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ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد

اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤـﻨﺎزﻋﺎت..
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ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ا�ﺻﻼح ا�ﺳﺮي ﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ

 4يناير

وإنجازات 2011
تهنئة ...

«الأخوة والأخوات ،توا�صل معي كثيرون بخ�صو�ص االحتفاالت بيوم الجلو�س في  4يناير،
نحن نريد �أن نحتفل بطريقتنا الخا�صة التي تتنا�سب مع مجتمعنا وعفويته و�أ�صالة تقاليدنا
وتراثنا� .أنا ال �أريد تكريماً خا�صاً لي� .أنا �أريد �أن نكرم في كل �سنة فئة من المجتمع تحتاج �إلى
التكريم .ال�سنة الما�ضية كرمنا �أبناءنا الأيتام ،هذه ال�سنة نريد �أن نكرم �أمهاتنا� ..سبب نجاحاتنا
و�إنجازاتنا ..لنخ�ص�ص اهتمامنا هذا العام لتكريم �أمهاتنا ،فكل �أم ت�ستحق التكريم لأنها �سبب
الوجود وم�صدر الحب والعطاء بغير حدود� ،أريد �أن �أ�سمع منكم �أفكاركم واقتراحاتكم حول
كيفية تكريم الأم ...نريد �أن نكرم الأم في كل بيت في الإمارات».
محمد بن را�شد �آل مكتوم.
نحن فخورون ب�أن يكون لنا قائد عظيم ك�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل
مكتوم ،كلماته عن دور الأم في المجتمع جعل مكانتها �أهم من االهتمام باالحتفال بمرور خم�سة
�أعوام على تولي �سموه مقاليد الحكم في �إمارة دبي� .سيدي �أدام اهلل حكمك �أعواماً مديدة مليئة
بالخير والرفاء والإنجازات وتجاوز كافة التحديات.
القاضي د.جمال السميطي

مدير عام املعهد ،رئي�س التحرير
@JamalAlsumaiti
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الأع� �م ��ال ه �ي ال�ت� � �ص �ع �ب تلك
ف�ك�
الم�شتغلين فيه قل ي�ر ،ل� �ذا ف�إن
ة.

تطوير البرامج..
يقول الفيل�سوف الوت�سو تاوتيه كينج «�إن ال�شيء ال يكتمل بمجرد الو�صول �إليه و�إنما يكتمل
عندما ي�صل �إلى نهايته» ،وفي نف�س ال�سياق يقول دبليو �سمر�ست هوم «من الأمور الطريفة في
الحياة �أنك �إذا لم تر�ض �سوى بالأف�ضل ف�سوف تح�صل عليه».
ونحن في معهد دبي الق�ضائي ال نختلف عن �أولئك العظماء ،فلم ن�صل بعد للنهاية وال
نر�ضى �إال بالأف�ضل وب�أن نكون رقماً �صعباً في التدريب القانوني والق�ضائي حتى لو و�صل بنا
�أن نناف�س �أنف�سنا ..فعلى م�ستوى التدريب نحن م�صممون على �أن تكون هذه ال�سنة مختلفة
عن العام الما�ضي  2011الذي تفوقت من خالله م�ؤ�شرات �أداء المعهد على م�ؤ�شرات العام
ال�سابق ،حيث حققنا زيادة في عدد المتدربين لدينا فبلغوا  2670بعد �أن كانوا  1683في
العام  ،2010وزاد عدد برامجنا وبلغت  97برنامجاً بعد �أن كانت  79برنامجاً في العام .2010
وفي هذا العام التدريبي � 2012سوف ي�أخذ التطوير منحى �آخر بالن�سبة لبرامجنا ،و�سنطبق

مفهوم �إدارة الم�شاريع التدريبية على معظم برامجنا التدريبية
والتي �ستركز على تطوير المعارف والمهارات ذات العالقة برجال
العدالة والقانون بجانب المعارف والمهارات القانونية ،ف�ض ًال عن
ت�صميم البرامج ح�سب الطلب لكافة القطاعات وهو ما عزز ثقة
تلك القطاعات بجودة البرامج التي يقدمها المعهد ،تلك الثقة لم
تكن لتتحقق لو لم نثق ب�أنف�سنا ،وزاد عدد عمالئنا من الم�ؤ�س�سات
والهيئات والدوائر بجميع �إمارات الدولة فو�صل �إلى  112عمي ًال بعد
�أن كانوا  83في العام .2010

 14إصدار ًا ..

ومن ناحية البحوث والدرا�سات ،فقد �أ�صدرنا � 14إ�صداراً جديداً،
ونحن في ذلك ن�سعى �إلى التطوير الكمي والنوعي ..وها هي مجلة
المعهد في حلتها الجديدة بتطوير �أبوابها المتنوعة ،وقد �أ�صبحت
المجلة القانونية الأولى في المنطقة ب�شهادة القا�صي والداني،
والحر�ص على اقتنائها.
«لأول مرة تقع عيني على مجلة قانونية بهذه الجودة»
بهذه الكلمات و�صلتنا ر�سالة عبر البريد الإلكتروني من قارئ
ا�سترالي من �أ�صول عربية عند اقتنائه لن�سخة المجلة من
�صالة الدرجة الأولى بمطار دبي .كما �أننا ب�صدد �إطالق المجلة
القانونية المحكمة والتي �ستعنى بالأبحاث القانونية في
المجاالت الإلكترونية والعلوم الم�ستحدثة بحيث تكون الأولى
من نوعها في المنطقة.

خطتنا االستراتيجية ..
�إن مجاالت التطوير في المعهد بكافة االتجاهات ،والتطوير
يمتد ،بجانب ما تم التطرق �إليه في الأعلى� ،إلى تطوير فريق

العمل والمنهجيات والعمليات الداخلية ،لذلك �سوف نطلق خطتنا
اال�ستراتيجية الجديدة بحيث تكون خطة ثالثية.

رؤية..

ر�ؤية المعهد �أن نكون مركزاً �إقليمياً للتميز العدلي والقانوني،
تلك الر�ؤية لن تتحقق �إال عندما ن�صبح مرجعاً في المجاالت التدريبية
القانونية والعدلية ،ونحن وهلل الحمد على تلك الطريق ال�صحيحة
بف�ضل ر�ؤية �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ب�أال
نكون رقماً و�إنما نموذجاً يُحتذى به.

هدية..
بمنا�سبة العام الجديد ف�إنني �أت�شرف وبالأ�صالة عن نف�سي وعن
�إخواني رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن �أعلن عن افتتاح ملعب معهد
دبي الق�ضائي فتكون بذلك قد �أ�ضفنا مرفقاً اجتماعياً وريا�ضياً �إلى
الأ�سرة الق�ضائية ،وفيها داللة وا�ضحة على اهتمام القيادة العليا
متمثلة ب�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،و�سمو
ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي ،و�سمو ال�شيخ
مكتوم بن محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي ،رئي�س المجل�س
الق�ضائي ،بتوفير وتهيئة كافة الو�سائل التي من �ش�أنها �أن تعزز �أف�ضل
البيئات للأ�سرة الق�ضائية ،والتي من �ش�أنها �أن تعزز مبد�أ ا�ستقاللية
الق�ضاء و�أهميته.

بريد رئيس التحرير

شكـــرًا
لتواصلكم

ب��اب ج��دي��د تفتحه مجلتكم «ال�م�ع�ه��د» ويمثل
ف��ي نظرنا واح��ة وملتقى للقراء الأع ��زاء ،فيه
ي �م��ار� �س��ون ح�ق�ه��م ال�ط�ب�ي�ع��ي ف��ي ال�ت�ع�ب�ي��ر عن
�آرائ �ه ��م وم�ق�ت��رح��ات�ه��م ف�ي�م��ا يتعلق بالمجلة،
ويمتد لإ�صدارات المعهد ،وبرامجه و�أن�شطته،
ونحن نرحب بكل قلم يكتب لنا ،ونعدكم بالرد
على كل ما ي�صلنا من �آراء ومقترحات ،في هذا
ال�ب��اب ،توا�صلوا معنا عبر البريد الإلكتروني
والبريد ال�ع��ادي على العناوين ال�م��وج��ودة في
فهر�س المجلة.
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تحية من سيدني

�سعادة القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي ،رئي�س التحرير

ح�صلت على ن�سخة من مجلة المعهد �أثناء توقفي
في مطار دبي و�سعدت كثيراً بمطالعتها ،فقد كانت �أول مجلة
قانونية باللغة العربية �أح�صل عليها ..وحيث �أني متخ�ص�ص
في علم اللغويات القانونية وخا�صة في مجالي «اللغويات
ال�ج�ن��ائ�ي��ة» و «ال�ت��رج�م��ة ف��ي ال�م�ح��اك��م» ف�ق��د خ�ط��ر ببالي
االت�صال بكم بغية التعاون في المجال الذي يجمعنا و�إن كانا
من ثقافتين مختلفتين ،ومن هنا ف�إنني �أرغب فيما يلي:
�أو ًال :اال�شتراك في المجلة و�أتمنى فر�صة الح�صول على
الأعداد الكاملة لها.
ثانياً :حيث �أنني �أ�ستاذ جامعي في�سعدني الم�ساهمة� ،إن
�أتيحت الفر�صة ،في ن�شر مقاالت في المجلة باللغة العربية
م��ع ال�ع�ل��م �إن ك��ل �أب�ح��اث��ي الأك��ادي�م�ي��ة باللغة االنجليزية
وخا�صة فيما يتعلق باللغويات الجنائية ،و�أنا على ا�ستعداد
للم�ساهمة �سواء بالعربية �أو االنجليزية (�أو ترجمة بع�ض
مقاالت المجلة �إلى االنجليزية).
لقد �سعدت كثيراً بفر�صة التعرف على المعهد و�أتطلع
لفر�صة التعرف على ح�ضرتكم �شخ�صياً وقريباً ب�إذن اهلل.
مع �أطيب التمنيات بالتوفيق ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
د .محمد يحيى جمال
�أ�ستاذ الترجمة العربية  -كلية الحقوق  -جامعة كانبرة

المعهد� :شكراً للدكتور محمد يحيى جمال ،على كلماته
الطيبة ،ونحن نرحب بك دائماً ،عند قدومك لدولة الإمارات
العربية المتحدة ،و�إلى دبي ،كما ي�سعدنا التعاون معك في
مو�ضوعات المجلة ،و�سيتم التوا�صل عبر البريد الإلكتروني
الخا�ص بكم.

دروب

تعاظم أهمية ودور
إدارة وتطوير الموارد البشرية

الأفا�ضل معهد دبي الق�ضائي المحترمين
المو�ضوع /منتدى الق�ضاء والإعالم
تحية طيبة

بالإ�شارة �إلى المو�ضوع �أعاله ،ي�سرني
�أن �أ�شكركم على الجهود التي تبذلونها من �أجل
الرقي بالثقافة القانونية وتعزيز عالقة القانون
بالإعالم وال�صحافة ب�شكل خا�ص ،وقد قر�أت على
غالف العدد ال�سابع من مجلتكم المعهد ما يتعلق
ب��ال�ن��دوة الم�شار �إليها وال�م��زم��ع �إقامتها قريباً،
ف�أحببت �أن �أ�ستف�سر عن هذا المنتدى ومتى يتم
و�أن �أكون لكم من ال�شاكرين.
المحامي يعقوب بن محمد الحارثي
المعهد :الأ�ستاذ الفا�ضل /يعقوب الحارثي
تلقيت ببالغ ال�سرور ر�سالتكم و�إن��ي �إذ �أ�شكر
لكم توا�صلكم مع معهد دبي الق�ضائي ،وكلماتكم
الطيبة ي�سعدني تلقي �إنتاجكم القانوني ،والأدبي،
وال � ��ذي اط �ل �ع��ت ع �ل��ى ال �ع��دي��د م �ن��ه ،والمن�شور
بال�صحف والمجالت الخليجية ،وال ي�سعني �إال
ت��وج�ي��ه ال�شكر وال�ت�ح�ي��ة ل�ك��م ول�ك��ل الأ� �ش �ق��اء في
�سلطنة عمان ال�شقيقة .ولبيا طلبك على بريدك
الإلكتروني الخا�ص.

؟
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بقلم :إلهام محمد المعيني
قسمإين؟
القانون إلى
الشؤون اإلدارية والمالية
كليات رئيس

الحماية المدنية للمسـتهـلك
في مواجهة الســلع

5

العــدد ( - )9يناير 2012 -

صديق من سلطنة عمان

بات االهتمام بالموارد الب�ش ��رية ورعايتها ال�ش ��غل ال�ش ��اغل في وقتنا الحا�ضر
للعدي ��د م ��ن المنظم ��ات والم�ش ��روعات ف ��ي مختل ��ف القطاع ��ات وعل ��ى كاف ��ة
الأ�ص ��عدة ،وذلك لما للمورد الب�ش ��ري من �أهمية ق�صوى في منظومة التنمية
التي ت�سعى �إليها الدول والم�ؤ�س�سات على ال�سواء ،ولذلك فقد جد الباحثين في
تعزيز االهتمام بهذا المفهوم وتطويره ف�أ�صبح علماً له مفرداته ومكنوناته.
وبع ��د �أن كان ��ت النظ ��رة التقليدي ��ة لإدارة الم ��وارد الب�ش ��رية م ��ا ه ��ي �إال عم ��ل
روتيني ي�ش ��تمل على نواحي تنفيذية مثل �ض ��بط ح�ض ��ور وان�صراف العاملين،
ومتابعة �ش�ؤونهم وتنظيم ملفات و�سجالت لهم ،تطور ف�أ�صبحت �إدارة الموارد
اإلمارات..من�ش� ��أة01لها نف�س درجة
دولة�ية في �أي
فيأ�سا�س �
االنتخابيةوال
التجربةالحيوية
التحرير :الوظائف
رئيسإحدى
بقلم��رية �
الب�ش
� 04أو الم�ؤ�س�سة
الدائرة
لهيكل
المكونة
إدارات الأخرى
العلومبها ال
دبلومتحظى
أهمية التي
الالثانية
الدفعة
والقضائية -
القانونية
برنامج
المعهد الإن�س ��اني06هو محور عمل
بإشرافالعن�ص ��ر
عسكريمن كون
قضاءلأهمية
متدربي تنبع ا
الفني ��ة� ،إذ
تخريجه ��ا
و�أعمالدورة
07ي ��ات تطويره
وتقييمها�ات ،كم ��ا �أن عمل
المشاريع�ي المنظم �
الب�ش ��رية ف �
فيالم �
ووظيف ��ة
عشر�وم
مفه ��واردإدارة
برنامج
مهارات
إصدارالمنظمات وتحقيق
اإلنسانرقيبحثوتقدم
الزاوية في
المعهدتعد
وتنمية قدراته
وتدريبه
حجرحقوق
وجمعية
اجتماع بين
 فيأهدافها.
�
حقوقية للمرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة
وثائق
08
ولغاية الآن لم يتو�ص ��ل العلماء والباحثون والخبراء في هذا المجال لتحديد
مفه ��وم واح ��د وموح ��د لتعري ��ف �إدارة الم ��وارد الب�ش ��رية� ،إال �أن الجمي ��ع ق ��د
يتف ��ق عل ��ى �أنها �إح ��دى الوظائف الهامة في المنظم ��ات الحديثة التي تخت�ص
با�ستخدام العن�صر الب�شري بكفاءة.
ولك ��ي يتحق ��ق هذا ،ولبيان �أهمية الموارد الب�ش ��رية والأن�ش ��طة الرئي�س ��ة التي
ت�ؤديها فنورد ما جاء في المادة الرابعة من قانون �إن�شاء دائرة الموارد الب�شرية
«يهدف �إن�ش ��اء الدائرة �إلى �إيجاد جهة حكومية
العالمة ن�ص ��ت على
لحكومة دبي ،حيث
التجارية ..
متكاملة..للموارد الب�ش ��رية الحكومية ،وو�ض ��ع �أطر
كيف��تراتيجية
تعنى بتطوير ا�س
نحمـيها
الحوكمة وتحديث نظم وممار�سات الموارد الب�شرية لدى الجهات الحكومية».
12
ً
حيث يمثل هذا التعريف تتويجا لكل ما �س ��بقه من تعريفات ،فقد جاء �ش ��ام ًال
ومحدداً
للهدف ومبيناً لأهمية �إدارة الموارد الب�شرية.
الفجوة تتسع بين
حاجات
التعـليمالموارد الب�شرية ب�شقيه الإدارة والتطوير ،و�أ�صبح علماً
تطوير مفهوم
لقد تم
مخرجـات
سـوق
وفن� �اً يمار� ��س وب ��ه مجال ال ح�ص ��ر له من الإب ��داع والتمي ��ز ،والدليل على ذلك
العمـل
�أن معايي ��ر التمي ��ز العالمية الت�س ��عة الت ��ي تعتمد في معظ ��م الجوائز المحلية
والوطنية والدولية تت�ضمن معيارين يتعامالن مع الموارد الب�شرية ونتائجها،
وف ��ي ه ��ذا دالل ��ة �أكيدة على ما له ��ذا المفهوم من �أهمية ودور �أ�سا�س ��ي في رقي
المنظمات وتطورها.
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الوسائل البديلة لحل المنازعات..
اإلصالح األسري نموذجًا

التسوية الودية

للمنـازعـات

سرعة في الفصل وعدالة بالتراضي

الدعوى بطلب ندب خبير

حماية المستهلك
االجراء اإلداري كآلية
لحماية المسـتهلك

اإلثبات الجنائي
في عصر عمال المعرفة
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الغــالف
معهد دبي القضائي..
إنجـــازات عـام من
الدراسات والتدريب
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المسؤولية المــدنية
في عقود التأمين على السيارات

أبواب المجلة الثابتة والجديدة
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إعداد:

ق�سم الفاعلية امل�ؤ�س�سية ( حممد اليافعي  -ربى عبد الرب)

إنجاز برنامج تدريب
الدفعة الرابعة لدبلوم

القضاء العسكري

ا�ستكما ًال لنجاحه يف تدريب وت�أهيل الق�ضاة الع�سكريني،
وجت�سيداً لتميزه كمركز تدريب قانوين� ،أجنز معهد دبي
الق�ضائي م�ؤخراً برنامج تدريب الدفعة الرابعة من دبلوم
العلوم القانونية والق�ضائية للق�ضاء الع�سكري.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام املعهد:
�إن هذا الربنامج �صمم خ�صي�صاً لتلبية احتياجات ومتطلبات
الق�ضاء الع�سكري وفق منهجية قائمة على البحث والدمج
بني املنهج العلمي والتطبيق العملي.
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و�أ�ضاف :نحر�ص على تزويد املتدربني ب�أحدث
املعارف وامل�ستجدات لرفد النظام القانوين يف
الإمارات بجيل م�ؤهل من الكفاءات الوطنية القادرة
على مواجهة التحديات وموا�صلة م�سرية النمو
وتطبيق القانون.
وجدد ال�سميطي التزام معهد دبي الق�ضائي
مبوا�صلة تطوير براجمه على �أ�سا�س من التحليل
الدقيق الحتياجات ال�شركاء من خمتلف الهيئات احلكومية
واجلهات املعنية بالنظام القانوين والق�ضائي ،وتوفري الدعم
امل�ستمر ملتدربيهم وم�ساعدتهم على تطبيق املعارف واخلربات
التي يكت�سبونها لدفع م�سرية التميز القانوين والق�ضائي يف
الإمارات.

