ��ش��رارة لتندلع
معها �أل�سنة اللهب عالية مزمجرة ال تبقي
وال ت��ذر ..هكذا تبقى ال�ن��ار ط��وي� ً
لا دون �أن
تطف�أ ،لأن اللهيب ا�شتعل في داخ��ل النف�س
ف�أحرق ال��روح ودمر الأم��ل و�أت��ى على كل ما
هو �أخ�ضر جميل ،وحوله �إلى �أ�سود قاتم ال
ينفذ منه �أي �ضوء للنجاة..

النا�س و�ضيعاً ..و�أغنيك و�إن كنت معدماً فقيراً ..و�أعزك بعد
علي ونميتني وكونت
ذل ،و�أن�ص ��رك بعد قهر ..فكما حافظت ّ
من ��ي عائالت بر�أ�س ��ك ،ف�أن ��ا �أرد لك الجميل ..ف�ل�ا �أخرج �إال
في مو�ض ��عي ..وال �أ�صيب �إال في مقتل ..ف�أنا �سيفك ودرعك
ال �أب ��وح وانطل ��ق �إال ب�أمرك ..و�أنا كال�ش ��جرة الطيبة� ،أ�ص ��لها
ثابت وفرعها في ال�س ��ماء ،فكلما �أح�س ��نت زرعي ف�أنا �أعطيك
�أطي ��ب الثمر� ،أنمو و�أزداد من كلمة ف�أ�ص ��بح كالماً ،و�أنق�س ��م
و�أتن ��وع نث ��راً و�ش ��عراً ..و�أجري على ل�س ��انك عذباً �سل�س ��بي ً
ال.
فالكلم ��ة زاد ووعاء –زاد لم�س ��افر �س ��فره طوي ��ل – ووعاء ال
يحت�سي ما بداخله �إال المخل�صين.
وللحديث بقية،،،،،،،،،،
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وللكـلمة
لهــيب

حري ��ق النفو� ��س ي�س ��تمر طوي�ل ً�ا ..حري ��ق ب�ل�ا دخ ��ان ..ب�ل�ا
�س ��حاب ..ال يطفئه الماء وال الم�س ��احيق ..كل ذلك قد يكون
ب�س ��بب كلم ��ة� ..أو لف ��ظ يخ ��رج من ل�س ��ان كعود ثقاب ي�ش ��عل
الن ��ار� ،أو يح ��ول الكلم ��ة نف�س ��ها �إل ��ى ب ��ذرة زهرة تنب ��ت وردة
جميل ��ة تج ��ري معها في العروق دماء خ�ض ��راء بلون الأمل..
وت�س ��مع ل�ص ��وت المعدة وهي تعمل ك�أنها ع�ص ��افير ت�شق�ش ��ق
وت�س ��مع هدي ��ر الم ��اء ف ��ي البلعوم ..وت�ش ��عر بنب�ض ��ات القلب
ك�أنه ��ا �أمه ��ر العازفي ��ن على �آل ��ة الدرامز الحديث ��ة ..وتطير
في �س ��يرك ،فالنف�س �س ��عيدة ،ت�س ��ير وك�أنها ترى ما بداخلك
ي�س ��بقك ..و�أنت تالحق �أع�ضاءك الفاتنة المنت�شية ال�سعيدة
جراء لفظ واحد.
�إذن الكلم ��ة م�س� ��ؤولية – والكلم ��ة �أمان ��ة – وحي ��ن تق ��ر�أ
مذك ��رات عظي ��م ت�ش ��عر ك�أن ��ه جند الكلم ��ة للدفاع عن �س ��يرة
ذاتي ��ة ..الكلمة فار�س ��ة الموقف ،فرب كلم ��ة جعلت من رجل
عادي ،م�س�ؤو ًال كبيراً ،ورب كلمة جعلت من الم�س�ؤول الكبير،
م�س� ��ؤو ًال �سابقاً ،وال�ش ��ك �أن الإن�سان �إذا �أح�سن اختيار الكلمة
وو�ض ��عها ف ��ي مو�ض ��عها ال�ص ��حيح ب�ل�ا تقدي ��م وال ت�أخي ��ر،
ن�س ��ميه ذا �ش� ��أن عظي ��م ..والكلم ��ة هي �شا�ش ��ة عر� ��ض مكبرة
لفك ��ر وثقافة وبيئ ��ة الإن�س ��ان .وقديماً قالوا :تكل ��م لأراك..
فالإن�سان ال�صامت غام�ض ،والمتكلم وا�ضح ظاهر جلي ،وكم
من كلمة عا�ش ��ت وقائله ��ا ووري التراب ..وكم من لفظ �أحيا
ذكرى �إن�س ��ان بعد الممات ،والإن�س ��ان والكلمة في �صراع دائم
�أبدي ..ف�إن تملكت منه واحتوته و�سيطرت عليه تجدها عليه
بخيلة ال تخرج وقتما يريد ..بل وقتما ت�ش ��اء .عندما ت�ص ��بح
الكلم ��ة هي ال�س ��يد والإن�س ��ان عبده ��ا ،وهذا نا�ش ��ئ عن حالة
جف ��اء بينهما ،ك�أنما تقول ل ��ه :لو بحثت عني لوجدتني ..لو
إلي ،ف�أنا اليوم �أتمنع عنك و�أرد لك
تزودت بمثلي ما احتجت � ّ
ال�ص ��اع �ص ��اعين ..فجزاء هجرك وجنوحك عني� ..أن �أ�س ��لب
منك التعبير ودقة البيان ،و�أ�ضعفك لو كنت قوياً ،و�أقلل من
حجم ��ك لو كنت كبيراً ..وعلى العك�س ف�إن الكلمة �إذا ملكها
الم ��رء جعله ��ا م�س ��جورة في م�ص ��باحه ال�س ��حري تندفع من
�أ�سرها �سعيدة طائرة تت�سابق للخروج لأنها تعلم ب�أنها �إن �أبت
عليه �س ��ي�أتي بمئ ��ات ،بل ب�آالف المف ��ردات والتراكيب غيرها
مم ��ا ت� ��ؤدي عملها ،بل يمكن �أن تكون �أف�ض ��ل منها ..وتنا�ش ��د
�صاحبها قائلة :يا من ملكتني وبيدك �أمري� ،أطلقني كيفما
ت�شاء ف�أنا خير ر�سول عن مكنوناتك ،و�أنا �أرفعك �إن كنت في
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امل�ستجدات الت�شريعية
يف دولـــة الإمـــــارات
العـــربية املتحـــــــدة
�إعداد� :أ.د حممد حممد حممد �أبوزيد