التزام بتطوير الربامج
على �أ�سا�س التحليل الدقيق
الحتياجات ال�شركاء
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برنامج تدريب للعاملين في رعاية األحداث
نظم معهد دبي الق�ضائي برناجماً تدريبياً حول القانون
االحتادي رقم ( )9للعام  1976يف �ش�أن الأحداث اجلانحني
وامل�شردين.
حا�ضر يف الربنامج الأمني العام جلمعية الإمارات حلقوق
الإن�سان وح�ضره  23متدرباً من العاملني يف رعاية الأحداث.
وت�ضمن الربنامج التعريف بتفا�صيل القانون الذي يعرف
احلدث ب�أنه من مل يتجاوز الثامنة ع�شرة من عمره وقت ارتكاب
الفعل حمل امل�ساءلة �أو وجوده يف �إحدى حاالت الت�شرد.
واطلع املتدربون على مواد القانون التي راعت م�صلحة

احلدث من خالل توفري خيارات عدة مبا فيها �إيداعه يف
م�ؤ�س�سة �إ�صالحية منا�سبة لرعايته و�إعادة ت�أهيله وتعديل
�سلوكه� ،أو �إبعاده عن الظروف امل�ؤدية �إىل ت�شرده �أو جنوحه� ،أو
�إخ�ضاعه �إىل الرقابة واملالحظة واملتابعة والرعاية الأ�سرية.
وجاء تنظيم هذا الربنامج يف �إطار ال�شراكة اال�سرتاتيجية
بني «معهد دبي الق�ضائي» و «هيئة تنمية املجتمع» لتج�سيد
التطلعات امل�شرتكة املتمثلة يف ن�شر التوعية و�إحداث تغيري
�إيجابي �ضمن املجتمع املحلي وتعزيز مكانة دبي والإمارات
كمركز رائد للتنمية ال�شاملة.
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معهد دبي يدرب
الوفد القضائي العراقي
ا�ستقبل معهد دبي الق�ضائي وفداً من
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف العراق
ي�ضم � 30شخ�صاً بهدف االطالع على جتربة
املعهد يف تطوير وتدريب �إمكانيات الق�ضاة
ووكالء النيابة واخلرباء القانونيني.
والتقى القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي
مدير عام املعهد الوفد و�أطلعه على تفا�صيل
الربامج التدريبية التي ينفذها املعهد .وقال
ال�سميطي� :إن هذه الزيارة التي �أعقبت توقيع
مذكرة تفاهم لتدريب الطاقم الق�ضائي
العراقي �ضمن برامج املعهد ويف مرافق
تطبيق القانون يف دبي �إمنا ت�ؤكد املكانة
الرفيعة التي حققها معهد دبي الق�ضائي
كمركز �إقليمي للتميز القانوين.
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املعهد حقق مكانة رفيعة و�صار مركز ًا
اقليمي ًا للتميز القانوين

برنامج تدريبي في المعهد
لطلبة كلية القانون بجامعة عجمان
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يف �إطار الربنامج التدريبي لطلبة كلية القانون
بجامعة عجمان الذي ينظمه معهد دبي الق�ضائي
ا�ستقبل الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام املعهد طلبة
الدفعة الرابعة من املتدربني وعددهم  36طالباً وعر�ض
�أمامهم ر�ؤية املعهد و�أهداف براجمه التدريبية وحثهم
على اال�ستفادة من هذه التجربة واحلر�ص على جتديد
املعلومات والتميز يف الدرا�سة.
ورافقت امل�شرفة على الربنامج يف معهد دبي الق�ضائي
هنادي الزعابي املتدربني يف زياراتهم ولقاءاتهم امليدانية
يف امل�ؤ�س�سات القانونية والعدلية يف دبي والتي ت�ضمنت:
لقاء مع �سعادة الدكتور �أحمد بن هزمي مدير عام
حماكم دبي وح�ضور �إحدى جل�سات حمكمة اجلنايات يف
دبي.
حما�ضرة تعريفية يف مقر النيابة العامة بدبي عن
�أعمال النيابة وح�ضور جل�سات حتقيق مع �أع�ضاء النيابة.

هنادي الزعابي

زيارة امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية وعقد لقاء مع
القا�ضي �أحمد �إبراهيم �سيف الذي �أجاب على ا�ستف�سارات
املتدربني.
زيارتان ملركزي �شرطة الق�صي�ص و�شرطة
الرا�شدية.
زيارة �إدارة امللكية الفكرية يف جمارك دبي.
زيارة �إدارة الأدلة اجلنائية يف �شرطة دبي.
لقاء مع الكاتب العدل وزيارة ملحاكم مركز دبي
املايل العاملي.

السميطي لدى استقباله وفدا ً من الهيئة التدريسية بجامعة عجمان
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تجسيد ًا لروح االتحاد والقيم اإلماراتية األصيلة

«المعهد» احتفل بالعيد الوطني الـ 40
سلسلة فعاليات اجتماعية وثقافية وتوعوية
احتفا ًال بالعيد الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية
المتحدة ،وا�ستلهاماً للر�ؤية الحكيمة للحكام الم�ؤ�س�سين،
وتعزيزاً لقيم االتحاد والتم�سك بالعادات والتقاليد الأ�صيلة،
�أطلق «معهد دبي الق�ضائي» (� ،)DJIسل�سلة من الفعاليات
االجتماعية والثقافية والتفاعلية �شملت �إ�ضافة من�صات
خا�صة لتوزيع المن�شورات الوطنية والأع�ل�ام والتذكارات
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في عدد من مراكز الت�سوق في دبي بما فيها مول الإمارات
ومردف �سيتي �سنتر ف�ض ً
ال عن المقر الرئي�سي للمعهد.
واختار المعهد فعاليات احتفالية متكاملة لتمثل منظومة
ذات دالالت ومعان تعك�س روح االت�ح��اد وتجمع الموروثات
الوطنية مع االنجازات الح�ضارية وت�ؤ�صل ل��دالالت الوالء
وح��ب ال��وط��ن وتعبر ع��ن اع�ت��زاز مواطني ومقيمي الدولة
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بهذه المنا�سبة العظيمة.
وا�ستندت احتفاالت المعهد بالعيد الوطني الأربعين،
التي تتخذ من «روح االتحاد» �شعاراً لها� ،إلى محاور عدة تحت
عنوان «والدنا ال�شيخ زاي��د» و»تاريخنا ورحلتنا» و»مجتمع
عالمي» و»م�ستقبلنا» .وتما�شياً مع هذه المحاور ،قام المعهد
بتوزيع كتيب خا�ص يتناول ق�صة االتحاد ومبادرات المغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل وكتيب يتحدث
عن تاريخ االتحاد وم�سيرة الق�ضاء في الإمارات.
و�إيماناً ب��دور الأجيال النا�شئة في بناء الم�ستقبل ،قام
المعهد بتخ�صي�ص ف�ع��ال�ي��ات مجانية م��وج�ه��ة للأطفال
�شملت رفع البالونات الملونة والر�سم على الوجوه لغر�س
حب الوطن في قلوب �أجيال الم�ستقبل.
ورك��زت الفعاليات االحتفالية الم�ستمرة على مدى 40
يوماً على االقتداء بالر�ؤية الحكيمة للمغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل والحكام الم�ؤ�س�سين رحمهم
اهلل ،عبر التثقيف والتعريف بتاريخ دولة الإمارات والدعائم

فعاليات احتفالية متكاملة مثلت
منظومة ذات دالالت ومعان عك�ست
روح االحتاد وجمعت املوروثات
الوطنية مع االجنازات احل�ضارية
التي قام عليها االتحاد .وحر�ص المعهد في �إعداد البرنامج
االحتفالي ال�شامل على جمع مختلف الجن�سيات في مكان
واح��د لالحتفال باالتحاد ب�أ�ساليب متنوعة تعك�س التنوع
الثقافي والمجتمع العالمي ال��ذي يميز دول��ة الإم��ارات مع
الحفاظ على الهوية الوطنية .وقام ممثلو المعهد بالتوا�صل
م��ع ال� ��زوار والمت�سوقين ف��ي م��راك��ز ال�ت���س��وق ع�ب��ر تقديم
الهدايا الرمزية بهدف تعزيز روح االت�ح��اد وغ��ر���س القيم
الإماراتية بين كافة �شرائح المجتمع المحلي من مواطنين
ومقيمين من مختلف الجن�سيات والفئات العمرية ف�ض ً
ال
عن التعريف بالتاريخ والتراث الإماراتي الأ�صيل .ويهدف
المعهد من خالل التواجد في المراكز التجارية �إلى خلق
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ق� �ن ��وات ل �ل �ت��وا� �ص��ل بين
ال �� �ش �ب��اب وك � �ب ��ار ال�سن
ف��ي ال�م�ج�ت�م��ع وت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى �إن � �ج ��ازات
الما�ضي لال�ستمرار في
ن �ه��ج ال� ��ري� ��ادة والتميز
ف��ي الم�ستقبل .ويعتزم
المعهد التبرع بجزء من
ريع االحتفال لدعم عدد
م��ن الجمعيات الخيرية
والمنظمات المجتمعية.
وق � � � � � ��ال ال � �ق� ��ا� � �ض� ��ي
ال��دك �ت��ور ج �م��ال ح�سين
ال�سميطي ،مدير عام «معهد دبي الق�ضائي»« :تما�شياً مع
احتفاالتنا بالذكرى الأرب�ع�ي��ن لت�أ�سي�س ال��دول��ة ،حر�صنا
على �إع��داد �سل�سلة من الفعاليات التوعوية واالجتماعية
والثقافية ال�ت��ي تعك�س ال�ت��اري��خ ال�ع��ري��ق وال�غ�ن��ي التراثي
والهوية الإماراتية الأ�صيلة .ورك��زت ه��ذه الفعاليات على
�أربعة محاور رئي�سية هي :االتحاد ور�ؤية الحكام الم�ؤ�س�سين
رحمهم اهلل والم�ستقبل والمجتمع .وقمنا بالتواجد على
مدى خم�سة �أي��ام في عدد من مراكز الت�سوق التي تحظى
ب�إقبال وا�سع للتوا�صل مع المواطنين والمقيمين والزوار
وتعريفهم ب�إنجازات االتحاد التي تمثل �إرثاً للأجيال القادمة
لتر�سيخ االتحاد وموا�صلة م�سيرة التميز والتطور التي �أر�سى
دعائمها المغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه

توزيع كتيبات وتذكارات
ترمز �إىل الوالء واالنتماء
والفخر باالحتاد
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اهلل .و�إلى جانب الفعاليات الخارجية،
قمنا بتنظيم فعالية الإفطار ال�شعبي
الإم� ��ارات� ��ي ف��ي ال� �ن ��ادي االجتماعي
احتفا ًال باليوم الوطني بالإ�ضافة �إلى
توزيع الكتيبات والتذكارات بما فيها
ال �� �ش��ارات ال�م�ع��دن�ي��ة ال�ت��ي ت��رم��ز �إلى
الوالء واالنتماء والفخر باالتحاد».
و�أ�ضاف ال�سميطي« :بالتزامن مع
االحتفاالت بالعيد الوطني الأربعين
التحاد الإم��ارات ،نتوجه ب�أ�سمى �آيات
ال�ت�ه��ان��ي �إل ��ى م �ق��ام ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل ورع� � ��اه ،ومقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل ،ورعاه،
و�إل��ى مقام �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء المجل�س الأع�ل��ى حكام
الإمارات و�أولياء العهود و�شعب الإمارات ،م�ؤ ّكدين التزامنا
في «معهد دبي الق�ضائي»� ،إدار ًة وموظفين ،بر�ؤية قيادتنا
الحكيمة ل�لارت�ق��اء بالعمل الق�ضائي م��ن خ�ل�ال تطوير
البرامج التدريبية ال��رائ��دة بما ين�سجم م��ع �أع�ل��ى معايير
الكفاءة وال�شمولية و�إع��داد جيل م�ؤهّ ل من ال�شباب القادر
على دعم م�سيرة التنمية على المدى البعيد».
يذكر �أن المعهد ق��ام بتزيين المقر الرئي�سي احتفا ًال
ب��ذك��رى االت �ح��اد م��ن خ�ل�ال و� �ض��ع ع�ل��م ال��دول��ة و�إ�ضاءته
ب��ال�ك��ام��ل م��ع ال��رق��م ( )40ف���ض� ً
لا ع��ن رف��ع � �ص��ورة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،و�أخيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي ،ت�أكيداً على العهد
بموا�صلة م�سيرة النمو والتميز والو�صول ب��الإم��ارات �إلى
م�صاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.

بطاقة اشتراك
مجلة
فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..
تصدر عن معهد دبي القضائي
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أعداد في السنة

�أ�سعار اال�شتراكات :
في الإمارات العربية المتحدة

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

في الخارج

للوزارات والهيئات الحكومية 50 :دوالراً  +تكلفة البريد
للأفراد 25 :دوالراً  +تكلفة البريد
لال�شتراك يرجى تعبئة النموذج المرفق �أو االت�صال على عناوين المعهد

هاتف +9714 - 2833300 :فاك�س+9714 - 2827071 :
بريد �إلكترونيmail@dji.gov.ae :
و�إر�سال القيمة المالية وفقاً للتالي
-1الدفع نقداً  ..في مقر المعهد
�-2إ�صدار �شيك با�سم/
()H.H THE RULER’S COURT - DUBAI
-3حوالة بنكية �إلى الح�ساب التالي ..
ا�سم البنك:
فرع:
�سويفت كود (:)Swift Code
ا�سم الح�ساب:
رقم الح�ساب (:)IBAN A/C

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

بن�ص قانوين واعتماد ق�ضائي

وبوا�سطة حمكمني

التسوية الودية

للمنـازعـات

سرعة في الفصل وعدالة بالتراضي
الت�سوية الودية للمنازعات التجارية و�سيلة بديلة تثبت
جدارتها يوماً بعد الآخر ،كونها ت�سهم في خلق بيئة جاذبة
لال�ستثمار وداعمة لالقت�صاد الوطني ومتميزة باخت�صار
الوقت و�سرعة الف�صل ،وهو ما دفع الكثير من المتقا�ضين
�إلى االتجاه نحوها لحل و�إنهاء نزاعاتهم كبديل عن طرق
التقا�ضي ال�ع��ادي��ة ،ال�سيما التحكيم ال��ذي �أ�صبح يف�ضله
الكثيرون رغ��م تكلفته ،وه��و م��ا ت��ؤك��ده �إح�صائيات بع�ض
مراكز التحكيم التي �ساهمت في حل كثير من المنازعات..
ووفق ما ذكره مركز الت�سوية الودية للمنازعات في محاكم
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دب��ي ،فقد تم حل  467منازعة بالطرق الودية العام 2011
وبن�سبة و�صلت �إلى .%78
وع��ن طريق الت�سوية الودية يتم التوا�صل مع �أطراف
ال �ن��زاع للبحث ف��ي �إي �ج��اد ح�ل��ول قائمة على ل��وائ��ح ونظم
قانونية ،بما يحقق مبد�أ العدالة وي�ضمن لكل الأطراف
حقوقهم بالترا�ضي ،من خالل عدد من الم�صلحين ذوي
خبرة وتحت �إ�شراف القا�ضي المخت�ص.
مجلة «المعهــد» فتحت ب��اب النقا�ش ح��ول الت�سوية الودية
للمنازعات عبر التحكيم والتوفيق بين الخ�صوم كبديل عن طرق

التقا�ضي العادية ،وناق�شت الأمر مع �أهل الخبرة والمخت�صين من
المحامين والمحكمين الدوليين وبع�ض الم�س�ؤولين ،وا�ستعر�ضت
ر�أي �شرائح م��ن المجتمع رغ�ب��ة ف��ي التعرف على م��دى وعيهم
باتخاذ الطرق الودية كبديل فكان هذا التحقيق».

وتتمنى ناعمة ال�شام�سي رئي�سة ق�سم التمكين
الأ� �س��ري ب��أح��د القطاعات الحكومية �أن تكر�س الو�سائل
البديلة دورها في حل ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية و�أال يقت�صر
عملها ف��ي ح��ل ال�ن��زاع��ات المتعلقة بالن�شاط االقت�صادي
وال�ت�ج��اري ف�ق��ط ،وت�ق��ول :بحكم م�ه��ام وظيفتي و�سماعي

غامن علي غامن:
التقا�ضي العادي
ي�ستنزف الوقت
واجلهد

العــدد ( - )9يناير 2012 -

يقول غانم علي غانم خبير بمكتب الدعم الفني في
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية :الأ�صل في �أي ق�ضية هو �سعي
المتنازعين فيها �إل��ى الحلول الودية وفق ما �أق��ره ال�شرع،
ف ��إذا عدنا �إل��ى كتاب اهلل تعالى في م�س�ألة ولتكن متعلقة
بخالف بين زوجين لوجدنا الن�ص القر�آني يقول« :فابعثوا
حكماً من �أهله وحكماً من �أهلها» ،لعلهما يقدران على حل
الم�شكلة بالطرق الودية بعيداً عن المحاكم التي تت�ضخم
فيها الخالفات وت�صل �إلى هدم البيوت نهائياً.
ويكمل� :إذا كان هذا الحال في الخالفات الب�سيطة ،فماذا يكون
الو�ضع في المعامالت التجارية التي يكون النزاع فيها على ر�ؤو�س
�أم ��وال �ضخمة؟ و�إذا طبقت الو�ضع على حالي فلدي م�شكالت
متعلقة بعقار �أملكه دفعني الم�ست�أجرون فيه �إل��ى اللجوء ل�سيل
من الإجراءات لتقا�ضيهم نتيجة خالفات مالية ،وهو ما ا�ستقطع
مني وقتاً وجهداً كبيرين ،ناهيك عن االن�شغال ب��إع��داد الأوراق
التي تثبت المخالفات وغيرها ،ولو توافرت الو�سائل البديلة لحل
الخالف لكان �أف�ضل ،نظــراً ل�سهولة العثـور على محكمين كبديل
عن انتظار الدور في الق�ضاء العادي.

ناعمة ال�شام�سي:
�أمتنى �أن جند للو�سائل
البديلة دور ًا يف
حل ق�ضايا الأحوال
ال�شخ�صية

ح�سني ال�شواب:
قر�أت عن التحكيم
كبديل ..يف
ال�صحف فقط!!

للكثير من ال�شكاوى الزوجية التي تتفاقم وال تجد لها ح ً
ال
�سوى �أروقة المحاكم ،فيما ال يجد المعنيون �سوى الحلول
ال�سريعة كاالنف�صال وت�شريد الأبناء ،ف�إني �أجد في �إن�شاء
مراكز يتوافر فيها محكمون ذوو خبرة وموجهون �أ�سريون
بجانب محللين نف�سيين يقدمون العون والدعم للطرفين،
طريقاً ي�ساهم في �إن�ه��اء كثير من الخالفات التي يحتاج
�أطرافها فقط لذوي الخبرة.
ويتفق ح�سين ال�شواب مدير �إدارة ب�إحدى الوزارات
هذا الر�أي وقد بد�أ حديثه معنا قائ ً
ال :هناك قلة وعي لدى
كثير من �أفراد المجتمع بالو�سائل البديلة لحل نزاعاتهم،
القت�صار المراكز التي تقدم تلك الخدمات على فئة بعينها،
وق ��د ق��ر�أن��ا ع��ن ال�ت�ح�ك�ي��م ك�ب��دي��ل ف��ي ال���ص�ح��ف ف�ق��ط وال
نلم�سه في حياتنا ب�شكل مبا�شر ،وي�سعدنا تو�سيع نطاق تلك
المراكز لت�شمل �أنواعاً جديدة من النزاعات ليتم الإ�صالح
بين المتخا�صمين فيها ،فنحن جميعاً في حاجة ما�سة �إلى
تحقيق العدالة في جميع ق�ضايانا ب�سهولة وي�سر.
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حتقيــق

�أما «نادية الما�س» من �إمارة ر�أ�س الخيمة فقالت �إن
معلوماتها عن الحل الودي للمنازعات قليلة و�إن ربطته بمثال
ي�شبهه في المنطقة التي تقطنها حيث يقوم �شيخ القبيلة ومن
ه��و ذو ثقة بالنظر ف��ي ال�خ�لاف��ات التي
تقع بين الأفراد� ،سعياً �إلى الو�صول لحل
�سلمي عو�ضاً عن اللجوء �إل��ى الق�ضاء.
وتكمل :لم �أ�سمع بالطرق البديلة
ل �ح��ل ال� �ن ��زاع ،ف��دائ �م �اً ما
�أع � �ت � �ق� ��د �أن �أروق � � � ��ة
نادية الما�س
المحاكم هي الو�سيلة
الوحيدة لحل النزاعات التي
تن�ش�أ بين الأفراد خا�صة في المدن
التي تحكمها ثقافات معينة ،كاختفاء من هو موثوق بخبرته
ومعروف بحنكته وحكمته ورجاحة عقله ،بالإ�ضافة �إلى ا�ست�سهال
اللجوء للق�ضاء لما يتمتع به من نزاهة ت�ضمن حقوق الأفراد
وع��دم �ضياعها و�سط زح��ام المكر والخديعة التي يتعامل بها
البع�ض ويتخذها و�سيلة لك�سب العي�ش.
وت��ردف :وجود م�ؤ�س�سات �أو مكاتب تنظر في النزاعات
وت�سعى للحل ال�سلمي فكرة �أكثر من رائعة ،ويا ليت تنتهي
كل النزاعات بهذا ال�شكل �شريطة �أن تكون تكلفة ر�سومها
�أرخ�ص من مثيالتها في المحاكم.
يخبرنا المحامي والمحكم الدولي ع�صام التميمي قائ ًال:
برغم من ت�سجيل محاكم الدولة �أعلى معدالت العالم في �سرعة
الف�صل في المنازعات وفق المقايي�س العالمية� ،إال �أن المجتمع
وما ي�شمله من تعدد في الجن�سيات والثقافات جعل هناك حاجة
لالعتماد على التحكيم في بع�ض الق�ضايا كبديل عن المحاكم
لما له من مميزات منها ،حرية اختيار الطرف المتنازع لل�شخ�ص
الذي يف�صل في ق�ضيته ،فيرجع لمن هو ذو خبرة و�سمعة ودراية
في المجال ،وهو ما يولد لديه قناعة وراحة نف�سية �إلى جانب �أن
هناك بع�ض النزاعات تكون معقدة وتحتاج �إل��ى تخ�ص�ص
كتلك المرتبطة مث ًال بالناقالت البحرية �أو الأقمار
اال�صطناعية �أو ال�ط��ائ��رات والنقل الجوي،
وغيرها م��ن ال�ن��زاع��ات ال��دول�ي��ة التي
تقع على �أر�ض الإمارات ولكنها
ال ت�ح�م��ل ��ص�ف��ة الدولة،
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ع�صام التميمي:
الق�ض��اء والتحكيم مكمالن
لبع�ضهما البع���ض وحماكم
الإم��ارات تتمي��ز ب�سرع��ة
الف�صل يف املنازعات

كلها تتطلب محكمين على دراي��ة وا�سعة بتلك الأم��ور وه��و ما ال
ي�سعف الق�ضاء تعيين متخ�ص�صين في هذه الم�سائل ال�شائكة.
وي�ك�م��ل� :إذا ك��ان للتحكيم ال�ي��د العليا ف��ي بع�ض الق�ضايا
المعقدة فال يمكن �إغ�ف��ال دور الق�ضاء في كثير من النزاعات
كتلك التي تن�ش�أ بين الأفراد وتخلف وراءها م�شكالت ي�سهل حلها
عن طريق التقا�ضي ،الذي يمتاز كما ذكرنا بال�سرعة والنزاهة،
وهنا نكون قد و�صلنا �إلى قناعة ت�شير �إلى �أن التحكيم والق�ضاء
�إنما هما مكمالن لبع�ضهما البع�ض وال تعار�ض فيما بينهما.
وع��ن م��دى �إق �ب��ال ال�م��واط�ن�ي��ن ع�ل��ى ال�ع�م��ل كمحكمين
وتلبية تلك الن�سبة الحتياجات �سوق العمل الإماراتي يقول
التميمي :ت�شهد ال�ساحة المحلية نق�صاً في عدد المحكمين
المواطنين برغم زيادة الطلب ،ورغم �أهمية توافر العن�صر
المواطن في هذا المجال ،حيث يغطي فقط ن�سبة  %2من
حجم المتخ�ص�صين العاملين على ال�ساحة ،التي تحتاج
�أي���ض�اً �إل��ى محكمين �أج��ان��ب�� ،س��واء م��ن ال��وط��ن العربي �أو
المجتمعات الأجنبية ،وال نغفل �أهمية ممار�سة المحكمين
ال�ح��ال�ي�ي��ن ال��ذي��ن اك�ت���س�ب��وا ال �خ �ب��رات م��ن خ�ل�ال الأعمال
والدورات المكثفة والمناف�سة على الم�ستوى الدولي.

وع� ��ن �� �ش ��روط ال �ع �م��ل ب��ال�ت�ح�ك�ي��م ت �ق��ول عائ�شة را�شد
الطنيجي محامية وم�ست�شارة ق��ان��ون�ي��ة :ي�ج��وز للمتقا�ضين

ا�شتراط حال التعاقد �أو بموجب اتفاق الحق للعقد الأ�سا�سي �أن
يتم عر�ض ما ين�ش�أ بينهما من نزاعات في تطبيق العقد على محكم
�أو �أكثر ،ولذلك نظم قانون الإجراءات المدنية �شروط اللجوء �إلى
التحكيم لحل نزاع معين �أو الف�صل فيه ،و�أ�شار �إلى ذلك في المادة
 203و المادة  218من القانون.
وتكمل :خال�صة القول ف�إن �إج��راءات التحكيم هي �إجراءات

عائ�ش��ة الطنيج��ي:
ال خ��وف م��ن ت�أثري
التحكيم على مكاتب
املحاماة

قانونية ب�شروط معينة تم تنظيمها بالمواد �سالفة الذكر ،ومن ثم
ف�إن اللجوء �إلى التحكيم يكون عن طريق محا ٍم ال بد �أن تتوافر
لديه الخبرة القانونية ،ال �سيما و�أن �أحكام المحكمين المعتمدين،
يتم الت�صديق عليها من قبل المحاكم المخت�صة.
وفيما يتعلق بت�أثير الو�سائل البديلة على مكاتب المحاماة
ت�ق��ول :بحكم تجاربي ف��ي م�ج��ال التحكيم ال �ألم�س تخوفاً من
ت�أثير ذلك على مكاتب المحاماة ،لأن غالبية المحامين يعملون
ف��ي م�ج��ال التحكيم� ،إم��ا كمحكمين �أو يمثلون وك�لاءه��م �أمام
المحكمين ،ولو كان التحكيم منف�ص ًال عن عمل المحاماة لكان
من المحتمل �أن ي�ؤثر جذرياً على المهنة.
وفيما يتعلق بكون مكاتب المحاماة م�ؤهلة للتحكيم �أم ال،
تقول الطنيجي :بالت�أكيد غالبية مكاتب المحاماة م�ؤهلة للتحكيم
نظراً لتوافر المحامين والم�ست�شارين القانونيين العاملين لديها،
والذين يخ�ضعون لدورات تدريبية ت�ؤهلهم للعمل في هذا المجال،
مثل ما يقوم به مركز دبي العالمي للتحكيم والذي يعد من �أهم
مراكز التحكيم في المنطقة العربية ،فبجانب ت�أهيل ه�ؤالء للعمل
في مجال المحاماة يقوم بت�أهيلهم �أي�ضاً كمحكمين.
وبا�ستعرا�ض عمل الجهات التي تطبق الو�سائل البديلة على
�أر�ض الواقع يقول محمد �أمين مبا�شري مدير مركز الت�سوية
الودية للمنازعات بمحاكم دبي� :إن فكرة �إن�شاء المركز نابعة من
ا�ستراتيجية حكومة دبي فيما يخ�ص قطاع الأمن والعدل والذي
ي�ستهدف توفير �سبل بديلة للتقا�ضي تتميز بال�سهولة وال�سرعة

العــدد ( - )9يناير 2012 -

حل  467منازعة بالط��رق الودية يف العام
 2011بن�سب��ة  % 78م��ن �إجمايل املنازعات
املحالة للتحكيم يف املحاكم

وقلة التكلفة ،وقد انعك�ست هذه الفكرة على
الخطة اال�ستراتيجية للمحاكم ،وكان من �أبرز
مظاهرها �إن�شاء مركز الت�سوية الودية للمنازعات،
ل�ي�ع�م��ل ب��الإ� �ض��اف��ة ل�م��ا ��س�ب��ق ع�ل��ى ت�خ�ف�ي��ف تراكم
الق�ضايا لدى المحاكم و�إتاحة الفر�صة لأطراف
ال�ن��زاع لحل منازعاتهم بطريقة ودي��ة للحفاظ
على الن�سيج االجتماعي واالقت�صادي في البلد.
وي�ضيف :تم ت�سجيل  1549منازعة منذ افتتاح عمل
ال�م��رك��ز ف��ي �شهر ف�ب��راي��ر م��ن ال �ع��ام  2011وح�ت��ى منت�صف
دي�سمبر الما�ضي ،وتم حل  467منها بالت�سوية الودية بن�سبة ت�صل
�إلى  ،%78علماُ ب�أن مجموع المبالغ التي تمت ت�سويتها منذ �إن�شاء
المركز بلغت  159مليون دره��م� ،أم��ا عن باقي المنازعات فقد تم
تحويلها �إلى الق�ضاء لعدم ح�ضور �أطراف النزاع وقد يكون ال�سبب
عدم تواجد معظمهم داخل الدولة.
من جانبه قال البرف�سور ن�سيب زيادة مدير مركز دبي
للتحكيم الدولي حول ال��دور ال��ذي تلعبه مراكز التحكيم :تلعب
مراكز التحكيم دوراً رئي�سياً في تعزيز ثقة الم�ستثمرين ببيئة
العمل ،لأن خيار التحكيم التجاري يعتبر �إحدى الو�سائل البديلة
لت�سوية النزاعات التجارية ،ويتميز ب�سرعته و�سريته وفعاليته .
ومن المعلوم �أن التحكيم بات يعتبر �أحد البنود الأ�سا�سية في
معظم العقود التجارية ،ووجود مراكز تحكيم مرموقة يجعل من
بيئة الأعمال جاذب ًة لال�ستثمارات وداعم ًة لالقت�صاد الوطني.
وت��اب��ع� :إذا ن�ظ��رن��ا �إل ��ى ال ��دور ال ��ذي يلعبه م��رك��ز دبي
للتحكيم ال��دول��ي ف��ي بيئة الأع�م��ال ب��دب��ي ،نلم�س بو�ضو ٍح
التطور ال��ذي �شهده منذ ت�أ�سي�سه ع��ام  1994تحت م�سمى
«مركز التوفيق والتحكيم التجاري» لي�صبح الآن «مركز
دب��ي للتحكيم ال��دول��ي» ،وه��و �إح��دى م�ب��ادرات غرفة تجارة
و�صناعة دبي ،ويعتبر هيئة م�ستقلة دائمة غير ربحية تهدف
�إلى توفير خدمات التحكيم وت�سوية النزاعات التجارية في
مجتمعات الأع�م��ال المحلية والإقليمية والدولية ب�أ�سعار
تناف�سية وم�ن��ا��س�ب��ة ،ح�ي��ث ي��وف��ر ال�م��رك��ز �أح ��دث المرافق
و�أف�ضل الت�سهيالت ل�ضمان ج��ودة خدمات التحكيم التي
يقدمها وح��ل النزاعات بين الأط��راف التجارية بم�ساعدة
فريق من المحكمين الدوليين الملمين ب�أ�صول التحكيم
الدولية و�إجراءاتها المعتمدة.
وع��ن ع��دد الق�ضايا التي ا�ستقبلها المركز �أ��ض��اف :ا�ستقبل
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حتقيــق

املحكم��ون املواطن��ون  % 2فق��ط من عدد
العاملني على ال�ساحة
مركز دبي للتحكيم التجاري  431ق�ضية في �سنة  2010مقارن ًة بـ
 292ق�ضية في عام � 2009أي بزيادة بلغت حوالي  %47.6عن عدد
الق�ضايا التي ا�ستقبلها المركز خ�لال العام  ،2009كما بلغ عدد
الق�ضايا التي �سجلها المركز منذ بداية العام  2011وحتى نهاية
نوفمبر  400ق�ضية مقارن ًة بـ  370ق�ضية ا�ستقبلها خ�لال نف�س
الفترة من العام � 2010أي بزيادة بلغت  .%8وينظر اليوم المركز
في عدد من الق�ضايا يناهز الـ  650ق�ضية ،كما نالحظ �أن الن�سبة
الأكبر من الق�ضايا التي ن�ستقبلها هي ذات عالقة بقطاع العقارات
يليها الت�شييد والهند�سة.
وفيما يتعلق ب��وج��ود وع��ي ك��اف بم�س�ألة التحكيم �أ�شار
زيادة �إلى �إن ازدياد الوعي لدى فئات مجتمع الأعمال في دبي
حول �أهمية التحكيم التجاري كو�سيلة فعالة وناجعة لت�سوية
النزاعات التجارية ينعك�س في زيادة الق�ضايا التي ن�ستقبلها،
وهو ما بتنا نالحظه خالل ال�سنوات الما�ضية وحتى يومنا
هذا ،ونحن من جهتنا نعمل با�ستمرار على تنظيم فعالياتٍ
مختلفة و�أب��رزه��ا ال �ح��وارات المفتوحة وال �ت��ي ن �ع � ّرف من
خ�لال�ه��ا مجتمع الأع �م��ال ب��الأه�م�ي��ة ال �م �ت��زاي��دة للتحكيم
التجاري وال�خ��دم��ات التي يقدمها المركز ،وق��د حقق هذا
الحوار نجاحاً كبيراً ،حيث اختتمنا خالل العام  2011حوارنا
ال�ساد�س مع العلم �أننا قمنا بتنظيمه في بلدان مختلفة ومنها
على �سبيل المثال لندن وباري�س وكوريا الجنوبية ودبي.

الربف�سور ن�سيب زيادة:
ملراكز التحكيم والت�سوية
الودية دور يف دعم
االقت�صاد والوئام
االجتماعي
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قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب اال�ستثمار الأجنبي
في دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي� :إن مهام المكتب تتمثل في
الترويج والتعريف بالفر�ص اال�ستثمارية المتاحة في �إمارة دبي،
وت�ق��دي��م ال��دع��م وال�م���س��اع��دة للم�ستثمرين ال��دول�ي�ي��ن لمبا�شرة
�أعمالهم واال�ستفادة من الموقع اال�ستراتيجي المهم للإمارة،
حيث تعمل الدائرة مع م�ؤ�س�ساتها على و�ضع الخطط وال�سيا�سات
االق�ت���ص��ادي��ة ،وت�ع��زي��ز ن�م��و ال�ق�ط��اع��ات اال��س�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،وتوفير
الخدمات لكافة الم�ستثمرين وال�شركات المحلية والدولية.
وبالن�سبة لو�سائل حل المنازعات بين الم�ستثمرين ،ف�إنها
تلقى ترحيباً متزايداً من قبل الم�ستثمرين ورجال الأعمال لما
لها من فوائد عديدة تخت�ص باخت�صار الوقت والتكلفة وال�سرعة،
وهي كلها عوامل ذات �أهمية بالغة لرجل الأعمال وتتما�شى مع
متطلباته وم�ستوى الخدمات المتوقع من مدينة مثل دبي التي
توفر �أرقى الخدمات على �أعلى م�ستويات من الجودة.
وفيما يتعلق ب��وع��ي الم�ستثمر وثقافته ب�ه��ذه الممار�سة
ي�ضيف :يف�ضل رج��ال الأع�م��ال والم�ستثمرون الأج��ان��ب حل
المنازعات وذلك لخبرتهم الم�سبقة بها من خالل ممار�ستها
في دولهم� ،أما بالن�سبة لرجال الأعمال المواطنين ف�إنهم بدوا
�أكثر �إقبا ًال على ا�ستخدامها ،بالرغم من �أن فترة بدء تطبيقها
ف��ي دب��ي �أق���ص��ر م��ن ال ��دول الأخ� ��رى ،ف��رج��ل الأع �م��ال يرحب
بالحلول التي ت�سرع من وتيرة �أعماله وتقدم له الخدمة في
�أق�صر فترة زمنية ممكنة بغ�ض النظر عن موقعه الجغرافي.

•الوسائل البديلة لحل المنازعات ..اإلصالح األسري نموذج ًا
•اإلجراء اإلداري كآلية لحماية المستهلك
•اإلثبات الجنائي في عصر عمال المعرفة
•الدعوى بطلب ندب خـــبير
•المسؤولية المدنية في عقود التأمين على السيارات
•خصوصيتي فوق القانون !
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اتجاه دولة اإلمارات
نحو الوسائل البديلة
لحل المنازعات

« اإلصالح األسري نموذجًا»

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

الحمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد  ..ف�إن
للأ�سرة في الإ�سالم مكانة عظيمة ،فهي اللبنة الأولى
في المجتمع ،فب�صالحها يكون �صالح المجتمع ،لذا
كانت مو�ضع اهتمام القر�آن الكريم وال�سنة النبوية
المطهرة ،فر�سم لها �سبل الإ�صالح ،وط��رق الخروج
من المفا�سد والمتاهات ،بغية �إقامة مجتمع مترا�ص،
تذوب فيه النعرات القبلية والخالفات.
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ول��ذا اهتمت ال��دول الإ�سالمية بالأ�سرة ،م�ستلهمة في
المحافظة عليها ما جاء من توجيهات قر�آنية ونبوية ،ولعل
من �أهم تلك الدول دولة الإم��ارات العربية المتحدة ،التي
اهتمت بالأ�سرة و�إع�لاء قيمتها ،حيث �إنها حجر الزاوية،
و�أ� �س��ا���س المجتمع ،وع�م��اد ��ص�لاح��ه ،م�ستوحية ذل��ك من
هويتها الإ�سالمية وتقاليدها و�أعرافها ال�ضاربة في جذور
التاريخ بما يعك�س ح�ضارتها ورقيها بين الأمم ،لذا انعك�س
هذا االهتمام في د�ستورها ،لتت�ضافر القوانين االتحادية
والمحلية في الدولة على رعاية الأ�سرة من حيث ن�ش�أتها
�أو �صالحها �أو توفير الرعاية االجتماعية لها بما ي�ضمن
نجاحها ،وتما�سكها على الوجه الذي ي�ؤدي �إلى بنيان مجتمع
قوي ومتما�سك ،وهو �أرقى ما ت�سعى �إليه الأمم.
وف��ي ه��ذا ال�م�ق��ال ف��إن�ن��ا �سنعرف المق�صود بالإ�صالح
الأ�سري ،وحكمه ال�شرعي ،ثم نبين المعالجات الت�شريعية
ل�ل�خ�لاف��ات الأ� �س��ري��ة ف��ي دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ،وكيف
�أنها كانت حري�صة على االهتمام بكل ال�سبل الداعية �إلى
الإ�صالح الأ�سري من ناحية ،والتي ت�شجع على التما�سك
الأ��س��ري ،ونبذ �أ�سباب الفرقة الأ�سرية من ناحية �أخرى،
وذل��ك م��ن خ�لال ا�ستعرا�ضنا لبع�ض القوانين االتحادية
والمحلية بالدولة.
املق�صود بالإ�صالح الأ�سري:
الإ�صالح م�أخوذ من الفعل �صلح ،وهو يدل على خالف