� ً
أوال :الت�شريعات االحتادية
 1قانون احتادي رقم ( )7ل�سنة 2011
بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة
 2006يف �ش�أن حماية امل�ستهلك
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�شان اخت�صا�صات
الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )1ل�سنة  1979يف �ش�أن تنظيم
�ش�ؤون ال�صناعة ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  1979يف �ش�أن قمع الغ�ش
والتدلي�س يف املعامالت التجارية،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة  1981يف �ش�أن تنظيم
الوكاالت التجارية ،والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون املعامالت املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم
( )5ل�سنة  ،1985والقوانني املعدلة له،
84

�أ�صدرنا القانوين الآتي:
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )18من القانون االحتادي رقم ( )24ل�سنة
 2006امل�شار �إليه الن�ص الآتي:
املادة ()18
-1مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون وفقاً ملا يلي:
(�أ)ال�غ��رام��ة التي ال تقل عن ( )100.000مائة �أل��ف دره��م وال
جت��اوز ( )1.000.000مليون دره��م يف حالة خمالفة �أي حكم من
�أحكام املواد ( )6و ( )7و ( )14من هذا القانون.
(ب)الغرامة التي ال تقل عن ( )10.000ع�شرة �أالف درهم وال

املادة الثانية:
يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
املادة الثالثة:
ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره.
خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
تاريخ /12 :جمادى الآخر  1432هـ
املوافق /16 :مايو 2011م

 2قرار جمل�س الوزراء رقم  15ل�سنة  2011يف �ش�أن
اجلداول املرفقة بالقانون رقم ( )14ل�سنة  1995ب�ش�أن
مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية وتعديالته.
ن�شر باجلريدة الر�سمية بالعدد ( )523ال�سنة ( )41جمادى
الآخر  1432هـ -مايو 2011
وننوه �إىل انه بالن�سبة لهذا القرار امل�ستحدث فقد مت ن�شره
مرفقاً بالقانون رق��م  14ل�سنة  1995طبعة جديدة بعد تنقيحه
قانونياً ولغوياً وك�أحد الإ�صدارات احلديثة عن املعهد.
 3قرار وزاري رقم ( )776ل�سنة 2009م
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي
رقم ( )21ل�سنة  1995يف �ش�أن ال�سري واملرور
وزير الداخلية،
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 1972م ب�ش�أن
اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )12ل�سنة 1976م يف �ش�أن قوة
ال�شرطة والأمن ،والقانون املعدل له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م يف �ش�أن ال�سري
واملرور ،والقانون املعدل له،
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون االحت��ادي رقم ( )21ل�سنة
1995م يف �ش�أن ال�سري واملرور ،ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ()130
ل�سنة 1997م ،والقرارات املعدلة لها،
قرر:
املادة الأوىل
ي���س�ت�ب��دل ب�ن���ص��و���ص امل� ��واد ( )114 ،112 ،111م��ن الالئحة
التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م يف �ش�أن ال�سري
وامل��رور ،ال�صادرة بالقرار ال��وزاري رقم ( )130ل�سنة  ،1997امل�شار
�إليه الن�صو�ص التالية:
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�إذا كان الن�شر في الجريدة الر�سمية هو الو�سيلة
ال�ق��ان��ون�ي��ة لإع�ل�ام ال�ك��اف��ة بالت�شريعات الجديدة،
(المادة  111من الد�ستور)
ف�إن الن�شر في مجلة معهد دبي الق�ضائي هو الو�سيلة
الداعمة لتحقيق العلم للكافة بهذه الت�شريعات.

وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )3ل�سنة  1987ب�إ�صدار قانون
العقوبات ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )37ل�سنة  1992يف �ش�أن العالمات
التجارية ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )18ل�سنة  1993ب�إ�صدار قانون
املعامالت التجارية،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )28ل�سنة  2001ب�إن�شاء هيئة
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س ،والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )1ل�سنة  2003ب�إن�شاء الهيئة
االحتادية للجمارك ،والقانون املعدل له،
وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )24ل�سنة  2006يف �ش�أن حماية
امل�ستهلك،
وبناء على ما عر�ضه وزير االقت�صاد ،وموافقة جمل�س الوزراء
واملجل�س الوطني االحتادي ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،

جتاوز ( )200.000مائتي �ألف درهم يف حالة خمالفة �أي حكم من
�أحكام املواد ( )5و ( )8والفقرة الثانية من املادة ( )9وامل��ادة ()12
من هذا القانون.
(ج�ـ) الغرامة التي ال تقل عن ( )20.000ع�شرين �أل��ف درهم
وال جتاوز ( )120.000مائة وع�شرين �ألف درهم يف حالة خمالفة
�أي حكم من �أحكام الفقرة الأوىل من املادة ( )9واملواد �أرقام ()10
و ( )11و ( )13و ( )15من هذا القانون.
(د) الغرامة ال تقل عن ( )5.000خم�سة �آالف درهم وال جتاوز
( )100.000مائة �ألف درهم يف حالة خمالفة �أي حكم �آخر من �أحكام
هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذاً له.
-2ت�ضاعف الغرامات املن�صو�ص عليها يف البند ( )1من هذه
امل��ادة يف حالة معاودة ارتكاب ذات املخالفة خالل �سنة واح��دة من
ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،وبحيث ال تقل العقوبة عن ن�صف
احلد الأعلى املقرر بعد م�ضاعفة الغرامات.
-3حت��دد ب�ق��رار م��ن جمل�س ال ��وزراء ب�ن��ا ًء على عر�ض الوزير
املخالفات التي يجوز ال�صلح فيها واملقابل الذي يلزم به املخالف يف
كل حالة ،ب�شرط �أال يجاوز احلد الأق�صى للعقوبة املقررة يف هذا
القانون .ويف حالة رف�ض املخالف ال�صلح حتال املخالفة �إىل النيابة
العامة التخاذ الإجراء املقرر.
-4ي�صدر جمل�س الوزراء قراراً بال�ضوابط والإجراءات الالزمة
لإمت��ام ال�صلح وق��واع��د و��ش��روط تطبيقه يف اجل��رائ��م املرتكبة يف
�إط��ار �أحكام هذا القانون .كما ي�صدر الوزير ق��راراً بت�شكيل جلان
لل�صلح تتوىل تنفيذ �أحكام قرار جمل�س الوزراء امل�شار �إليه.

مت ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ال�صادرة عن وزارة
ال�ع��دل -العدد ( )523ال�سنة ( )41جمادى الآخ��ر  1432ه�ـ ،مايو
2011م �ص 31
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املادة ()114
ي�شرتط يف طالب احل�صول على ت�صريح قيادة املركبات الثقيلة
ما يلي:
�-1أن يكون مواطناً.
ويجوز ل�سلطة الرتخي�ص عند ال�ضرورة �إ�صدار ت�صريح بقيادة
املركبات الثقيلة لغري املواطنني ممن يعملون يف م�ؤ�س�سة �أو �شركة
وطنية �أو لدى مواطن لقيادة مركباتهم فقط ،وتنتهي �صالحية
الت�صريح �إذا ترك العمل بهذه امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو لدى املواطن،
وال يجوز احل�صول على ت�صريح جديد للعمل يف م�ؤ�س�سة �أو لدى
�شخ�ص �آخ��ر �إال بعد انق�ضاء �سنتني من تاريخ ت��رك العمل لدى
الكفيل الأول ،ما مل تتوافر �شروط نقل الكفالة.
�-2أن يكون حا�ص ًال على رخ�صة قيادة من ذات الفئة.
�-3إج��راء الفح�ص الطبي كل �سنة للتثبت من توافر اللياقة
ال�صحية.
�-4أن ال يكون قد �ضبط �أو �أدين يف جرمية القيادة حتت ت�أثري
امل�سكرات �أو املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
املادة الثانية
ت�ضاف مادة جديدة �إىل الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي
رق��م ( )21ل�سنة 1995م يف ��ش��أن ال�سري وامل ��رور ،ال�صادر بالقرار
ال��وزاري رق��م ( )130ل�سنة 1997م امل�شار �إليه ،حتمل رق��م ()111
مكرراً ،يجري ن�صها على النحو الآتي:
«ال يجوز العمل (مبهنة �سائق �شخ�صي) �إال بعد احل�صول على
ت�صريح قيادة ،وي�شرتط يف طالب احل�صول على ت�صريح القيادة
ما ي�أتي:
�-1أن يكون مواطناً.
ويجوز ا�ستثناء منح ت�صريح قيادة لغري املواطنني وذلك عند
ال�ضرورة وب�شرط موافقة �سلطة الرتخي�ص امل�سبقة على الت�صريح،
وتنتهي �صالحية الت�صريح املمنوح لغري املواطن �إذا ترك العمل
لدى الكفيل ،وال يجوز احل�صول على ت�صريح جديد للعمل لدى