لقد عملت دولة الإمارات العربية املتحدة على
بناء الأ�س��رة الإماراتية الت��ي ي�سودها الوئام
واملحب��ة والتعاط��ف ،لذا ركز د�ست��ور الدولة
عل��ى مكان��ة الأ�سرة ،فتن���ص امل��ادة  15منه
على �أن «الأ�س��رة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين
والأخ�لاق وح��ب الوط��ن ،ويكف��ل القانون
كيانها ،وي�صونها من االنحراف».
ال�صدع و�إزال��ة الخالفات التي قد تعتر�ض م�سيرة الأ�سرة
كوحدة متما�سكة ،يتجلى هذا االهتمام في د�ستور الدولة،
وت�شريعاتها االتحادية والمحلية وذلك كما يلي-:

العــدد ( - )9يناير 2012 -

الف�ساد ،وال�صالح هو �سلوك طريق الهدى ،والح�صول على
الحالة الم�ستقيمة النافعة ،يقول ال��راغ��ب الأ�صفهاني:
«وال���ص�ل��ح يخت�ص ب ��إزال��ة ال�ن�ف��ار ب�ي��ن ال �ن��ا���س ،ي �ق��ال منه
ا�صطلحوا وت�صالحوا ،و�إ��ص�لاح اهلل تعالى الإن�سان يكون
تارة بخلقه �إي��اه �صالحاً،وتارة ب�إزالة ما فيه من ف�ساد بعد
وجوده ..وتارة يكون بالحكم له بال�صالح».
ومن ثم فالإ�صالح يعني :تقويم وت�صحيح الأخطاء� ،أو
الف�ساد الذي يعتري الفرد �أو الأ�سرة �أو الجماعة في وقت
من الأوقات للو�صول �إلى الحالة الم�ستقيمة وال�سوية� .أما
الأ�سرة فهي :الرابطة االجتماعية التي تتكون من زوجين
و�أطفالهما وت�شمل الجدين وبع�ض الأقارب.
وم��ن ثم فيكون المق�صود بالإ�صالح الأ� �س��ري :تقويم
الأخ� �ط ��اء ،و�إزال � ��ة ب ��ذور ال�ف���س��اد ،ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى الحالة
الم�ستقيمة النافعة؛ لتقوية الرباط الذي تقوم عليه الأ�سرة،
بغية قيام مجتمع قوي متما�سك.
احلكم ال�شرعي للإ�صالح:
�إن ال�سعي ف��ي ال�صلح ب�ي��ن الأف� ��راد �أو الأ� �س��ر ،وال�ع�م��ل على
�إ�صالح ذات البين من فرو�ض الكفايات ،ومن هنا يجب على بع�ض
�أفراد المجتمع �أن ي�سعوا لإ�صالح ذات البين ،يقول تعالى�« :إنما
الم�ؤمنون �إخ��وة ف�أ�صلحوا بين �أخ��وي�ك��م» (ال�ح�ج��رات الآي��ة )10
ويقول «فاتقوا اهلل و�أ�صلحوا ذات بينكم» (الأنفال الآية .)10
ويقول الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) «�أال �أخبركم ب�أف�ضل
من درجة ال�صيام وال�صالة وال�صدقة؟ قالوا بلى ،قال� :صالح ذات
البين ،ف�إن ف�ساد ذات البين هي الحالقة» وزاد في رواية «ال �أقول
تحلق ال�شعر ولكن تحلق الدين».
ومن ثم كان اال�شتغال ب�إ�صالح ذات البين �أف�ضل من اال�شتغال
بنوافل العبادات لما في الإ�صالح بين النا�س من النفع المتعدي
ال��ذي يكون �سبباً في و�صل �أرح��ام قطعت ،وزي��ارة �أخ��وان هجروا،
ونظافة قلوب مما علق بها م��ن �أدران الحقد والكراهية ،وذلك
ي��ؤدي �إلى متانة المجتمع وقوته بت�آلف �أف��راده وتما�سكهم ،ومن
هنا كان اهتمام والة الأم��ور بالإ�صالح الأ��س��ري ،ومراعاة كل ما
ي�ؤدي �إليه من �سبل ،وهو ما انعك�س على القوانين التي ت�صدر في
الدولة ،وهو ما �سنبينه في ال�سطور التالية.
اهتمام دولة الإمارات بالإ�صالح الأ�سري:
بي ّنا �سابقاً �أن دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة اهتمت
بالأ�سرة �إعالء ل�ش�أنها و�إب��رازاً لمكانتها في المجتمع ،وهو
ما ظهر جلياً في ت�شريعاتها المختلفة ،بالعمل على ر�أب

�أ-اهتمام د�ستور دولة الإمارات بالأ�سرة:

لقد عملت دول��ة الإم ��ارات العربية المتحدة على بناء
الأ�سرة الإماراتية التي ي�سودها الوئام والمحبة والتعاطف،
ل��ذا رك��ز د�ستور ال��دول��ة على مكانة الأ��س��رة ،فتن�ص المادة
 15منه على �أن «الأ� �س��رة �أ��س��ا���س المجتمع قوامها الدين
والأخ�لاق وحب الوطن ،ويكفل القانون كيانها ،وي�صونها
من االنحراف».
وه��ذا الن�ص الد�ستوري يعك�س اهتماماً ب��الأ��س��رة ،ال من
حيث ن�ش�أتها فح�سب ،و�إن�م��ا يمتد ذل��ك �إل��ى كفالة �صيانتها
والبعد بها عن النزاعات واالنحرافات ،لترتكز هذه الأ�سرة على
مبادئ الدين والأخالق واالنتماء للوطن ،ولذا يجب �أن ت�سعى
قوانين ال��دول��ة لحمايتها و�إزال��ة كل ما قد يعوق م�سيرتها،
باعتبارها المكون الأهم لمجتمع قوي متما�سك ،ولعل من �أهم
ذلك �أن تعمل الت�شريعات في الدولة على تبني الإ�صالح بين
�أفراد الأ�سرة ،و�أن تدعم ذلك في �سائر قوانين الدولة.
ول��ذا تبنت دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة ال�سيا�سات
والمبادرات والت�شريعات الرامية �إلى حماية البناء الأ�سري
و�أف��راد الأ��س��رة ،و�شجعت المبادرات الهادفة �إل��ى تنميتها،
وت�م�ك�ي�ن�ه��ا م��ن ال�ت�ك�ي��ف م��ع ال�م�ت�غ�ي��رات ال �ت��ي ت �ط��ر�أ على
محيطها ،و�إك�سابها القدرة على اال�ستجابة لهذه التغيرات
دون الم�سا�س ببنائها �أو فقدانها لوظائفها ،وت��رج��م كل
ذلك عملياً بالعديد من القوانين االجتماعية التي �صدرت
لتحيط ب��الأ��س��رة بما يكفل لها قيامها وا�ستمرارها على
النحو الذي يمكنها من �أداء ر�سالتها في المجتمع.
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ب-اهتمام القوانني االحتادية بالروابط الأ�سرية واجتاهها
نحو الإ�صالح:

لقد اهتمت القوانين االتحادية بالأ�سرة ،وذلك بو�ضع
ال�ع��دي��د م��ن ال�م�ب��ادئ ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي تكفل ق�ي��ام الأ�سرة
وبقاءها ،والمحافظة على روابطها ،ونحاول �أن ن�ستظهر
ذلك من خالل ا�ستعرا�ضنا لبع�ض تلك القوانين ،لتجلية
تلك المبادئ التي ج��اءت لتتوافق م��ع م��ا �أعلنه الد�ستور
من وج��وب كفالة القانون للأ�سرة و�صونها وحمايتها من
االنحراف ،ولعل من �أبرز تلك القوانين ما يلي-:
-1قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي رقم  28ل�سنة :2005

�إذ �إن هذا القانون قد �أو�ضح مبادئ وقواعد قيام الأ�سرة
على �أ�س�س تتفق و�صحيح ال��دي��ن ،وب�م��ا يتنا�سب و�أعراف
وتقاليد دولة الإمارات ،ثم �أتبع ذلك ببيان القواعد والأحكام
التي تبين حقوق �سائر �أفراد الأ�سرة وفق الحق والعدل ،بل
وو�ضع �أحكاماً ي�ت��دارك بها �صالح الأ��س��رة في ح��ال ن�شوب
ال�ن��زاع وال �خ�لاف ،و�إذا م��ا ك��ان ال�ف��راق �أو ال�ط�لاق فليكن
بالمعروف ،محاو ًال الإ�صالح في كل ما يمكن تدارك الأمر
فيه بالإ�صالح ،ومن ذلك:
عدم قبول الدعوى �أمام املحكمة يف م�سائل الأحوالال�شخ�صية �إال بعد عر�ضها على جلنة التوجيه الأ�سري.

وج ��اءت ب�ه��ذه ال�ق��اع��دة ال �م��ادة  16م��ن ق��ان��ون الأح ��وال
ال�شخ�صية االتحادي ،وذلك مراعاة للأ�سرة ،وحفاظاً على
تما�سكها ،و�صيانة لأ�سرار البيوت ،فن�صت على عدم قبول
الدعوى �إال بعد عر�ضها على لجنة التوجيه الأ��س��ري ،مع
ا�ستثناء م�سائل الو�صية والإرث وما في حكمها ،والدعاوى
الم�ستعجلة والوقتية ،والأوام��ر الم�ستعجلة والوقتية في
النفقة والح�ضانة والو�صاية وال��دع��اوى التي ال يت�صور
ال�صلح ب�ش�أنها كدعاوى �إثبات الزواج والطالق.
قانون الأحوال ال�شخ�صية االحتادي رقم  28ل�سنة :2005

على �أن المهمة الرئي�سية للجنة التوجيه الأ�سري هي
الإ� �ص�لاح بين المتداعيين ،ول��ذا �أن���ش��أت المحاكم لجنة
للتوجيه الأ�سري يعمل بها �أفراد م�ؤهلون في مجال الإ�صالح
واحتواء الخالف الأ�سري ،وقد نجحت هذه اللجان بالفعل
من االنتهاء �إلى ال�صلح في كثير من الدعاوى.

وج��وب العمل على �إ�صالح ذات البني قب��ل �إيقاع الفرقة بنيالزوجني:

�إذ �إن��ه وفقاً للمادة  3/98من قانون الأح��وال ال�شخ�صية
الإم��ارات��ي ،ف�إنه يجب على المحكمة �أن تحاول بكل جهدها
لإ�صالح ذات البين ،قبل �أن تقوم ب�إيقاع الفرقة بين الزوجين،
ف��ي جميع ال�ح��االت التي يجوز فيها اللجوء �إل��ى المحكمة
لطلب الطالق ،والغاية من ذلك هي العمل على الإقالل من
حاالت الطالق الذي به تتفرق الأ�سر وي�شقى به الأوالد.
فلم يكتف القانون بما �أوج�ب��ه من العر�ض على لجنة
التوجيه الأ�سري التي تعمل على ال�صلح بين الطرفين ،بل
�إذا لم ت�ستطع اللجنة الو�صول �إل��ى التوفيق وال�صلح بين
الطرفين ،ف�إنه يجب على المحكمة محاولة ذلك ،وذلك في
جميع دعاوى الطالق �أياً كان �سببها.
ويزيد الم�شرع من ت�أكيد عر�ض ال�صلح بين الزوجين
�سواء من قبل لجنة التوجيه الأ��س��ري �أو من قبل قا�ضي
الدعوى في حالة عجز لجنة التوجيه الأ�سري عن ال�صلح،
وذل ��ك بخ�صو�ص التطليق ل�ل���ض��رر ،وذل ��ك وف �ق �اً للفقرة
الثانية من المادة  117والتي تن�ص على �إنه-2،....1« :تتولى
لجنة التوجيه الأ�سري وفقاً للمادة ( )16من هذا القانون
الإ��ص�لاح بين ال��زوج�ي��ن ،ف ��إن عجزت عنه عر�ض القا�ضي
ال�صلح عليهما ،ف�إن تعذر وثبت ال�ضرر حكم بالتطليق».
�أما �إذا لم يثبت ال�ضرر وا�ستمر ال�شقاق بين الزوجين،
ف� ��إن ال �ق��ان��ون ق��د �أوج ��ب ث�ل�اث ف��ر���ص لل�صلح م�م��ا ي�ؤكد

ملعلوماتك

�أو�ض��ح مبادئ وقواع��د قيام الأ�سرة عل��ى �أ�س�س تتف��ق و�صحيح الدين ،ومب��ا يتنا�سب و�أع��راف وتقاليد دولة
الإم��ارات ،ثم �أتبع ذلك ببي��ان القواعد والأحكام التي تبني حقوق �سائر �أف��راد الأ�سرة وفق احلق والعدل ،بل
وو�ض��ع �أحكام يتدارك بها �صالح الأ�سرة يف حال ن�شوب النزاع واخل�لاف ،و�إذا ما كان الفراق �أو الطالق فليكن
باملعروف ،حماو ًال الإ�صالح يف كل ما ميكن تدارك الأمر فيه بالإ�صالح
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�صالح الأ�سرة واملحافظة عليها قد يقت�ضي
وقوع بع�ض ال�ض��رب ت� ً
أديبا وزجر ًا ،وهذا
ال�ضرب �ض��روري ال�ستقامة ح��ال الأ�سرة
و�أفراده��ا م��ا دام �أنه يف �إط��ار ما جاء به
ال�شرع �أو القانون دون جتاوز

المر�أة �أو وليها في العقد ،ثم ظهر بعد ذلك �أنه غير كفء ،ولكن
القانون بين في المادة  25منه �أنه ي�سقط حق المطالبة بالف�سخ
من قبل الزوجة �أو وليها لأ�سباب منها حمل الزوجة ،وذلك تفادياً
لل�ضرر ال��ذي �سيلحق بالوليد �أث��ره ،ف�إبقاء الحياة الزوجية في
هذه الحالة �أنفع لجميع �أف��راد الأ��س��رة ،وال مانع من �أن ت�ضحي
الأم بع�ض ال�شيء حتى ين�ش�أ وليدها بين �أ�سرة مترابطة ،فالإبقاء
على الزواج خير من ف�سخه.
وما ذكرناه من بع�ض قواعد الأح��وال ال�شخ�صية التي
تكفل ا�ستقرار الأ�سرة ومحاولة ر�أب ال�صدع فيها� ،إنما جاء
على �سبيل المثال ،وبما يتنا�سب مع المقام.
-2قانون العقوبات االحتادي رقم  3ل�سنة 1987م

يف حال اختالل �شرط الكفاءة ب�ين الزوجني ف�إنه ي�سقط حقالزوجة يف الف�سخ متى حملت الزوجة.

�إذ �أن القانون قد �أعطى للزوجة ولوليها حق طلب ف�سخ النكاح
�إذا ادع��ى ال��رج��ل الكفاءة �أو ا�صطنع م��ا يوهم بها �أو ا�شترطتها

اعتبار ت�أديب الزوج لزوجته �أو ت�أديب الآباء ومن يف حكمهمللأبناء من �أ�سباب الإباحة:

حيث تن�ص المادة  53من قانون العقوبات االتحادي على
�أنه« :ال جريمة �إذا وقع الفعل بنية �سليمة ا�ستعما ًال لحق مقرر
بمقت�ضى القانون ،وف��ي نطاق ه��ذا الحق ،ويعتبر ا�ستعما ًال
للحق-1 ،ت�أديب الزوج لزوجته ،وت�أديب الآباء ومن في حكمهم
للأوالد الق�صر في حدود ما هو مقرر �شرعاً �أو قانوناً»..
ذلك �أن �صالح الأ�سرة والمحافظة عليها قد يقت�ضي وقوع
بع�ض ال�ضرب ت�أديباً وزجراً ،وهذا ال�ضرب �ضروري ال�ستقامة
حال الأ�سرة و�أفرادها ما دام �أنه في �إطار ما جاء به ال�شرع �أو
القانون دون تجاوز ،ف�أعلى الم�شرع م�صلحة الأ�سرة وا�ستقامة
حالها ،على بع�ض ال�ضرر الذي قد يلحق ب�أحد �أفرادها ،والذي
يهدف �إلى �إ�صالحه ورده �إلى جادة ال�صواب.
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حر�ص الم�شرع و�إ�صراره على ا�ستيفاء جميع �أوجه ا�ستمرار
العالقة الأ�سرية� ،إذ �إنه وفقاً للمادة  118من قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،ف ��إن��ه ي�ج��ب ع��ر���ض ال��دع��وى �أو ًال ع�ل��ى لجنة
التوجيه الأ�سري ،ف�إن عجزت عن الإ�صالح بين الزوجين،
ف��إن��ه يجب على القا�ضي م�ح��اول��ة الإ� �ص�لاح بينهما ،ف�إن
تعذر عليه ذلك ،ف�إنه يجب على القا�ضي �أن يعين حكمين
ممن يتو�سم فيهما الخبرة والقدرة على الإ�صالح ،وتكون
مهمتهما تفهم وتق�صي �أ�سباب ال�شقاق والعمل على �إزالتها،
و�ضرورة بذل جهودهما لإ�صالح ذات البين ،فال يت�سرعان
بف�صم عرى الزوجية.

وه��و م��ن �أه ��م ال�ق��وان�ي��ن ال�ت��ي راع ��ت ال��رواب��ط الأ�سرية،
وقدرت العواطف بين �أفرادها ،وما تفر�ضه �ضرورات التعاي�ش
بين جميع الأفراد ،فجاء في ثنايا �أحكامه بما يدل على �إزكائه
للعالقات الأ�سرية ،واعطائه الفر�صة لإ�صالح ذات البين بين
�أفرادها ،بل ومراعاة الحالة النف�سية والعاطفية ،وما تفر�ضه
�أوا�صر المودة والرحمة بين �أفرادها ،فتجد القانون يميل �إلى
اعتبار بع�ض ما يقع بين �أفراد الأ�سرة من الجرائم واقعاً في
�إطار ا�ستعمال الحق� ،أو �أن يقرر القانون �إعفاء من العقاب� ،أو
�أن يقيد تحريك الدعوى الجنائية بالتقدم بال�شكوى� ،أو جواز
التنازل عن الدعوى في كافة مراحلها� ،أو وقف تنفيذ العقوبة
�سواء من قبل المحكمة �أو من قبل النيابة العامة ،ون�ستعر�ض
بع�ض تلك الأحكام فيما يلي-:

املجلة القانونية

وقف تنفيذ العقوبة يف بع�ض اجلرائم كدافع لل�صلح والرتابطالأ�سري:

حر�صاً على دوام العالقات الأ�سرية ،وت�شجيعاً لأفرادها على
االتجاه نحو الت�صالح الأ�سري� ،أوجب قانون العقوبات االتحادي
على النيابة العامة في المادة (� )83أن توقف تنفيذ العقوبة المقيدة
للحرية المق�ضى بها في بع�ض الجنح المن�صو�ص عليها في المواد
( )405،404،403،395،394،374،373،372،339،330،329،328وكذا
في جرائم ال�سرقة واالحتيال وخيانة الأمانة و�إخفاء الأ�شياء
المتح�صلة منها متى كان المجني عليه زوجاً للجاني� ،أو كان
�أحد �أ�صوله �أو فروعه متى تنازل المجني عليه �أو ت�صالح مع
المحكوم عليه.
فالم�شرع ا�ستهدف بهذا الوقف تدارك �إيقاف التنازع بين
�أفراد الأ�سرة والعمل على �إنهائه ،بغية تما�سك الأ�سرة ف�أعلى
من م�صلحة الأ�سرة على بع�ض الم�صلحة العامة ،حيث �إن
الم�صلحة العامة ال تتحقق �إال ب�أ�سرة قوية مترابطة ،فكان
هذا الت�شجيع من الم�شرع لأفراد الأ�سرة للعفو عمن ارتكب
�أياً من هذه الجنح �إن كان زوجاً للمجني عليه �أو كان �أحد
�أ�صوله �أو فروعه.

-3قان��ون مكافح��ة االجت��ار بالب�ش��ر االحتادي رق��م  51ل�سنة
:2006

فمن خ�لال ا�ستقرائنا لن�صو�ص ه��ذا القانون ،وجدنا
�أنه لم يغفل الروابط الأ�سرية والمحافظة عليها ،تغليظاً
للعقوبة على من ي�ستغل تلك الروابط من �أفراد الأ�سرة� ،أو
�إعفاء من العقاب تقديراً ال�ستمرار توا�صل روابط الأ�سرة
وتما�سكها.

تغليظ عقوبة من ي�ستغل الروابط الأ�سرية واحلقوق ال�شرعيةيف ارتكاب جرمية من جرائم االجتار بالب�شر.

حيث �أجاز قانون العقوبات االتحادي للقا�ضي �أن يعفو
ع��ن العقوبة �إذا �أه�م��ل الموظف �أو غ�ي��ره ف��ي الإب�ل�اغ عن
الجرائم متى كان غير مكلف ب�ضبطها وكان زوجاً لمرتكب
الجريمة �أو من �أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو ممن هم في
منزلة ه ��ؤالء من الأق��رب��اء بحكم الم�صاهرة ،وذل��ك وفقاً
للمادة .274،272
وال �شك �أن ه��ذا الإع �ف��اء ال �ج��وازي �إن�م��ا ي��أت��ي تقديراً
للروابط الأ�سرية ،وما يتعلق بها من دوافع نف�سيه ،قد تدفع
الإن�سان �إلى عدم الإبالغ عن مرتكب الجريمة� ،إبقا ًء للمودة
والتوا�صل الأ�سري.

�إذ ن�ص قانون مكافحة جرائم االتجار بالب�شر على تغليظ
العقوبة في عدة حاالت منها� :إذا كان مرتكب الجريمة قد
ا�ستغل موقعه في الأ�سرة ،وما �أعطاه له ال�شرع من حقوق
عليها ،فارتكب جريمته تجاه �أحد �أفرادها ،فتن�ص المادة 2
من القانون على �أنه «يعاقب كل من ارتكب �أي�اً من جرائم
االتجار بالب�شر المن�صو�ص عليها في المادة ( )1من هذا
القانون بال�سجن الم�ؤقت ال��ذي ال تقل مدته ع��ن خم�س
�سنوات ،وتكون العقوبة ال�سجن الم�ؤبد في الأحوال الآتية:
�-6 ...............إذا ك��ان مرتكب الجريمة زوج �اً للمجني
عليه �أو �أح��د �أ�صوله �أو فروعه �أو وليه �أو كانت له �سلطة
عليه.»...
فت�شديد العقوبة في الفقرة ال�سابقة �إنما ينم عن تبني
الم�شرع لمنع ا�ستغالل الروابط الأ�سرية ،وردع من يقوم
ب��االع�ت��داء عليها ،فيمتنع ب��ذل��ك ك��ل م��ن ت�سول ل��ه نف�سه
من ا�ستغالل تلك الروابط ،فيحافظ على تما�سك الأ�سرة
والتواد والتراحم الم�أمول بين �أفرادها.

�إذ �إنه وفقاً للمادة  330والخا�صة بمعاقبة من امتنع مع
القدرة عن تنفيذ حكم ب ��أداء النفقة �أو �أج��رة الح�ضانة �أو
الر�ضاعة �أو ال�سكنى  ،ف�إنه ال يجوز رفع الدعوى �إال بناء
على �شكوى من �صاحب ال�ش�أن ،فال يجوز لأب الزوجة �أن

حيث �أج��از الم�شرع للقا�ضي-وفقاً للمادة  3من قانون
مكافحة ج��رائ��م االت�ج��ار بالب�شر -العفو ع��ن العقوبة في
ج��ري�م��ة ع��دم الإب �ل�اغ ع��ن وج ��ود م���ش��روع الرت �ك��اب �إحدى
الجرائم المن�صو�ص عليها في هذا القانون ،في حالة العلم

ج��واز العفو عن العقوبة يف بع�ض جرائم االمتناع عن التبليغعن اجلرائم:

املحافظ��ة على كي��ان الأ�س��رة بق�صر حق رف��ع الدعوى على�صاحب ال�ش�أن:
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يرفع دعوى على زوج ابنته الذي �صدر �ضده حكم ق�ضائي
واج��ب النفاذ بنفقة تلك الزوجة ،و�إنما ه��ذا الحق قا�صر
فقط على الزوجة ،فال تتحرك الدعوى �إال ب�شكوى منها،
حتى تكون الفر�صة �أمامها لتقدير م�صلحتها والعمل على
عدم زيادة �أ�سباب النفرة والخالف.

الإعفاء عن العقوبة تقدي��ر ًا للدوافع النف�سية القائمة علىالروابط الأ�سرية:

بذلك ،وذلك �إذا كان الممتنع عن الإب�لاغ زوج�اً للجاني �أو
من �أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته.

-4قان��ون الإج��راءات اجلزائي��ة االحت��ادي رق��م  35ل�سن��ة
1992م:

-5قانون الإجراءات املدنية االحتادي رقم  11ل�سنة 1992م:

وبا�ستقراء ن�صو�ص هذا القانون وجدنا �أنه يحوي في
طياته بع�ض الأحكام التي يظهر من خاللها تقدير الم�شرع
للروابط الأ�سرية ،ومراعاة حرمتها ،وت�ضيق دائرة انت�شار
النزاع والخالف ،ولعل من �أهم ذلك-:
�-سرية املرافعات مراعاة حلرمة الأ�سرة:

حيث �إنه وفقاً للمادة  76من قانون الإج��راءات المدنية
ف�إن الأ�صل في المرافعات في الدعاوى �أن تكون علنية� ،إال
�إذا ر�أت المحكمة من تلقاء نف�سها� ،أو بناء على طلب �أحد
الخ�صوم �إجراءها �سراً محافظة على النظام العام� ،أو مراعاة
ل�ل�آداب �أو لحرمة الأ��س��رة ،وه��و ما ي ��ؤدي �إل��ى ع��دم انت�شار
�أ�سرار الأ�سرة وتفا�صيل الخالف فيها ،حتى يكون في دائرة
�ضيقة مما يزيد من بقاء فر�ص الإ��ص�لاح ،و�إع��ادة الأ�سرة
�إلى �سابق عهدها ملتئمة متما�سكة.
-مراعاة عدم متادي اخلالف بني �أفراد الأ�سرة:

�إذ ق��رر الم�شرع ف��ي ال�م��ادة  326م��ن ق��ان��ون الإج ��راءات
المدنية ع��دم ج��واز �إ��ص��دار الأم��ر بحب�س المدين �إذا كان
زوجاً للدائن �أو من �أ�صوله ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
وهكذا ،كما نرى ،نجد �أن الم�شرع االتحادي يحر�ص –
بحق – على وحدة الأ�سرة وتما�سكها في �سائر ت�شريعاتها،
ويميل �إل��ى الإ� �ص�لاح ف��ي �سائر منازعاتها�� ،س��واء ب�إعطاء
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حيث منع هذا القانون من �سماع بع�ض الدعاوى الجزائية �إال
بناء على �شكوى من �صاحب ال�ش�أن ،بالإ�ضافة �إلى جواز التنازل
عنها قبل �صدور الحكم البات ،وذلك في بع�ض الدعاوى الجزائية
التي يكون المجني عليه فيها زوج�اً للجاني �أو ك��ان �أح��د �أ�صوله
�أو فروعه� ،أو الدعاوى التي تكون لها �أبعاد �أ�سرية ،وهذا بال �شك
يعطي فر�صة لأف��راد الأ�سرة لتدارك ما وقع منهم تجاه بع�ضهم
البع�ض ،وت�شجيعاً لهم نحو الإ�صالح فيما بينهم ،وا�ستيفاء للود
والرحمة فيما بينهم ،حتى ت�سلم الأ�سرة وي�سلم المجتمع ،وفي كل
الأحوال ي�سقط الحق في ال�شكوى بعد ثالثة �أ�شهر من يوم حكم
المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
ومن هنا ن�صت المادة  10من قانون الإجراءات الجزائية على
�أنه« :ال يجوز �أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية �إال
بناء على �شكوى خطية �أو �شفوية من المجني عليه �أو من يقوم
مقامه قانونياً».
-1ال �� �س��رق��ة واالح �ت �ي��ال وخ �ي��ان��ة الأم ��ان ��ة و�إخ� �ف ��اء الأ�شياء
المتح�صلة منها �إذا كان المجني عليه زوج�اً للجاني �أو كان �أحد
�أ�صوله �أو فروعه ولم تكن هذه الأ�شياء محجوزاً عليها ق�ضائياً �أو
�إدارياً �أو مثقلة بحق ل�شخ�ص �آخر.
-2عدم ت�سليم ال�صغير �إلى من له الحق في طلبه ونزعه من
�سلطة من يتواله �أو يكفله.
-3االمتناع عن �أداء النفقة �أو �أجرة الح�ضانة �أو الر�ضاعة �أو
الم�سكن المحكوم بها.
فالم�شرع ر�أى �أن��ه يغتفر ما يقع بين �أف��راد الأ�سرة الواحدة،
وذل��ك حر�صاً على �سمعة الأ�سرة وا�ستبقاء ل�صالت ال��ود القائمة
بين �أف��راده��ا ،وف��ي ح��ال تقديم ال�شكوى وتحريك
ال��دع��وى الجزائية ،ف ��إن الم�شرع ق��د �أب�ق��ى على
فر�صة الإ� �ص�لاح الأ� �س��ري� ،إذ �أن ال��داف��ع هنا
�سيكون �أ�شد ،ف�أجاز لمن قدم ال�شكوى �أن
ي�ت�ن��ازل عنها ف��ي �أي وق��ت ق�ب��ل �أن ي�صدر
في الدعوى حكم ب��ات ،وبالتنازل تنق�ضي
الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 16من ذات
القانون.

ف�إذا �صدر حكم جزائي في الدعوى ،فقد �سبق �أن بينا �أنه
يجب على النيابة العامة �أن توقف تنفيذ العقوبة المقيدة
للحرية المق�ضي بها متى تنازل المجني عليه� ،أو ت�صالح
مع المحكوم عليه ،وهو ما يو�ضح �إ�صرار الم�شرع وت�شجيعه
وميله �إلى الإ�صالح والعمل على تقوية الروابط الأ�سرية،
وبقائها متما�سكة.

املجلة القانونية

الفر�صة لذلك� ،أو بتحفيز �أفرادها نحو هذا الإ�صالح.
على �أن ما ذكرناه من القوانين االتحادية �إنما كان على
�سبيل المثال ال الح�صر ،وبما يتنا�سب والمقام ،وه��و كان
لبيان توجه الم�شرع ،وبما يخلق ل��دى الجميع ممن لهم
�سلطة التقدير من �أفراد المجتمع �أن يعملوا بروح القانون
ال�ت��ي تميل دائ �م �اً �إل��ى الإ� �ص�ل�اح ،وذل��ك ب��إع�ط��اء الفر�صة
للإ�صالح دائماً� ،إذا ما كانت الدعوى بين �أفراد الأ�سرة ،كان
ذلك �أمام ال�شرطة� ،أو النيابة العامة� ،أو �أمام القا�ضي.
اهتمام الت�شريعات املحلية بالروابط الأ�سرية وميلها
�إىل الإ�صالح (دبي منوذج ًا):
ي�ب�ي��ن ب��و��ض��وح م��ن ال�ت���ش��ري�ع��ات المحلية لإم� ��ارة دبي
مدى حر�صها على المحافظة على الأ�سرة وتوفير الرعاية
الكاملة لها� ،سواء قبل اللجوء �إلى المحاكم �أو بعدها ،فقد
حر�ص الم�شرع على �إن�شاء العديد من الم�ؤ�س�سات والهيئات
والجمعيات التي ت�ستهدف الأ�سرة وحمايتها والعمل على
�إر�شادها ،نبذاً للفرقة والعنف ،وتحقيقاً للم�ساواة والعدالة
بين �أفرادها ،وذلك تفعي ً
ال لخطة دبي اال�ستراتيجية ،والتي
كان على ر�أ�س اهتماماتها التنمية المجتمعية وتعزيز الهوية
الوطنية والتي تتحقق من خالل �أ�سرة متما�سكة ،يتم العمل
على تعزيز روابطها في �إط��ار من العدل والم�ساواة ،ولعل
من �أبرز الت�شريعات المحلية ذات االهتمام الأ�سري:
-1القانون رقم  15ل�سنة  2007ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي
لرعاية الن�ساء والأطفال ،واملعدل بالقانون املحلي
رقم  26ل�سنة 2009م.
حيث �أناط هذا القانون بالم�ؤ�س�سة مهمة خدمة الرعاية
للن�ساء والأطفال من �شتى الجن�سيات المقيمة في الإمارة،
بالإ�ضافة �إل��ى تقديم خ��دم��ات الم�شورة ف��ي كافة جوانب
الأ�سرة ،والعمل الدائم على محاول الإ�صالح بين �أفرادها.
-2القانون املحلي رقم  12ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء
هيئة تنمية املجتمع يف دبي:
حيث �أناط القانون بالهيئة عدداً من المهام من �أهمها
�صيانة �أفراد الأ�سرة والمحافظة على تما�سك �أفرادها ،لذا
تجمع هيئة تنمية المجتمع في دبي تحت مظلتها مجموعة
من الم�ؤ�س�سات التنفيذية الخدمية ،والتي من �أهمها قطاع
حقوق الإن�سان ،وقطاع اال�ست�شارات الأ�سرية.
-3القانون املحلي رقم  24ل�سنة  2006ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة
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الت�شريع��ات املحلي��ة لإم��ارة دب��ي تب�ين بو�ضوح
م��دى حر�صها على املحافظة عل��ى الأ�سرة وتوفري
الرعاية الكاملة لها� ،سواء قبل اللجوء �إىل املحاكم
�أو بعدها ،فقد حر���ص امل�شرع على �إن�شاء العديد
من امل�ؤ�س�س��ات والهيئات واجلمعيات التي ت�ستهدف
الأ�سرة وحمايتها والعمل على �إر�شادها

دبي لتنمية املر�أة.
-4ت�أ�سي�س جمعية النه�ضة الن�سائية-:
حيث ت�أ�س�ست بدبي عام  1973و�أ�شهرت عام  ،1974وبها عدد
من المراكز ،لعل من �أبرزها مركز التدريب واال�ست�شارات
الأ�سرية ،والذي يعمل على تلقي كافة اال�ست�شارات الأ�سرية
وال�ع�م��ل على حلها ،و�إر� �ش��اد الأف� ��راد �إل��ى كيفية ا�ستيعاب
بع�ضهم البع�ض ،كما يعمل المركز �أي�ضاً على ت�أهيل وتدريب
الم�ست�شارين الأ�سريين ،وذلك بغية الو�صول �إلى مر�شد ملم
بكافة الجوانب ال�شرعية والقانونية والنف�سية للم�شكلة،
مما يزيد من قدرته على حل تلك الم�شكالت.
وهكذا ف��إن الت�شريعات في دب��ي تنحو نحو العمل على
�إي�ج��اد مجتمع متما�سك ،فكان تركيزها على �أ��س��ا���س هذا
التما�سك ،وهو الأ�سرة المتما�سكة التي تقوم على قيم ومبادئ
الدين والتم�سك بالأعراف والتقاليد ،وهو بال�ضرورة ي�ؤدى
�إلى �أمة رائدة ،ذات هوية وطنية �شامخة ،و�أ�صول را�سخة.

تفقد وزي��ر ال�ع��دل م�ع��ايل هادف
بن جوعان الظاهري جناح معهد دبي
الق�ضائي يف معر�ض الكتاب بال�شارقة
خ�لال فعاليات املعر�ض ال��ذي �شارك
به املعهد لل�سنة اخلام�سة على التوايل
وذل� ��ك يف ن��وف�م�بر امل��ا� �ض��ي ..واطلع
م�ع��ال�ي��ه ع �ل��ى �إ� � �ص� ��دارات امل �ع �ه��د من
الكتب القانونية.
و�أ� �ش��اد م�ع��ايل ه ��ادف ب��ن جوعان
ال �ظ��اه��ري ب ��إ� �ص��دارات امل�ع�ه��د وثمن
اهتمامها ال�ع��ايل بال�شكل وامل�ضمون

العــدد ( - )9يناير 2012 -
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مم ��ا ُي �ع��د �إ� �ض ��اف ��ة ن��وع �ي��ة للمكتبة
القانونية يف دولة الإمارات.
وقال �إنها خدمة �إ�ضافية متميزة
ي �ق��دم �ه��ا امل �ع �ه��د ل ��دار� �س ��ي القانون
وال �ب��اح �ث�ي�ن يف الإم� � � ��ارات واملنطقة
ت �� �ض ��اف �إىل خ ��دم ��ات ��ه التعليمية
والتدريبية املتقدمة.