املادة الثالثة
يُن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،وي�سري اعتباراً من
تاريخ الن�شر.
الفريق� /سيف بن زايد �آل نهيان
وزير الداخلية
التاريخ1431/1/16 :هـ
املوافق2009/12/31 :م
مت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية –العدد  523ال�سنة ( )41جمادى
الآخر  1432هـ مايو 2011م ال�صفحة 161
ً
ثانيا :الت�شريعات املحلية (�إمارة دبي)
 1قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )22ل�سنة 2011
ب�ش�أن
الر�سوم والغرامات اخلا�صة مبزاولة مهنة املحاماة
واال�ست�شارات القانونية يف �إمارة دبي
نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س املجل�س التنفيذي

ويل عهد دبي

بعد االطالع على قانون ت�شكيل املحاكم يف �إمارة دبي رقم ()3
ل�سنة  1992وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي
لإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
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املادة ()111
ي�شرتط يف طالب احل�صول على ت�صريح قيادة �سيارة �أجرة ما
يلي:
�-1أن يكون مواطناً.
ويجوز ا�ستثناء منح ت�صريح قيادتها لغري املواطنني وذلك عند
ال�ضرورة وب�شرط موافقة �سلطة الرتخي�ص امل�سبقة على الت�صريح،
وتنتهي �صالحية الت�صريح املمنوح لغري املواطن �إذا ترك العمل
لدى الكفيل ،وال يجوز احل�صول على ت�صريح جديد للعمل لدى
كفيل �آخ��ر �إال بعد انق�ضاء �سنتني من تاريخ ت��رك العمل ،ما مل
تتوافر �شروط نقل الكفالة.
�-2أن يكون حا�ص ًال على رخ�صة قيادة ،وم�ضى على ح�صوله
عليها مدة ثالثة �أ�شهر على الأقل دون �أن يرتكب خاللها حوادث
مرور بليغة �أو متو�سطة ،و�إال مددت املدة ثالثة �أ�شهر �أخرى.
�-3أن يكون ح�سن ال�سمعة مل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة جناية
�أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو �ضبط �أو �أدين يف جرمية
القيادة حتت ت�أثري امل�سكرات �أو املخدرات.
�-4أن ي�ك��ون م�ل�م�اً ب��ال�ط��رق ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة واملناطق
والأحياء واملرافق العامة يف الإمارة التي يرخ�ص له فيها.
�-5إج��راء الفح�ص الطبي كل �سنة للتثبت من توافر اللياقة
ال�صحية.
املادة ()112
ي�شرتط يف ط��ال��ب احل���ص��ول على ت�صريح ق�ي��ادة احلافالت
الثقيلة ما ي�أتي:
�-1أن يكون مواطناً.
وي�ج��وز ل�سلطة ال�ترخ�ي����ص ع�ن��د ال���ض��رورة �إ� �ص��دار ت�صريح
بقيادة احلافالت الثقيلة لغري املواطنني ممن يعملون يف م�ؤ�س�سة
�أو �شركة وطنية �أو لدى مواطن لقيادة حافالتهم فقط ،وتنتهي
�صالحية الت�صريح �إذا ترك العمل بهذه امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو لدى
املواطن ،وال يجوز احل�صول على ت�صريح جديد للعمل يف م�ؤ�س�سة
�أو لدى �شخ�ص �آخر �إال بعد انق�ضاء �سنتني من تاريخ ترك العمل
لدى الكفيل الأول ،ما مل تتوافر �شروط نقل الكفالة.
�-2أن يكون حا�ص ًال على رخ�صة قيادة من ذات الفئة.
�-3أن يكون ح�سن ال�سمعة مل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة جناية
�أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو �ضبط �أو �أدين يف جرمية
القيادة حتت ت�أثري امل�سكرات �أو املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية.

�-4أن ي�ك��ون م�ل�م�اً ب��ال�ط��رق ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة واملناطق
والأحياء واملرافق العامة يف الإمارة التي يرخ�ص له فيها.
�-5إج��راء الفح�ص الطبي كل �سنة للتثبت من توافر اللياقة
ال�صحية.

كفيل �آخ��ر �إال بعد انق�ضاء �سنتني من تاريخ ت��رك العمل ،ما مل
تتوافر �شروط نقل الكفالة.
�-2أن يكون حا�ص ًال على رخ�صة قيادة.
�-3أن يكون ح�سن ال�سمعة مل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة جناية
�أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو �ضبط �أو �أدين يف جرمية
القيادة حتت ت�أثري امل�سكرات �أو املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية.
�-4إج��راء الفح�ص الطبي كل �سنة للت�أكد من توافر اللياقة
ال�صحية.

وعلى ال�ق��ان��ون رق��م ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دب��ي املايل
العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رق��م ( )32ل�سنة  2008ب�إن�شاء دائ��رة ال�ش�ؤون
القانونية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات
احلكومية يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة
حلكومة دبي،

التعريفات
املادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا
القرار ،املعاين املبينة �إزاء كل منها ما مل يدل �سياق الن�ص
على خالف ذلك:
الإمارة�	:إمارة دبي.
احلكومة :حكومة دبي.
دائرة ال�ش�ؤون القانونية حلكومة دبي.
الدائرة:
املحامي :ال�شخ�ص الطبيعي املقيد لدى الدائرة،
واملرخ�ص له من قبلها بتقدمي كافة اخلدمات القانونية
للجمهور.
امل�ست�شار ال �ق��ان��وين :ال�شخ�ص الطبيعي املقيد لدى
ال��دائ��رة ،وامل��رخ����ص ل��ه م��ن قبلها بتقدمي كافة اخلدمات
القانونية للجمهور با�ستثناء املرافعة ومتثيل الغري �أمام
حماكم دبي.
املكتب :املكان املرخ�ص من الدائرة واجلهات املخت�صة
يف الإم��ارة ،وال��ذي يقوم املحامي �أو امل�ست�شار القانوين من
خالله بتقدمي اخلدمات القانونية للجمهور ،وذلك ب�صرف
النظر عن ال�شكل القانوين لهذا املكتب فيما �إذا كان م�ؤ�س�سة
فردية �أو �شركة مدنية �أو فرعاً ملكتب �أو �شركة �أجنبية.
اخلدمات القانونية :اخلدمات القانونية التي يرخ�ص
للمحامي وامل�ست�شار القانوين بتقدميها يف الإم��ارة ،والتي
ت�شمل دومن��ا ح�صر امل��راف�ع��ة ،ومتثيل الغري �أم��ام اجلهات
الق�ضائية ،وهيئات وم��راك��ز التحكيم والتوفيق واجلهات
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الإدارية ،و�إبداء الر�أي وامل�شورة القانونية ،و�صياغة العقود
وغريها من اخلدمات القانونية الأخرى.
الرتخي�ص :املوافقة ال�صادرة عن الدائرة والتي ي�صرح
مبوجبها للمكتب با�ستكمال �إجراءات الرتخي�ص النهائي لدى
اجلهة املخت�صة يف الإمارة ملزاولة اخلدمات القانونية فيها.