معايل هادف بن جوعان الظاهري:

الكتب القانونية خدمة �إ�ضافية متميزة يقدمها
املعهد لدار�سي القانون والباحثني
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حماية المستهلك
االجراء اإلداري كآلية
لحماية المسـتهلك

بقلم أ.د .محمد محمد محمد أبو زيد
�أ�ستاذ القانون املدين باملعهد

أوال :سحب السلع المعيبة المتداولة في السـوق

ق��د يتم ت ��داول ال�سلعة المعيبة ف��ي ال���س��وق .وعندئذ
ي�ضحى ا�ستردادها من ال�سوق ومن �أيدي الم�ستهلكين هو
الإج��راء الفعال في تحقيق الحماية للم�ستهلك �ضد هذه
ال�سلع .وب�صفة خا�صة عندما يتعلق الأم��ر ب�سلعة ت�شكل
خطورة على الم�ستهلك.
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فمن ناحية ،يتم �سحب ال�سلعة ب�أ�سلوب تتخذه الإدارة من دون
تكبد لتكاليف التقا�ضي .ومن ناحية �أخ��رى ،يتم ال�سحب �سريعاً
دون حاجة التخاذ �إجراءات التقا�ضي التي قد تكون بطيئة ،فعامل
ال�سرعة بالن�سبة ل�سحب �سلعة خطرة اال�ستعمال على الم�ستهلك
�أمر مهم ،ولذا فقد نظمت الالئحة التنفيذية هذا الإجراء بن�صو�ص

تف�صيلية ن�سبياً ،ونعر�ض لهذا التنظيم على النحو الآتي:

للجه��ات املعني��ة وللم�ستهل��ك ول��كل ذي �ش�أن
التق��دم بطلب �إىل الإدارة ال�س�ترداد ال�سلعة
املعيب��ة عل��ى �أن يرفق به��ذا الطل��ب الأدلة
املقبولة التي تثبت ذلك
العــدد ( - )9يناير 2012 -

� ً
أوال :من له طلب ا�سرتداد ال�سلعة من ال�سوق
للجهات المعنية وللم�ستهلك ولكل ذي �ش�أن التقدم بطلب �إلى
الإدارة ال�سترداد ال�سلعة المعيبة على �أن يرفق بهذا الطلب الأدلة
المقبولة التي تثبت ذلك .ويتعين على الإدارة التحقق مما ورد في
هذا الطلب واتخاذ الإجراءات الالزمة في �ش�أنه (.)1
وم��ن الإج� ��راءات ال�ت��ي تتخذها الإدارة ف��ي ه��ذه الحالة بعد
التحقق مما ورد في الطلب هو �أن تخطر المزود ب�ضرورة ا�سترداد
ال�سلعة خالل المدة التي تحددها الإدارة ح�سب
طبيعة ال�سلعة (.)2
و�إذن ف� ��ال � �م� ��زود ه � ��و ال � � ��ذي يقوم
ب�سحب ال�سلعة م��ن الأ� �س��واق وم��ن �أيدي
الم�ستهلكين .وفي حاالت معينة تقوم الإدارة
بهذا الإجراء)3( .
ً
ثانيا :القائم ب�إجراء �سحب ال�سلعة من ال�سوق
-1قيام المزود باال�سترداد:
يلتزم ال �م��زود ب��ات�خ��اذ الإج � ��راءات ال�لازم��ة ال��س�ت��رداد ال�سلع
المعيبة من ال�سوق المحلي ومن خارج الدولة في حاالت معينة
ن�صت عليها الالئحة (.)4
�أ /يكون اال�سترداد في المجاالت التالية:
-1اكت�شاف المزود عيباً في ال�سلعة.
-2وجود تقارير �أو درا�سات تثبت وجود عيب في ال�سلعة.
-3ورود �شكاوى من الم�ستهلكين �أو الجهات المعنية بوجود
عيب في ال�سلعة (.)5
�-4صدور مذكرة من الوزارة با�سترداد ال�سلعة.
-5وجود عمليات اال�سترداد خارج الدولة لذات ال�سلعة.
-6ث� �ب ��وت ع ��دم م �ط��اب �ق��ة ال���س�ل�ع��ة ل �ل �م��وا� �ص �ف��ات القيا�سية
المعتمدة.
ب /ا�سترداد ال�سلع المعيبة من خارج الدولة:
بمقت�ضى الالئحة يلتزم المزود �إذا دعت الحاجة – �أن ي�سترد
ال�سلع المعيبة م��ن خ��ارج ال��دول��ة ح�سب الإج ��راءات المتبعة في
تلك الدول ،وفي هذه الحالة يلتزم المزود ب�إخطار الإدارة كتابياً
ب�إجراءات اال�سترداد.
ج /طريقة اال�سترداد لل�سلعة المعيبة:

قد يت��م ت��داول ال�سلع��ة املعيب��ة يف ال�سوق.
وعندئ��ذ ي�ضحى ا�سرتدادها م��ن ال�سوق ومن
�أيدي امل�ستهلكني هو الإجراء الفعال يف حتقيق
احلماية للم�ستهلك

�أل��زم الم�شرع المزود ب�أن يعلن عن ا�سترداده ال�سلعة المعيبة
وفقاً ل�شروط معينة �أوردتها الالئحة ( .)6وهذه ال�شروط هي:
-1الإع�ل�ان ف��ي �صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على
الأق��ل على �أن تكون �إحداهما ت�صدر باللغة العربية ،خالل فترة
ال تجاوز (� )24ساعة من تاريخ �إخ�ط��اره باال�سترداد ،وف��ي موقع
الوزارة على �شبكة الإنترنت.
-2ال يقل حجم الإعالن عن (� 15سم في � 15سم)
-3يجب �أن يت�ضمن الإعالن المعلومات الآتية:
�أ/ا�سم المزود وعنوانه.
ب /العالمة التجارية لل�سلعة.
ج /ا�سم ال�سلعة وبلد المن�ش�أ.
د /و�صف العيب.
هـ /التعليمات التي يجب على الم�ستهلك اتباعها لتالفي �أي
�أ�ضرار قد تنجم عن ا�ستخدام ال�سلعة.
و /التعليمات التي يجب على الم�ستهلك اتباعها لإ�صالح �أو
ا�ستبدال �أو ا�سترداد ثمن ال�سلعة.
وللإدارة تحديد �أية و�سيلة �إعالن �أخرى ومدتها وتوقيتها.
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�إبالغ املزود �إدارة حماية امل�ستهلك بحاالت اال�سرتداد من
ال�سوق
يلتزم ال�م��ورد ب��إب�لاغ �إدارة حماية الم�ستهلك �إب�لاغ�اً كتابياً
خالل ( )14يوماً عن �أية حالة ا�سترداد ل�سلعة ما.
وح��ددت الالئحة البيانات ال�ت��ي يت�ضمنها ه��ذا الإب�ل�اغ ()7
وهي:
-1ا�سم ال�سلعة والمزود وبلد المن�ش�أ.
�-2صورة ملونة عن ال�سلعة والجزء المعيب فيها.
-3و�صف دقيق للعيب والأ�سباب التي نتج عنها.
-4الكمية المباعة والكمية التي يجب ا�ستردادها.
-5نوعية وطبيعة الأ�ضرار المحتملة على الم�ستهلك.
-6الإجراءات التي يتخذها المزود لال�سترداد.
-7و�سائل الإعالن عن عملية اال�سترداد والمدة الزمنية لهذه
الإعالنات و�أوقاتها.
-8الإجراءات التي �سيتخذها المزود ب�ش�أن ال�سلعة المعيبة.
-9الفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة العيب ،على �أن تراعى
فيها ظروف وم�صالح الم�ستهلك.
ويتعين على الإدارة فتح ملف اال��س�ت��رداد مت�ضمناً البيانات
المن�صو�ص عليها في هذه المادة ،ويجوز لها �إ�ضافة �أية بيانات �أو
�إجراءات تراها �ضرورية ال�سترداد ال�سلعة المعيبة وذلك وفقاً لنوع
ال�سلعة وطبيعتها.
�إبالغ املزود الإدارة مب�صري �إجراء اال�سرتداد من ال�سوق
ومن امل�ستهلكني
يلتزم المزود ب�إبالغ �إدارة حماية الم�ستهلك بتقرير عن ال�سلع
التي تم �إ�صالحها� ،أو ا�ستبدالها� ،أو �إ�صالح الجزء المعيب فيها،
�أو التي تم �إرجاعها ورد ثمنها .وذلك خالل ثالثين يوماً من بدء
عملية اال�سترداد ،وحددت الالئحة البيانات التي يت�ضمنها التقرير
( )8وهي:
-1الكمية المباعة.
-2الكمية التي تم ا�ستردادها.
-3كمية ال�سلع التي تم �إ�صالحها �أو ا�ستبدالها �أو �إعادة ثمنها.
-4الإجراءات التي �سيتم اتخاذها لتفادي هذا العيب �إن �أمكن.
هـ/جزاء �إخالل المزود بالتزامه با�سترداد ال�سلعة المعيبة
�إذا امتنع المزود عن ا�سترداد ال�سلعة المعيبة وفقاً لما تق�ضي
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�إذا امتن��ع املزود ع��ن ا�س�ترداد ال�سلعة املعيبة
وفق��ا ملا تق�ضي ب��ه الالئح��ة ،وكان ً
ً
عاملا بوجود
ً
مرتكبا لغ�ش جتاري
عي��ب يف ال�سلعة ،ف�إنه يع��د
ً
وفقا لأحكام القان��ون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 1979ب�ش���أن قم��ع الغ���ش والتدلي���س ،وعلى
الإدارة عندئ��ذ �أن حتيل املو�ض��وع �إىل النيابة
العامة لتحريك الدعوى اجلزائية �ضد املزود.

به الالئحة ،وكان عالماً بوجود عيب في ال�سلعة ،ف�إنه يعد مرتكباً
لغ�ش تجاري وفقاً لأحكام القانون االتحادي رقم ( )4ل�سنة 1979
ب�ش�أن قمع الغ�ش والتدلي�س ،وعلى الإدارة عندئذ �أن تحيل المو�ضوع
�إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية �ضد المزود.
( )2قيام الإدارة باال�سترداد
�أ /عندما تتلقى الإدارة �أية �شكوى �أو بالغ عن وجود عيب في
ال�سلعة ،فعليها �أن تتحقق من ذلك ،ف�إن ت�أكدت من وجود العيب
فتلتزم ب�إخطار المزود ب�ضرورة ا�سترداد ال�سلعة خالل المدة التي
تحددها الإدارة ح�سب طبيعة ال�سلعة ()9

ب /تقوم الإدارة باتخاذ �إجراءات ا�سترداد ال�سلع المعيبة على
نفقة ال�م��زود وب�ن��اء على ق��رار م��ن ال��وزي��ر المخت�ص وه��و (وزير
االقت�صاد) ويتم ذل��ك بالتن�سيق م��ع الجهات المعنية وذل��ك في
حاالت معينة.
 حاالت اال�سرتداد من جانب الإدارة يف الظروف العادية-1عدم قيام المزود ب�إجراءات اال�سترداد.
-2تباط�ؤ �أو ت�أخر المزود عن القيام ب�إجراءات اال�سترداد في
الحاالت التي يعتقد فيها بوجود �أخطار �أو �أ�ضرار محتملة على
الم�ستهلكين من ال�سلعة المعيبة.
�-3صعوبة التعرف �أو الو�صول �إلى المزود ()10

ثانيًا :حظر الممارسات والتعامالت
االحتكارية
املحور الأول
م�ساوئ االحتكار
ي � ��ؤدي االح �ت �ك��ار �إل ��ى ع ��دة م �� �س��اوئ ن��ذك��ر بع�ضها بالن�سبة
للم�ستهلك ( )13وهي:
 /1ارتفاع �أ�سعار ال�سلع:
ت��وج��د ع�لاق��ة ط��ردي��ة بين االح�ت�ك��ار والأ��س�ع��ار �إذ كلما اتجه
ال�سوق نحو مزيد من االحتكار تتيجة الأ�سعار �إلى االرتفاع ،بينما

 /2عدم االهتمام بخف�ض التكاليف
في ال�ع��ادة ال ين�شغل المحتكر في غياب مناف�سيه باالهتمام
بخف�ض تكاليف المنتج .وال�سبب ه��و �أن�ه��ا تكاليف يقع عب�ؤها
ف��ي النهاية على كاهل الم�ستهلك والمجتمع ككل .وه��ذا الذي
يعني ا�ستمرار بقاء �أ�سعار ال�سلع في حالة ارتفاع ما دام االحتكار
متف�شياً.
 /3انخفا�ض جودة المنتج
ي�صاحب االحتكار في الغالب عدم اهتمام المنتج بم�ستويات
الجودة ،فهو المحتكر لل�سوق وهو الذي يمده بالمنتجات وقد تكون
هذه المنتجات �أقل جودة �أو منتجات معيبة �أحياناً ،وفي النهاية
ي�صعب مناف�سة الأ�سواق الخارجية حيث يبقى قطاع الإنتاج في
م�ستوى متدن من حيث الجودة والكفاءة.
املحور الثاين
الإطار الت�شريعي
حلماية املناف�سة ومنع املمار�سات االحتكارية
مع تغير دور الدولة في الن�شاط االقت�صادي ،وتزايد عملية
التحرير االقت�صادي و�إعمال �آليات ال�سوق ،ومع ظهور الكيانات
االقت�صادية االحتكارية في بع�ض القطاعات الحيوية ،قد يحدث
�أن تقوم ال�شركات على الم�ستويين الدولي والوطني بممار�سات غير
م�شروعة ،و�أه��م هذه الممار�سات غير الم�شروعة هي الممار�سات
التي تق�ضي على المناف�سة رغم �أنها� ،أي المناف�سة تعد من �أهم
�أه ��داف عملية التحرر االقت�صادي و�إع�م��ال �آل�ي��ات ال���س��وق .ومن
هنا تنه�ض العديد من دول العالم �إل��ى �إر��س��اء وتنظيم ت�شريعي
يكفل حماية المناف�سة ومنع الممار�سة االحتكارية على الم�ستوى
الوطني.
ولذا �سوف نعر�ض لم�ضمون الن�صو�ص القانونية ال��واردة في
ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م  24ل�سنة  2006وال�ت��ي ت�ستهدف حماية
المناف�سة ومنع الممار�سات االحتكارية حماية لالقت�صاد الوطني
والم�ستهلكين.
وتقوم الن�صو�ص القانونية الواردة في القانون االتحادي رقم
33

العــدد ( - )9يناير 2012 -

 اال�سرتداد من جانب الإدارة يف حاالت ال�ضرورةوفي الحاالت ال�ضرورية والتي ت�شكل خطورة على الم�ستهلك
على الإدارة �أن تتخذ �إج ��راءات ا��س�ت��رداد ال�سلع المعيبة على �أن
يتحمل المزود نفقة عملية اال�سترداد (.)11
و�إذن ففي هذه الحاالت الم�ستعجلة حيث يكون في الأمر خطر
على الم�ستهلك ،ف ��إن الإدارة تعفى م��ن الح�صول على ق��رار من
الوزير المخت�ص ،وكذلك تعفى من التن�سيق مع الجهات المعنية،
ذلك �أن الأمر ال يحتمل الت�أخير.
ج /تقوم الإدارة بالتن�سيق مع الجهات المعنية بمتابعة
ال�سلع التي تم ا�ستردادها داخ��ل الدولة �أو خارجها و�إبالغ
اللجنة العليا لحماية الم�ستهلك ب�شكل دوري لعمليات
اال�سترداد الحا�صلة (.)12

تكون العالقة عك�سية بين المناف�سة والأ�سعار� ،إذ كلما زادت درجة
المناف�سة ون�شط دخ��ول مناف�سين ج��دد �إل��ى ال���س��وق انخف�ضت
الأ�سعار.

املجلة القانونية

 24ل�سنة  2006في �ش�أن حماية الم�ستهلك على عدد من المحاور
الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي ت�ستهدف ح�م��اي��ة المناف�سة وم�ن��ع الممار�سات
االحتكارية وهي:
�-1إن �� �ش��اء �إط� ��ار م��ؤ��س���س��ي لل��إ� �ش��راف ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ومراقبة
القانون.
-2الحظر التام لالتفاقيات والممار�سات التي تخلق االحتكار.
�أو ًال� :إن�شاء �إطار م�ؤ�س�سي للإ�شراف ومراقبة تنفيذ القانون
(جهاز حماية المناف�سة و�ضع الممار�سات االحتكارية)
�أ� /أن�ش�أ القانون �إط��اراً م�ؤ�س�سياً في �شكل لجنة عليا لحماية
الم�ستهلك ت�شكل بناء على اقتراح الوزير وت�سمى (اللجنة العليا
لحماية الم�ستهلك) وتكون برئا�سة الوزير ( )14كما ان�ش�أ القانون
بالوزارة (وزارة االقت�صاد) �إدارة ت�سمى (�إدارة حماية الم�ستهلك)
وقد حدد القانون اخت�صا�صات كل اللجنة والإدارة.
�أ /اخت�صا�ص اللجنة العليا:
في حال ح��دوث �أزم��ة �أو ظ��روف غير عادية في ال�سوق ت�ؤدي
لزيادة غير طبيعية في الأ�سعار يتخذ الوزير – بناء على تو�صية
اللجنة – �إج� ��راءات م��ن �ش�أنها ال�ح��د م��ن تلك ال��زي��ادة وحماية
م�صالح الم�ستهلكين وعدم الإ�ضرار بهم.
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأ�س�س والإجراءات في
تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأ�سعار وحاالت االحتكار
التي يجب اتخاذ تدابير ب�ش�أنها ()15
ب /اخت�صا�صات الإدارة
 االخت�صا�صات التي حددها القانون ( )16وهي-1الإ��ش��راف على تنفيذ ال�سيا�سة العامة لحماية الم�ستهلك
بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
-2التن�سيق م��ع ال�ج�ه��ات المعنية ف��ي ال��دول��ة ف��ي الت�صدي
للممار�سات التجارية غير الم�شروعة والتي ت�ضر بالم�ستهلك.
-3التن�سيق وال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات المعنية ف��ي ن�شر الوعي
اال� �س �ت �ه�لاك��ي ف��ي ال ��دول ��ة ح ��ول ال���س�ل��ع وال �خ��دم��ات وتعريف
الم�ستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.
-4م��راق �ب��ة ح��رك��ة الأ� �س �ع��ار وال�ع�م��ل ع�ل��ى ال �ح��د من
ارتفاعها.
-5ال �ع �م��ل ع�ل��ى تحقيق م �ب��د�أ ال�م�ن��اف���س��ة ال�شريفة
ومحاربة االحتكار.
-6تلقي �شكاوى الم�ستهلكين واتخاذ الإجراءات ب�ش�أنها
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�أو �إح��ال�ت�ه��ا للجهات المخت�صة ،وي �ج��وز �أن ت�ق��دم ال���ش�ك��وى من
الم�ستهلك مبا�شرة ،كما يجوز تقديمها من قبل جمعية الم�ستهلك
باعتبارها ممثلة للم�شتكي.
-7ن�شر القرارات والتو�صيات التي ت�ساهم في زيادة الوعي لدى
الم�ستهلك.
 االخت�صا�صات التي �أ�ضافتها الالئحة وهي:-1قيام الإدارة ب�إعداد الدرا�سات
�ألزم الم�شرع الإدارة ب�إعداد الدرا�سات والتقارير حول الأزمات
وال�ظ��روف غير العادية في ال�سوق وتحديد �أ�سباب ال��زي��ادة غير
الطبيعية في الأ�سعار ورفعها �إلى اللجنة العليا لحماية الم�ستهلك
لتقديم التو�صيات ب�ش�أن م��ا يتخذ م��ن �إج ��راءات للحد م��ن تلك
الزيادة.
وخ��ول الم�شرع ل �ل��إدارة �إم�ك��ان�ي��ة �أن ت�ستعين بمن ت��راه من
الأ�شخا�ص الطبيعيين �أو االعتباريين من ذوي الخبرة في هذا
المجال (.)17
هذا الذي يعني �أن القانون �أتاح ل�ل�إدارة اال�ستعانة بالكفاءات
الفنية من خارج هيكلها.
-2قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الالزمة
فر�ض الم�شرع على الإدارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الالزمة،
وفقاً لأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات المنفذة له ،حيال
الممار�سات والتعامالت االحتكارية التي تلحق ال�ضرر باالقت�صاد
الوطني والم�ستهلكين)18( .

�أ�س�س حتديد الزيادة غري الطبيعية يف الأ�سعار
حددت الالئحة التنفيذية ( )21الأ�س�س التي يمكن اال�ستر�شاد بها
لمعرفة ما �إذا كان ارتفاع الأ�سعار يعد زي��ادة طبيعية �أم غير طبيعية،
وهذه الأ�س�س هي:
-1ن�سبة الت�ضخم في الدولة.
�-2سعر ال�سلعة والخدمة في الفترات ال�سابقة.
-3الم�ستوى العام للأ�سعار في الدولة.
-4الم�ستوى العام للأ�سعار في الدول المجاورة.
�-5سعر ال�سلعة �أو الخدمة في الدول المجاورة.
-6معدل ن�سبة الزيادة في �سعر ال�سلعة �أو الخدمة.
-7قيمة �صرف العملة الأجنبية وق��ت ا�ستيراد ال�سلعة �أو المواد
الأولية.
�-8شكاوى الم�ستهلكين �إلى الإدارة.