مزاولة اخلدمات القانونية
املادة ()3
-1ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يتخذ من تقدمي اخلدمات
القانونية للغري مهنة له يف الإم ��ارة ما مل يكن مقيداً �أو
مرخ�صاً له بذلك من الدائرة.
-2ينبغي على اجلهات العامة واخلا�صة والأف��راد عدم
التعامل ب�ش�أن اخلدمات القانونية مع �أي �شخ�ص غري مقيد
لدى الدائرة �أو جهة غري مرخ�صة من قبلها.
القيد والرتخي�ص
املادة ()4
يتم تقدمي طلبات القيد يف ال�سجالت اخلا�صة باملحامني
وامل�ست�شارين القانونيني ،وكذلك طلبات ترخي�ص املكاتب
وفقاً للنماذج املعدة لدى الدائرة لهذه الغاية ،ويتم البت يف
هذه الطلبات وفقاً للقواعد وال�شروط والإجراءات املعتمدة
لديها يف هذا ال�ش�أن.
�صالحية القيد والرتخي�ص
املادة ()5
تكون مدة القيد والرتخي�ص ل�سنة واحدة ،وعلى حامل
القيد و��ص��اح��ب الرتخي�ص ت�ق��دمي طلب جت��دي��ده خالل
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الر�سوم
املادة ()6
�أ-ت���س�ت��ويف ال��دائ��رة نظري قيد وجت��دي��د قيد املحامني
وامل�ست�شارين القانونيني و�إ�صدار وجتديد تراخي�ص املكاتب،
و�سائر اخلدمات التي تقدمها يف ه��ذا اخل�صو�ص الر�سوم
املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )1امللحق بهذا القرار.
ب-على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يتم
معاملة املحامي �أو امل�ست�شار القانوين امل��واط��ن ال��ذي يتم
قيده لأول مرة يف الدائرة على النحو التايل:
-1ا�ستيفاء ر�سم يعادل ( )%50من الر�سم املقرر �سنوياً
على قيد املحامي �أو امل�ست�شار القانوين ،وذل��ك مل��دة ثالث
�سنوات تبد�أ من تاريخ قيده لدى الدائرة.
-2ا�ستيفاء ( )%50من الر�سم املقرر �سنوياً لدى الدائرة
على ترخي�ص املكتب وجت��دي��د ترخي�صه ع��ن ك��ل حم��ام �أو
م�ست�شار قانوين مواطن ،وذلك ملدة ثالث �سنوات تبد�أ من
تاريخ ترخي�ص املكتب �إذا كان ميلكه �أي منهم� ،أو من تاريخ
التحاقه باملكتب �إذا كان مملوكاً للغري.
�إبراز الرخ�صة
املادة ()7
يجب على املكتب و�ضع الرتخي�ص ال�صادر عن الدائرة
يف مكان ظاهر بحيث ي�سهل على املتعاملني االطالع عليه.
احل�صول على املوافقات
املادة ()8
يجب على �صاحب الرتخي�ص االلتزام مبا يلي:
-1احل���ص��ول على موافقة ال��دائ��رة امل�سبقة عند تغيري
ال�شكل القانوين للمكتب �أو ا�سمه �أو عنوانه �أو �إدارت ��ه �أو
ال�شركاء فيه.
�-2إب�ل�اغ ال��دائ��رة ب��أي تعديل يطر�أ على ع��دد املحامني
وامل�ست�شارين القانونيني العاملني يف املكتب وذل��ك خالل

العقوبات
املادة ()9
�أ-م��ع ع��دم الإخ�ل�ال ب��أي��ة عقوبة �أ��ش��د ين�ص عليها �أي
ت���ش��ري��ع �آخ� ��ر ،ي�ع��اق��ب ك��ل م��ن ي��رت�ك��ب �أي � �اً م��ن املخالفات
املن�صو�ص عليها يف اجل��دول رق��م ( )2امللحق بهذا القرار
بالغرامة املالية املب ّينة �إزاء كل منها ،وت�ضاعف قيمة الغرامة
يف حال تكرار ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة واح��دة من
ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها ،ومبا ال يزيد على ()100,000
مائة �ألف درهم.
ب-ب��الإ��ض��اف��ة �إىل عقوبة الغرامة املن�صو�ص عليها يف
هذه امل��ادة ،يجوز للدائرة اتخاذ �أي من الإج��راءات التالية
بحق مرتكب املخالفة:
-1الإي�ق��اف امل�ؤقت عن مزاولة املهنة مل��دة ال تزيد على
�سنة واحدة.
�-2شطب القيد.
�-3إلغاء الرتخي�ص.

الت�سوية الودية
املادة ()12
يجوز للدائرة بناء على طلب مرتكب املخالفة �إجراء
الت�سوية الودية معه� ،شريطة ما يلي:
-1قيامه بتقدمي طلب الت�سوية خالل �شهر من تاريخ
حترير حم�ضر �ضبط املخالفة.
-2ق �ي��ام��ه ب���س��داد م��ا ال ي�ق��ل ع��ن ( )%50م��ن الغرامة
املفرو�ضة عليها.
�-3أن ال يكون قد �سبق له ارتكاب �أي��ة خمالفات �سابقة
خالل ال�سنة الأخ�يرة من ارتكاب املخالفة املطلوب �إجراء
الت�سوية الودية ب�ش�أنها.
-4قيامه بتنفيذ �شروط الت�سوية ال��ودي��ة خ�لال املهلة
املحددة من قبل الدائرة.
�-5أية �شروط �أخرى ت�ضعها الدائرة.

ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()10
يكون ملوظفي الدائرة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من
مديرها العام �صفة م��أم��وري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات
الأف �ع��ال امل�خ��ال�ف��ة املن�صو�ص عليها يف اجل ��دول رق��م ()2
امللحق بهذا القرار ،ويكون لهم بهذه ال�صفة حترير حما�ضر
ال�ضبط الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
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نطاق ال�سريان
املادة ()2
تتوىل الدائرة مهمة تنظيم مهنتي املحاماة واال�ست�شارات
القانونية يف الإم ��ارة مب��ا يف ذل��ك املناطق احل��رة مب��ا فيها
م��رك��ز دب��ي امل��ايل ال�ع��امل��ي ،وذل��ك م��ن خ�لال قيد املحامني
وامل�ست�شارين القانونيني ،ومنح الرتاخي�ص للمكاتب التي
يزاولون مهنتهم من خاللها.

ال�شهر الأخري من انتهائه ،ويتم جتديد القيد والرتخي�ص
وفقاً للقواعد وال�شروط والإجراءات املعتمدة لدى الدائرة
يف هذا ال�ش�أن.

(� )10أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك التعديل.
�-3إب�ل�اغ ال��دائ��رة ب ��أي تغيري ي�ط��ر�أ على الو�ضع املهني
للمحامي �أو امل�ست�شار ال�ق��ان��وين مب��ا يف ذل��ك التوقف عن
مزاولة املهنة وذلك خالل ( )15يوماً من تاريخ حدوث ذلك
التغيري.
-4احل �� �ص��ول ع�ل��ى م��واف �ق��ة ال ��دائ ��رة �أو �إب�لاغ �ه��ا ب�أية
تعديالت �أو بيانات �أو معلومات �أخ��رى يتم حتديدها من
قبلها.

التظلم
املادة ()11
يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطياً لدى املدير العام
م��ن �أي م��ن ال �ق��رارات ال���ص��ادرة بحقه ،وذل��ك خ�لال ()60
يوماً من تاريخ �صدور القرار املتظلم منه ،ويتم النظر يف
ه��ذا التظلم والف�صل فيه من قبل جلنة ت�شكل بقرار من
املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر عن اللجنة
يف التظلم نهائياً.

�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()13
ت�ؤول قيم الر�سوم والغرامات التي يتم حت�صيلها مبوجب
هذا القرار �إىل اخلزانة العامة للحكومة.
�إ�صدار اللوائح التنفيذية
املادة ()14
ُي�صدر مدير عام الدائرة اللوائح والتعليمات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
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توفيق الأو�ضاع
املادة ()15
يجب على جميع امل�ست�شارين القانونيني العاملني لدى
املكاتب ،التقدم للدائرة لطلب قيدهم لديها عند موعد
ترخي�ص �أو جتديد ترخي�ص املكاتب التي يعملون بها �أو
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار �أيهما �أقل.

الن�شر وال�سريان
املادة ()17
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد
�شهرين من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  26يونيو 2011م
املوافق  24رجب  1432هـ
مت ن�شره يف اجل��ري��دة الر�سمية – حكومة دب��ي العدد
( )355ال�سنة ( 27 )45رج��ب  1432هـ  -امل��واف��ق  29يونيو
� 2011ص  81وما بعدها
 2مر�سوم رقم ( )27ل�سنة 2011
ب�ش�أن
الف�صل يف املنازعات املتعلقة ب�شركة متويل (�ش .م.ع)
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم حاكم دبي
بعد االطالع على قانون ت�شكيل املحاكم رقم ( )3ل�سنة
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نر�سم ما يلي:
املادة ()1
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا املر�سوم ،تخت�ص حماكم
دبي بالنظر والف�صل يف كافة الطلبات واالدعاءات واملنازعات
املتعلقة ب�شركة متويل (���ش .م .ع) وال�شركات التابعة لها،
وك��ذل��ك ج�م�ي��ع الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ل�ه��م ع�لاق��ة بت�سوية
�أو�ضاعها املالية.
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الإلغاءات
املادة ()16
يلغى �أي ن�ص ورد يف �أي قرار �أو تعليمات �أخرى �إىل املدى
الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

 1992وتعديالته،
وع�ل��ى امل��ر��س��وم رق��م ( )61ل�سنة  2009بت�شكيل جلنة
ق�ضائية خا�صة للف�صل يف املنازعات املتعلقة ب�شركة �أمالك
للتمويل (�ش .م .ع) و�شركة متويل (�ش .م .ع) ،وي�شار �إليها
فيما بعد بـ «اللجنة».

املادة ()2
على اللجنة �إحالة كافة الطلبات والدعاوى امل�شار �إليها
يف املادة ( )1من هذا املر�سوم واملنظورة �أمامها �إىل املحكمة
االبتدائية املخت�صة يف حماكم دبي للنظر فيها وفقاً للأ�صول
املقررة وبدون ا�ستيفاء �أية ر�سوم جديدة.
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 15أغ�سط�س 2011م
املوافق  15رم�ضان  1432م
مت ن�شره باجلريدة الر�سمية – حكومة دبي العدد 356
– ال�سنة ( 2 )45ذو القعدة  1432هـ � 29 -سبتمرب � 2011ص
 33وما بعدها.
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/دورات وور�ش عمل و�شهادات تكرمي
إعداد:

�سالمة حمد �إجتبي

برنامج امل�س�ؤولية القانونية عن الأخطاء الهند�سية
العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