()1المادة  6/4من القانون تن�ص على �أن من اخت�صا�صات الإدارة
ما يلي:
تلقى �شكاوى الم�ستهلكين وات�خ��اذ الإج ��راءات ب�ش�أنها �أو �إحالتها
للجهات المخت�صة ..وي�ج��وز �أن ت�ق��دم ال�شكوى م��ن الم�ستهلك
مبا�شرة ،كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية الم�ستهلك
باعتبارها ممثلة للم�شتكي.
وت�شير الالئحة �إل��ى ذلك في المادة  9منها بقولها«:على الإدارة
تلقي �شكاوى الم�ستهلكين والتن�سيق مع ال�سلطات المحلية في هذا
ال�ش�أن واتخاذ �إجراءات التق�صي والبحث والتحقيق و�إ�صدار القرار
المنا�سب في �ش�أنها وفقاً لأحكام القانون وهذه الالئحة.
ولكل ذي �ش�أن �أن يتظلم من قرار الإدارة لدى الوزير خالل خم�سة
ع�شر يوماً من تاريخ �إخطاره بهذا القرار ،ويكون التظلم كتابياً على
النموذج المعد لذلك لدى الإدارة ويحدد فيه �صفة المتظلم و�سبب
تظلمه ويوقع منه �أو من ينوب عنه قانوناً ويترتب على التظلم
�إيقاف تنفيذ القرار لحين البت في التظلم بالقبول �أو الرف�ض.
وي �ج��وز ل ��ذوي ال���ش��أن ال�ط�ع��ن ب��ال�ق��رار ال���ص��ادر ف��ي التظلم لدى
المحكمة المخت�صة» .وانظر �أي�ضا المادة ( )20من الالئحة
( )2المادة ( )19من الالئحة
( )3المادة ( )16من الالئحة
( )4المادة ( )10من الالئحة
( )5تن�ص ال�م��ادة ( )15م��ن الالئحة على �أن��ه على ال�م��زود تلقي
�شكاوى الم�ستهلكين وت�سويتها ،وفي حالة تكرار الخلل �أكثر من
 3مرات عليه �إبالغ المزود الرئي�سي بذلك و�إر�سال �صورة في كتاب
الإبالغ �إلى الوزارة (وزارة االقت�صاد).
( )6المادة ( )21من الالئحة
( )7المادة ( )11من الالئحة
( )8المادة ( )14من الالئحة
( )9راجع المادة ( )10من الالئحة.
( )10المادة ( )16من الالئحة
( )11المادة ( )17من الالئحة
( )12المادة ( )18من الالئحة
( )13لالحتكار م�ساوئه �أي�ضاً على االقت�صاد الوطني :انظر د.
محمد �أبو �شادي حماية المناف�سة ومكافحة االحتكار في االقت�صاد
الم�صري – درا�سة مقارنة بين الت�شريعين الم�صري والأمريكي
�ص 68
( )14المادة ( )2من القانون
( )15المادة ( )3من القانون – انظر المادة ( )4من الالئحة
( )16المادة ( )4من القانون
( )17المادة ( )3من الالئحة
( )18المادة ( )7من الالئحة
( )19المادة ( )6من الالئحة
( )20المادة ( )5من الالئحة
( )21راجع المادة ( )2من الالئحة
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ً
ثانيا :احلظر التام لالتفاقيات �أو العقود �أو املمار�سات التي تخلق
االحتكار
يحظر القانون حظراً مطلقاً االتفاقيات �أو العقود �أو الممار�سات
�سواء كانت عقوداً مكتوبة �أو �شفهية� ،صريحة �أو �ضمنية� ،إذا كان هدفها �أو
كان الأثر المترتب عليها هو قيام �أي حالة من حاالت االحتكار (.)19
وق��د ذك��ر ال�ق��ان��ون ( )20على �سبيل المثال ولي�س الح�صر بع�ض
حاالت االحتكار التي يمكن �أن ت�ؤدي �إليها هذه الممار�سات وهي:
-1بيع ال�سلع �أو الخدمات ب�أ�سعار تقل عن �سعر التكلفة لخلق و�ضع
احتكاري في ال�سوق يترتب عليه �إلحاق ال�ضرر بالم�ستهلكين.
-2قيام �أكثر من م��زود بالتحالف بحيث ي�شكل �إ��ض��راراً باالقت�صاد
الوطني �أو بم�صالح الم�ستهلكين.
-3اتفاق المزودين �صراحة �أو �ضمناً على تثبيت �أو خف�ض �أو رفع
ال�سعر ب�صورة معلنة �أو �سرية بما ي�شكل �إ�ضراراً باالقت�صاد الوطني �أو
بم�صالح الم�ستهلكين.
-4اتفاق المتناف�سين على تق�سيم ال�سوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع
الجغرافي �أو حجم المبيعات.
-5ق�ي��ام ال�م��زود ب�شراء ال�سلع �أو ال�خ��دم��ات المناف�سة م��ن ال�سوق
بغر�ض التحكم في الأ�سعار.
-6امتناع �أو توقف �أو تحديد كمية الإن�ت��اج �أو التوريد �أو العر�ض
لل�سلع �أو الخدمات.
-7ا�شتراط المزود على الم�ستهلك �شراء �سلعة �أو خدمة �إ�ضافية �إلى
جانب ال�سلعة �أو الخدمة التي يراد الح�صول عليها.

الهوام�ش
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خـــبير
الدعوى بطلب ندب

القاضي /سمير فايزي عبد الحميد
القا�ضي مبحاكم دبي

الخبير هو مر�شد الق�ضاء في بحث ما ي�شق على القا�ضي من �أمور ي�ستلزمها �إقامة العدل ,و�إذ تلج�أ المحكمة
�إلى �أرباب الخبرة تكلفهم ببحث عمل من الأعمال في كل الم�سائل التي ي�سلتزم الف�صل فيها ا�ستيعاب نقطة فنية ال
ي�ستطيع القا�ضي الإلمام بها وال يطالب به كالطب والهند�سة والمحا�سبة وتحقيق الخطوط ,ف�إن معولها الأول في
ذلك يكون على البحث ال�شخ�صي الذي يقوم به الخبير لي�صل فيه بح�سب ا�ستعداده وكفاءته الخا�صة التي تمكنه من
ا�ستخراج الحقيقة التي ي�ستعين القا�ضي به على ك�شفها ،كما �أن للخ�صوم �أي�ضاً �أن يطلبوا من المحكمة ندب خبير
لذات العلة ،وال يجوز للمحكمة �أن ترف�ض طلب الخ�صم ندب خبير �إذ كان ذلك هو و�سيلته الوحيدة في الإثبات ،و�إال
كان حكمها م�شوباً بالإخالل بحق الدفاع والق�صور في الت�سبيب.

تكييفها ..االختصاص بنظرها..
حدود سلطة المحكمة في تقديرها
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الأ�صل يف دعوى �إثب��ات احلالة �أنها �شرعت
فقط لإثب��ات الوقائع املادي��ة البحتة التي
يخ�ش��ى زوال معامله��ا �أو تغي�ير �آثارها مع
مرور الوقت

العــدد ( - )9يناير 2012 -

ويثبت الواقع العملي في محاكم دبي �أن معظم الدعاوى
التجارية والعقارية والمدنية تتطلب ندب خبراء للف�صل
فيها ،ويزيد على ذلك ما يظهر جلياً من �أن للمدعين في
طلب ندب الخبراء م�آرب �أخرى الأولى تجنب �سداد الر�سوم
الق�ضائية التي يجب �سدادها عند قيد الدعوى على المبلغ
محل المطالبة فبرغم تحديد قيمة ال��دع��وى ف��ي �صلب
ال�صحيفة �أحياناً �إال �أنهم يطلبون في ختامها ندب خبير
ال لقيمة ال��دع��وى بق�صد دف��ع  750دره �م �اً ر�سوماً
تجهي ً
ن�سبية ،والثانية :هي ج�س النب�ض وانتظار نتيجة التقرير
لذات العلة خ�شية الإخفاق في الإثبات �أو بالأحرى لترقب
تحديد قيمة الحق.
والثالثة :هي ن�صيحة يبديها الوكيل للموكل لت�شجيعه
على اال�شتباك في الخ�صومة ابتدا ًء مع ترقب نتيجة �أعمال
الخبرة ،وك��ل ذل��ك نتيجة لإل��زام المدعي ب�سداد الر�سوم عن
المبلغ المطلوب بادئ ذي بدء ،وال تثور م�شكلة �إذا كانت نتيجة
تقرير الخبير ل�صالح المدعي �أو �إذا تم تعديل الطلبات بح�سب
ما ت�سفر عنه نتيجة تقرير الخبرة ،وتم �سداد الر�سوم المقررة
كاملة وروع�ي��ت باقي الإج ��راءات القانونية الأخ��رى الواجبة
ال�ستقامة ال��دع��وى بعد �أن �أ�صبحت معلومة القيمة� ،أم��ا �إذا
حكمت المحكمة برف�ض الدعوى� ،أو انتهى الخبير في تقريره
�إل��ى نتيجة ال تلبي طلبات ال�م��دع��ي ،و��ص��در الحكم برف�ض
الدعوى �أو بانتهاء الخ�صومة فيها ف��إن الف�صل في خ�صومة
اال�ستئناف المرفوع من المدعي تتعدد فيه الآراء على النحو
الذي �سيرد ذكره.

� ً
أوال :تكييف الدعوى بطلب ندب خبري وحتديد املحكمة
املخت�صة بنظرها.
-1دعوى �إثبات احلالة �أمام الق�ضاء امل�ستعجل:
الأ�صل في دعوى �إثبات الحالة �أنها �شرعت فقط لإثباتالوقائع المادية البحتة التي يخ�شى زوال معالمها �أو تغيير
�آث��اره��ا م��ع م��رور ال��وق��ت ،و�سندها القانوني ه��و ن�ص الفقرة
الأولى من ن�ص المادة  68من قانون الإثبات االتحادي والتي
تن�ص على �أن��ه يجوز لمن يخ�شى �ضياع معالم واقعة يحتمل
�أن ت�صبح محل نزاع �أمام الق�ضاء �أن يطلب من قا�ضي الأمور
الم�ستعجلة �أن يندب �أحد الخبراء لالنتقال والمعاينة و�سماع
ال�شهود وي�شترط الخت�صا�ص الق�ضاء الم�ستعجل بنظر مثل هذه
الدعوى �أن يتوافر �شرطان� :أولهما هو توافر حالة اال�ستعجال
متمثلة في مخاطر زوال �أو تغيير هذه الحالة بمرور الوقت.
والثاني ه��و ع��دم الم�سا�س ب�أ�صل الحق ال��ذي يترك لمحكمة
المو�ضوع ،ولقا�ضي الأمور الم�ستعجلة �أن ينتقل بنف�سه لإجراء
المعاينة و�س�ؤال ال�شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية .وتلك
حالة نادرة في الواقع العملي وله �أن يندب �أحد الخبراء للقيام
بهذه المهمة ،وعندئذ يكون على القا�ضي �أن يعين جل�سة ل�سماع
مالحظات الخ�صوم على تقرير الخبير و�أعماله بما م�ؤداه �أن
دور المحكمة يكون مق�صوراً في هذه الحالة على مجرد �إثبات
حالة الدليل دون �أن يتطرق �إلى تحقيق ثبوته �أو نفيه ،وعليه �أن
يحكم بعد ذلك بانتهاء الخ�صومة في الدعوى .والحكم الم�شار
�إليه ال تنتهي به الخ�صومة في �أ�صل الحق ،وال يحوز حجبه
�أمام محكمة المو�ضوع التي لها �أال تعتد بنتيجة التقرير ،و�أن
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املجلة القانونية

تجري التحقيق مجدداً بندب خبير �آخر .كما �أن الطعن على هذا
الحكم باال�ستئناف غير جائز ،لأنه من الأحكام التي ت�صدر قبل
الف�صل في المو�ضوع�( ،أ�صل الحق المدعى به) (تمييز الطعن
رقم  189ل�سنة  1994حقوق جل�سة  1995/2/4و  168ل�سنة 1996
حقوق جل�سة  1996/10/26العدد ال�سابع �ص )489
-2الدعوى بطلب ندب خبري املرفوعة �أمام حمكمة املو�ضوع
�إذا �أق��ام المدعى دع��واه �أم��ام محكمة المو�ضوع ،وعر�ض
مو�ضوع دعواه في �صلب �صحيفة الدعوى ثم اختتمها بطلب
ن��دب خبير فقط� ،أو طلب ن��دب خبير والحكم بما ي�سفر عنه
تقرير الخبير �أو الحكم بندب خبير مع حفظ الحق في تعديل
الطلبات على �ضوء ما ُت�سفر عنه �أعمال الخبرة ،ففي كل هذه
الأحوال على المحكمة �أن تتقيد بالطلب المعرو�ض عليها ،وهو
ندب خبير ولي�س لها �أن تف�صل في مو�ضوع الدعوى المطروح
في �صلب ال�صحيفة بالقبول �أو الرف�ض ،لأن في ذلك ق�ضاء بما
لم يطلبه المدعي .وتكون الدعوى بطلب ندب الخبير دعوى
مجهولة القيمة تقدر لغايات �سداد الر�سوم بمبلغ ع�شرة �آالف
درهم وي�ستحق عنها ر�سوم ن�سبية مقدارها  750درهماً فقط.
ولمحكمة المو�ضوع �أن تق�ضي برف�ضها �إذا كان المطلوب من
الخبير بحث م�سائل قانونية� ،أو �إذا ر�أت المحكمة �أن المطلوب
�إث�ب��ات��ه ال يحتاج �إل��ى �أع�م��ال خ�ب��رة ،و�أن ال��دع��وى ل��م تكن �إال
و�سيلة النتزاع الدليل القانوني من يد الخ�صم التخاذه ك�أداة
للإثبات� ،أم��ا �إذا حكمت المحكمة بندب خبير ،و�أودع تقريره
و�أبدى �أطراف الدعوى مالحظاتهم عليه ،ولم يعدل المدعي
طلباته �إلى طلب معين ومحدد القيمة ويُ�سدد عنه الر�سوم ف�إن
على المحكمة �أن تحكم بانتهاء الدعوى ولي�س برف�ضها ،ف�إذا
طعن المدعي في الحكم بطريق اال�ستئناف ث��ارت الم�شاكل
واختلفت الآراء ،غير �أن ق�ضاء محكمة التمييز قد ح�سم الأمر
على نحو ما �سيلي:
�-1إن ال��دع��وى بطلب ن��دب خبير �أم��ام محكمة المو�ضوع
لي�ست من قبيل المطالبة بالحق ال��ذي ي��راد اقت�ضا�ؤه ،و�إنما
هي من و�سائل الإثبات.
(الطعن  134ل�سنة  2010مدني جل�سة )2011/2/13
�-2إنها دعوى �إثبات حالة مو�ضوعية ومجهولة القيمة.
(الطعن رقم  126ل�سنة  2010عقاري جل�سة ،2011/5/17
والطعن رقم  72ل�سنة  2010عقاري جل�سة  ،2011/4/10والطعن
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يثب��ت الواق��ع العمل��ي يف حماك��م دب��ي �أن معظم
الدع��اوى التجاري��ة والعقارية واملدني��ة تتطلب
ندب خرباء للف�صل فيها

رقم  134ل�سنة  2008تجاري جل�سة )2008/10/7
�-3إن��ه يجوز للمدعي �أن يعدل طلباته فيها �أم��ام محكمة
اال�ستئناف �إل��ى طلب مقدر القيمة ،وال يُعد طلبه العار�ض
في هذه الحالة طلباً جديداً ،بل هو تحديد للطلب الأ�صلي
ال �م��رف��وع ب��ه ال��دع��وى �أم ��ام محكمة �أول درج ��ة( ،م��ن طلب
ن��دب خبير لتقدير التعوي�ض �إل��ى طلب الحكم بمبلغ محدد
كتعوي�ض).
(الطعن رقم  165ل�سنة  2010تجاري جل�سة )2010/12/6
�-4إنها تت�سع لتحقيق اعترا�ضات المدعي على تقرير الخبير
وطلب ا�ستبداله �إذا ك��ان لم ينفذ الم�أمورية� ،أو �شاب تقريره
تق�صير في تحقيقها لعدم رده على دفاع جوهري ،فلم يعر�ض له
في تقريره ،وكان ذلك هو الو�سيلة الوحيدة في الإثبات.
(الطعن رقم  129ل�سنة  2010تجاري جل�سة )2011/2/28
اخلال�صة:
�إن ال��دع��وى ب�ط�ل��ب ن ��دب خ�ب�ي��ر �إذا رف �ع��ت �أم� ��ام محكمة
ال�م��و��ض��وع ف��إن�ه��ا ت�ك��ون دع ��وى �إث �ب��ات ح��ال��ة م��و��ض��وع�ي��ة غير
مقدرة القيمة ور�سومها  750درهماً ،ويجوز الطعن على الحكم
باال�ستئناف والتمييز ،كما يجوز تعديل الطلب فيها �إلى طلب
مقدر القيمة ولو �أمام محكمة اال�ستئناف.
واهلل �أعلم

العــدد ( - )9يناير 2012 -

لماذا ال توجد محكمات أسريات؟
السميطي :القانون يشترط أن يكون رج ً
ال
�أعرب القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام معهد
دبي الق�ضائي عن تفا�ؤله بدور املحكمني الأ�سريني امل�ؤهلني
يف احلد من ق�ضايا الطالق يف الإمارات وقال� :إن الربامج
التدريبية التي ينظمها املعهد للمحكمني الأ�سريني تغطي
خمتلف امل�ساقات ال�شرعية والقانونية ومهارات الإ�صالح
الأ�سري وفنون التخاطب وترتافق مع تدريب وحلقات
نقا�ش وا�ستعرا�ض حاالت لال�ستفادة من اخلربات العملية
للمحكمني واال�ست�شاريني الأ�سريني والق�ضاة.
وعن الفرق بني دور امل�صلح الأ�سري واملحكم الأ�سري
قال القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي� :إن مرحلة الإ�صالح
الأ�سري وفق قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ،مرحلة
ملزمة للإجراءات التي تلج�أ �إليها املحكمة حلل امل�شكالت
الزوجية ،الفتاً �إىل �أنه ال ينظر القا�ضي �إىل الق�ضية �إال �إذا ر�أى
الر�أي املكتوب من امل�صلح الأ�سري ،وهذا يحدث يف الدعاوى

كافة� ،أما املحكم الأ�سري ،في�أتي دوره يف �شق حمدد هو الطالق
لل�ضرر� ،أي �أن يكون �أحد الطرفني� ،أي الزوج �أو الزوجة،
مت�ضرراً من الطرف الآخر ،وهنا يحيل القا�ضي الق�ضية التي
و�صلت �إليه من امل�صلح الأ�سري �إىل املحكم الأ�سري ،حتى يقوم
مبحاولة ال�صلح بينهما� ،أما �إذا تعذر ذلك على املحكم ،ف�إنه
يرفع تقريره �إىل القا�ضي مطالباً بالتطليق وتكون التو�صية
ملزمة للقا�ضي �شرط مراعاة الإجراءات والأ�صول.
و�أرجع القا�ضي الدكتور ال�سميطي عدم وجود حمكمات
�أ�سريات �إىل �أن الأمر ال�صادر يف �إمارة دبي بخ�صو�ص املحكمني
الأ�سريني ،ين�ص على �أن يكون املحكم الأ�سري رج ًال م�سلماً
متمتعاً بكامل الأهلية القانونية ،و�أن يكون متزوجاً وال يقل
عمره عن  30عاماً ،و�أن يكون حا�ص ًال على م�ؤهل عالٍ من �إحدى
اجلامعات �أو املعاهد ال�شرعية املعرتف بها يف الدولة ،و�أن يجتاز
املقابلة ال�شخ�صية املقررة.
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اإلثبات الجنائي
في عصر عمال المعرفة

بقلم الخبير الدكتور/فهد إبراهيم الدوسري
مدير عام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية بدولة الكويت
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في هذا الع�صر ومع مطلع القرن الواحد والع�شرين في ع�صر
االت�صاالت والمعلومات الرقمية فائقة ال�سرعة وقواعد البيانات
الهائلة والتي تحتوي على �أنواع �شتى من المعلومات بد�أ العاملون
في مجال التحقيق الجنائي بتوظيف هذه المعرفة القائمة على
البيانات الرقمية وبتوظيف عمال المعرفة ف��ي مجال الإثبات
الجنائي ..في هذا الع�صر انتقلنا من المرحلة الرابعة للإثبات
بالأدلة العلمية والقائمة على توظيف العلوم الطبية والطبيعية
في خدمة العدالة ..حيث ب��دىء اليوم بتوظيف قواعد البيانات
وا�ستخدام �أن��واع �شتى منها ف��ي مجال خدمة العدالة والإثبات
الجنائي ..وهذا الو�ضع لم يكن وليد اللحظة ولكنه نتيجة حتمية
نظراً لالرتقاء الكبير وال�سريع في العلوم وفي الأجهزة العلمية
الم�ستخدمة في مجال التحليل والتكبير وا�ستخدام �أنماط جديدة
من �أجهزة الحا�سوب وو�سائل االت�صاالت.
ولقد ب��د�أت هذه المرحلة في العقدين الأخيرين من القرن
الع�شرين وذلك بم�صاحبة الثورة المعلوماتية التي ح�صلت في تلك
الفترة  ،حيث ظهر ذلك من خالل تحويل معلومات الأ�شخا�ص
وبياناتهم و�صفاتهم و�صورهم ال�شخ�صية وطبعات ب�صماتهم �إلى
بيانات رقمية يتم تخزينها في قواعد خا�صة للبيانات وم��ن ثم
ا�ستخدامها عند الحاجة في التعرف عليهم.
هذا الأمر تطور كثيراً في بداية القرن وتحديداً بعد �أحداث