النائب العام ومدير املحاكم واملحامي العام الأول ومدير املعهد

زيارة رفد من وزارة الداخلية للمعهد

برنامج �أمناط التفكري وحل امل�شكالت
برنامج املهارات اال�شرافية
برنامج �إدارة وت�سوية املنازعات
برنامج مهارات ادارة مكاتب املحامني

برنامج ا�ستحقاق احل�ضانة
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ور�شة عمل قانونية
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العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

برنامج امل�س�ؤولية الطبية

برنامج «ت�صميم برامج التدريب»

برنامج �إدارة امل�شاريع

لقاء املحامني 2011-5-11
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العــدد (� - )8أكتوبر 2011 -

برنامج �أخالقيات مهنة املحاماة

دورة تدريبية حول قانون املبيعات والعقود ..
واملمار�سات يف هذا امليدان
زيارة وفد من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
املعهد ي�ست�ضيف اجتماعاً لدائرة ال�ش�ؤون اال�سالمية
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على العهد باقون

مطر محمد الطاير
رئيس مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي
هيئة الطرق والمواصالت -دبي
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يقول �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي  -رعاه اهلل «-لقد جنـحنا لأننا اعتربنا دائماً �أن الغد يوم جديد و�أن ما حتقق يف الأم�س
قد حتقق و�أن التاريخ الذي نكتبه هو ما ننجزه يف امل�ستقبل وليـ�س ما �أجنزنـاه يف املا�ضـي» ،ف�سموه
ي�ؤكد �أن من ال يداوم على ال�سعي للو�صول �إىل ال�صف الأول �سيقبع يف ال�صفوف اخللفية ،ومن يرتك
للحظ �أن ي�صنع له �شيئاً �سيندب يوماً حظه..
وما ذكره �سموه لي�س �سوى حقيقة ماثلة للعيان ..فقد كانت دولة الإمارات العربية املتحدة ،يف
التا�سع من �سبتمرب ،2011على موعد مع حدث ا�ستثنائي ،ي�ضاف �إىل اجنازات الدولة يف م�سريتها
التنموية ال�شاملة ،وذلك بتد�شني اخلط الأخ�ضر ملرتو دبي ،وانتهاء العمل يف �أحدث و�أ�ضخم
م�شاريع النقل اجلماعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويف هذا التاريخ تعانق خطا مرتو دبي الأحمر
والأخ�ضر ،يف حمطتي االحتاد وخالد بن الوليد ،و�أ�صبح مبقدور م�ستخدمي املرتو التنقل عرب
اخلطني الأحمر والأخ�ضر اللذين يبلغ طولهما  75كيلومرتاً ،والتوقف يف حمطات املرتو املنت�شرة
يف خمتلف مناطق مدينة دبي.
حظي العمل يف م�شروع مرتو دبي الذي ا�ستغرق اجنازه فرتة قيا�سية ،برعاية كرمية واهتماماً
كبرياً من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة (رعاه اهلل) ومبتابعة
م�ستمرة من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي،
و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي ،اللذين كانا �أول من �شهد تد�شني
العديد من الأعمال الإن�شائية يف خمتلف مراحل العمل يف م�شروع مرتو دبي.
ويعد مرتو دبي ترجمة �صادقة لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم يف
ا�ستحداث نظام موا�صالت متكامل ي�ضم يف طياته املرتو واحلافالت ومركبات الأجرة ،وو�سائل
النقل البحري خلدمة ال�سكان والزوار وال�سياح ،مبا ي�ضمن تنقلهم ب�شكل �آمن و�سهل و�سريع يف كافة
�أرجاء املدينة التي ت�شع حركة وحيوية ،و�شهد مرتو دبي منذ ت�شغيله يف  ،2009/9/9زيادة م�ستمرة
يف عدد الركاب ،حيث نقل يف عام  2010قرابة  39مليون راكب ،وهذا الرقم مر�شح للزيادة ب�شكل كبري
مع افتتاح اخلط الأخ�ضر.
وقد حر�صت هيئة الطرق واملوا�صالت� ،أن يكون مرتو دبي عالمة مميزة يف �أنظمة
النقل على م�ستوى العامل ،حيث ا�ستخدمت فيه �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
يف جمال �صناعة القطارات ،وطبقت نظام الدفع بالبطاقة املوحدة (نول)،
ووفرت خدمة الإنرتنت الال�سلكية «واي فاي» ،التي تغطي عربات وحمطات
املرتو ،و�أقامت ج�سوراً للم�شاة جمهزة ب�أحدث املعدات والتكييف املركزي
و�أحزمة متحركة متكن الركاب من احلركة بكل �سهولة وي�سر ،كما اهتمت بتلبية
متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وخ�ص�صت ا�سطو ًال من احلافالت ومركبات
الأجرة احلديثة واملكيفة ،ليتيح للركاب ا�ستكمال رحالتهم �إىل مقا�صدهم يف
خمتلف �أرجاء الإمارة.