�إن عمال المعرفة هم الذين يملكون ال��روح الإن�سانية
المفعمة بالأمل ،بالذكاء ،والمرونة التي بطبيعتها ال حدود
لإمكانياتها في خدمة الف�ضيلة وفق ر�أي «�ستيفن كوفي».
الحادي ع�شر من �سبتمبر للعام  2001حيث خطا العالم خطوات
هائلة ف��ي م�ج��ال الأم ��ن وم�ج��ال اال��س�ت�ع��راف والإث �ب��ات الجنائي
با�ستخدام قواعد البيانات وقواعد المعرفة الرقمية.
وتنق�سم البيانات والمعلومات التي يتم تحويلها �إل��ى �أنماط
رق�م�ي��ة وم��ن ث��م تخزينها ع�ل��ى ق��واع��د ب�ي��ان��ات خ��ا��ص��ة فيها �إلى
نوعين:
�أو ًال :قواعد بيانات خا�صة بالأ�شخا�ص
-1المعلومات ال�شخ�صية.
 -2ال�صور الفوتوغرافية.
 -3طبعات الب�صمات والكفوف . AFIS
 -4المقا�سات البيولوجية . Biometric
�-5صفات الجينات الوراثية . DNA
� -6أ�شكال قزحية العين .
وتتميز هذه الأنواع من قواعد للبيانات الرقمية ب�أنها جميعاً
تعتمد على تلك البيانات والمعلومات ذات العالقة بالأ�شخا�ص،
حيث ب��د�أت بع�ض ال��دول با�ستخدام هذه القواعد كو�سائل لإثبات
وتحقيق ال�شخ�صية لمواطنيها والمقيمين على �أرا�ضيها.
�أم��ا النوع الثاني من قواعد البيانات فهي تلك ذات العالقة
بممتلكات الأ�شخا�ص والأدوات التي ي�ستخدمونها مثل:

بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب للعام
 2001حيث خطا العامل خطوات هائلة يف
جمال الأمن وجمال اال�ستعراف والإثبات
اجلنائي با�ستخدام قواعد البيانات وقواعد
املعرفة الرقمية
العــدد ( - )9يناير 2012 -

-1ق��واع��د بيانات و�سائل االت���ص��ال (ال�ه��ات��ف النقال ـ البريد
الإلكتروني ...الخ).
 -2قواعد بيانات بطاقات االئتمان وبطاقات ال�سحب النقدي.
 -3قواعد بيانات الأ�سلحة النارية وتوابعها (الأ�سلحة النارية
ـ الطلقات النارية).
 -4قواعد بيانات و�سائل النقل وتوابعها (ال�سيارات والمركبات
 الإطارات  -قطع الغيار-الأ�صباغ). -5قواعد بيانات الممتلكات والمالب�س والأحذية (ت�سجيل
المجوهرات الثمينة  -طبعات الأحذية).
وه��ذا غي�ض من في�ض ما نذكره هنا هو على �سبيل العر�ض
ال الح�صر ،فالقائمة طويلة وت�شتمل على كثير من الممتلكات
والأ�شياء التي ي�ستخدمها الإن�سان.
ميكانيكية ومنهجية العمل يف املعاينة الفنية مل�سرح
اجلرمية:
بالإ�ضافة �إل��ى م��ا تعلمناه م��ن تق�سيم م�سرح الجريمة �إلى
خطوط ومربعات ودوائ��ر يتم معاينتها بطريقة الخطوة خطوة
والفح�ص المنتظم لهذه المواقع� ..إال �أن الأمر ال يقف عند هذا
الحد ولكنه �أي�ضاً بحاجة �إلى منهجية منظمة في عملية المعاينة
والبحث عن الآثار والأدلة المادية التي قد تكون منت�شرة في م�سرح
الجريمة ،وهذه المنهجية من وجهة نظر الكاتب ت�ستلزم ا�ستخدام
جميع الحوا�س بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام الآالت والأدوات المنا�سبة
للتعامل مع كل نوع من الأدلة والآثار المادية ح�سب نوع الجريمة
والآالت الم�ستخدمة في ارتكابها ..وتتلخ�ص هذه المنهجية �أو
ميكانيكية العمل في الإجراءات التالية:

الجنائي وه��ذا الأم��ر يمكن مالحظته عند فح�ص الآث��ار والأدلة
ال�م��ادي��ة ال�ت��ي ي�ك��ون لقوانين الطبيعة دور ب��ارز ف��ي ت�شكيلها �أو
توزيعها وانت�شارها كقوانين الجاذبية وزاوية ال�سقوط في حاالت

�أو ًال :التعرف على اجلرمية وم�سرحها
المعرفة في غاية الأهمية ..وتتمثل هذه المعرفة في التو�صل
�إلى معرفة نوع الجريمة التي تقوم بمعاينة م�سرحها ..فهل هي
جريمة �سرقة �أو �سطو م�سلح �أو قتل �أو انتحار �أو قتل خط�أ �أو
حريق متعمد ،ثم بعد ذلك ن�ستخدم جميع الحوا�س التي حبانا
اهلل بها في اكت�شاف هذه الجريمة فن�ستخدم �أعيننا في المعاينة
والم�شاهدة ون�ستخدم حا�سة ال�شم في معرفة الروائح في م�سرح
الجريمة وم�صدرها والأ�شياء وملم�سها بالإ�ضافة �إل��ى ا�ستخدام
حا�سة ال�سمع في اال�ستماع �إلى الأ�صوات التي قد ت�صدر من الآالت
والأدوات ومعرفة م�صدرها في م�سرح الجريمة� ،إن هذا النوع من
التعرف في م�سرح الجريمة ي�ساعد كثيراً في التعرف على طبيعة
الأ�شياء با�ستخدام الخبرات ال�سابقة المخزنة في عقل الباحث
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انت�شار بقع الدم في م�سرح الجريمة �أو �شكل انت�شار روائح الغازات
والأبخرة ح�سب �أماكن التهوية وحركة ال�سيارات الهوائية واتجاه
الريح.
ثاني ًا :املعاينة الفاعلة
تعتمد المعاينة ال�ف��اع�ل��ة ف��ي م���س��رح ال�ج��ري�م��ة ع�ل��ى النظر
الفاح�ص للمحقق والباحث الجنائي وت�شتمل هذه النظرة على
نوعين م��ن المعاينة والفح�ص للأ�شياء� ,إذ تعتمد الأول��ى على
النظرة العامة لم�سرح الجريمة و�شكل وت��وزي��ع وانت�شار الأدلة
المادية فيه ..بينما تعتمد الثانية على النظرة الدقيقة والمقربة
لكل �أثر ودليل مادي على حدة و�شكل تواجده في م�سرح الجريمة
ومكان تواجده في هذا المكان ..ثم عالقة كل �أثر مع ما حوله �أو
م�صدره.
ولتو�ضيح هذا الأمر �أود �أن �أ�ضرب المثل التالي:
وردنا بالغ يفيد بوفاة �شاب وُجد مُعلقاً في قب�ضة باب المنزل
الم�صنوعة من الألمنيوم وباالنتقال �إلى موقع الحادث وبمعاينة
المنزل من الداخل والخارج (النظرة العامة) لم تكن هناك �أية
ال�شبهة �إال �أن وجود ال�شاب مُعلقاً �أو بالأحرى متدلياً
دالئل تثير ُ
من قب�ضة باب الألمنيوم ذات الأطراف الحادة ..وبالنظرة الدقيقة
حول مكان وطريقة التعليق ظهر الأم��ر مثيراً للريبة خ�صو�صاً
و�أن ال�شاب كان مُعلقاً من �أطراف الفانيلة التي يرتديها وتحديداً
من فتحة الرقبة ،فتم التحفظ على المالب�س وجثة ال�شاب ،حيث
تم نقلها �إلى م�شرحة �إدارة الطب ال�شرعي ليقوم الطبيب ال�شرعي
ب�إجراء ال�صفة الت�شريحية عليها ،كما تم نقل المالب�س وخ�صو�صاً

ملعلوماتك
تعتمد املعاينة الفاعلة يف م�سرح اجلرمية على
النظر الفاح�ص للمحقق والباحث اجلنائي
وت�شتمل هذه النظرة على نوعني من املعاينة
والفح�ص للأ�شياء� ,إذ تعتمد الأوىل على
النظرة العامة مل�سرح اجلرمية و�شكل وتوزيع
وانت�شار الأدلة املادية فيه ..بينما تعتمد
الثانية على النظرة الدقيقة واملقربة لكل �أثر
ودليل مادي على حدة
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الفانيلة التي ك��ان يرتديها لتفح�ص هي الأخ��رى فح�صاً دقيقاً
با�ستخدام �أجهزة الإ�ضاءة و�أجهزة التكبير.
وبو�ضع القمي�ص «الفانيلة» تحت الإ��ض��اءة وعد�سة التكبير
وفح�صها فح�صاً دقيقاً تبين وج��ود تمزق منتظم الأط��راف على
�شكل حرف «  « Lباللغة الإنجليزية بحجم � 2سم تقريباً مع وجود
طبعة لأث��ر ا�صطدام ج�سم �صلب بقما�ش الفانيلة فتم ت�صوير
الأثر.
وبعد �أخ��ذ المقا�سات والت�صوير ال�ل�ازم ت��م االنتقال لموقع
الحادث حيث تبين انطباق �أثر الطبعة مع ما يقابله من مقب�ض
ب��اب الأل�م�ن�ي��وم ح��اد الأط � ��راف ،وب�ع��د اال��س�ت�م��اع �إل ��ى رواي ��ة �أهل
المتوفى تبين �أنه يعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة قبل
وفاته بالإ�ضافة �إل��ى �شعوره ب��الإع�ي��اء ..وعليه فقد خل�ص فريق
التحقيق �إل��ى �أن �سبب ال��وف��اة ي�ع��ود �إل��ى �سقوط المتوفى �أثناء
محاولته ال�خ��روج من ال�ب��اب ,و�أدى ذل��ك �إل��ى ا�صطدامه بقب�ضة
الباب الم�صنوع من الألمنيوم وذات الأط��راف الحادة مما ت�سبب
في تمزق فانيلته وتعلقها بالباب ،وكان ذلك �سبباً في ال�ضغط على
رقبته مما ت�سبب في خنقه ووفاته.
ثالث ًا :توجيه ال�س�ؤال الفعال
كيف؟
�إن معرفة كيفية وقوع الحادث �أو الجريمة هي م�س�ألة هامةج��داً ..ولها �أثرها الفعال في تحديد ن��وع الجريمة من الناحية
القانونية في �أحيان كثيرة ،فعلى �سبيل المثال هذه المعرفة حول
كيفية وقوع الحادث �أو الجريمة تفيد في ت�صنيف هذه الق�ضية
للمحقق ،وهل هو �أمام ق�ضية قتل متعمد �أم قتل خط�أ �أم انتحار؟
وكل نوع من هذه الق�ضايا له مجموعة من القواعد التي تتعامل
معه وتجدد العقوبة المنا�سبة له ح�سب القاعدة العامة وهي �أنه ال
جريمة وال عقوبة �إال بنهي.
وحتى يتو�صل المحقق �أو الباحث الجنائي �إلى هذه الكيفية،
وبعد ا�ستخدامه لطرق الفح�ص والمعاينة المبا�شرة والعامة
والدقيقة ف�إنه ي�ستخدم �أداة اال�ستفهام كيف ؟
كيف وقع الحادث ؟
كيف انت�شر الأثر �أو الدليل المادي في م�سرح الجريمة بهذا
المكان ؟
كيف انت�شر الأثر �أو الدليل المادي في م�سرح الجريمة بهذا
ال�شكل وبهذه الكيفية؟
ثم يحاول الإج��اب��ة عن ه��ذه الأ�سئلة بتخيل الإج��اب��ة وو�ضع

رابع ًا :قطع ال�شك باليقني
ق��د يقول قائل هنا :وكيف للباحث �أو المحقق الجنائي �أن
يتعرف على �أن فر�ضيته ومعرفته لكيفية وق��وع ال�ح��ادث كانت
�صحيحة؟! �إن الت�أكد من معرفة ه��ذه الكيفية تعتمد بالدرجة
الأول��ى على مدى ت�أكد الباحث والمحقق الجنائي وم��دى يقينه
مما فر�ض من فر�ضيات وت�أكيده لهذه الفر�ضيات ،ومعرفة هذا
الأم��ر تتم من خ�لال قيام الباحث �أو المحقق بالت�أكد من هذه
الفر�ضية وقطع ال�شك باليقين وذلك بقيامه بنفي جميع ال�شكوك
والإبقاء على ما هو �أكيد ..خ�صو�صاً و�أننا هنا �أم��ام م�س�ألة فنية
بحتة والم�سائل الفنية تتميز ب�أنها م�سائل مو�ضوعية ولي�ست
�شخ�صية ..فوجود ب�صمة �أحد المتهمين في مكان الجريمة هي
حتماً ال تعني �أنه ارتكب الجريمة ولكنها تعني �أنه كان متواجداً
في م�سرحها ..ولكن وج��ود ه��ذه الب�صمة في مكان ال يدخله �إال
المجني عليه دون غيره من الأ�شخا�ص �أو على �أداة م�ستخدمة في
الجريمة ب�شكل مبا�شر� ..أعتقد جازماً �أن هذه م�س�ألة �أخرى ولها
دور في قطع ال�شك باليقين حتماً ..فعلى �سبيل المثال من جرائم
تزييف العمالت عثر اثنان من المواطنين على كمية كبيرة من
�أوراق النقد فئة ( )1دينار ملقاة في منطقة �صحراوية.
وبفح�ص مجموعة م��ن ه��ذه الأوراق عثر على �آث��ار ب�صمات
�أ�صابع تبين فيما بعد ،وبا�ستخدام نظام � AFISأنها تعود لأربعة

خام�س ًا :احلقيقة جمردة
وختاماً ف�إن الباحث والمحقق الجنائي بحاجة �إلى �أن ينظر
�إلى الحقائق ب�شكل مو�ضوعي بعيداً عن الت�شخي�ص ،ونق�صد بذلك
�شخ�صية �صاحب الأثر �أو الدليل المادي ،فهذه ام��ر�أة العزيز في
�سورة يو�سف توجه االتهام �إلى نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم ،قالت
ما ج��زاء من �أراد ب�أهلك �سوءاً �إال �أن ي�سجن �أو ع��ذاب �أليم ،وهذا
نبي اهلل عليه ال�سالم يرد التهمة عن نف�سه قال هي راودتني عن
نف�سي ،ثم ت�أتي الحقيقة مجردة بتوجيه ال�شاهد� :إن كان قمي�صه
قد من قبل ف�صدقت وهو من الكاذبين و�إن كان قمي�صه قد من
دبر فكذبت وهو من ال�صادقين ،نعم فهذه هي الحقيقة المجردة
يدعمها الدليل المادي والمو�ضوعي الذي ال يختلف عليه اثنان
حال ر�ؤيتهما ومعاينتهما لموقع الجريمة �أو الأدوات الم�ستخدمة
فيها مع متعلقات �أطراف الق�ضية.
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فر�ضية معينة لطريقة و�شكل االنت�شار والعوامل التي �ساعدت
على ذلك ،ف�إن وجد في م�سرح الجريمة و�أق��وال �أط��راف الق�ضية
م��ا ي��ؤي��د ه��ذه الفر�ضية م��ع ع��دم ت��واج��د �أي تعار�ض بينها ف�إنه
يقوم بتثبيت هذه الكيفية واعتمادها ،و�إن لم يجد ما ي�ؤيدها ف�إنه
يقوم بو�ضع فر�ضية �أخرى حتى تتوافق مع الآثار والأدلة المادية
و�أق��وال الأط��راف ،وهذا هو ال�سبيل الأمثل للإجابة عن الأ�سئلة
المتعلقة بكيف ؟

�أ�شخا�ص اثنان من ه�ؤالء الأربعة هما المواطنان
ال�ل��ذان عثرا على �أوراق النقد ال�م��زورة وم�س�ألة
تواجد ب�صمات هذين المواطنين عليها �أمر طبيعي،
وهذا ثابت من كونهما قاما بفح�ص الأوراق وحملها..
�أم ��ا وج ��ود ب���ص�م��ات ال�شخ�صين الآخ ��ري ��ن ،ف�ه��ذه تثير
ال�شك والريبة ،وعليهما تبرير ذلك �إال �أنهما وعند �س�ؤالهما
عن الأوراق �أنكرا �صلتهما بها ،لذلك ف�إن هذا الأمر كفيل ب�إثبات
عالقتهما بجريمة التزييف.
وبالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ف��إن المعاينة الفنية على �أ�س�س علمية
وبا�ستخدام ا�ستراتيجية تتبع م�سار الأ�شياء من م�صدرها حتى
مكان تواجدها له الأثر البالغ كذلك في قطع ال�شك باليقين ،فعلى
�سبيل المثال في معاينة م�سارح الحرائق ،وعند ال�شك �أن الكهرباء
هي ال�سبب المبا�شر لوقوع ح��ادث الحريق ،ف��إن على الباحث �أو
المحقق الجنائي �أن يقوم بتتبع م�سار التيار الكهربائي بدءاً من
م�صدره حتى نقطة و�صول التيار للمكان �أو الجهاز الم�شتبه فيه،
وه��ل ك��ان ه��ذا الجهاز في حالة ت�شغيل �أم توقف ،وكذلك فح�ص
الأ�سالك والتمديدات الكهربائية ،وهل تظهر عليها �آث��ار لزيادة
الأح�م��ال الكهربائية و�آث��ار التما�س كهربائي من عدمه ،ثم بعد
هذا الفح�ص ،والت�أكد من ذلك يتم نفي �أو �إثبات عالقة الكهرباء
بالحريق.
�إذن فم�س�ألة قطع ال�شك باليقين في التحقيق الفني الجنائي
هي م�س�ألة فنية �صرفة تقوم على البحث والمعاينة المنظمة ،فهي
م�س�ألة مو�ضوعية بعيدة كل البعد عن الت�شخي�ص.

المسؤولية
المـــدنية
القاضي عبد اللطيف العلماء
القا�ضي مبحاكم دبي

بداية ..ت�شكل حوادث ال�سيارات نوعين من الم�س�ؤولية هما
الم�س�ؤولية الجنائية والم�س�ؤولية المدنية ،والذي يعنينا هنا
النوع الثاني وهي الم�س�ؤولية المدنية� ،أي التعوي�ض المادي
للم�ضرور ع��ن الأ� �ض��رار ال�ت��ي تنتج ع��ن ح ��وادث ال�سيارات..
ورغبة من الم�شرع في الحد من الم�شاكل التي ت�سببها حوادث
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في عقود التأمين
على الســيارات
ال�سيارات نظم عقد الت�أمين في قانون المعامالت المدنية ،هذا
العقد وفق ما تق�ضي به المواد (  )1034،1035 ،1026من قانون
المعامالت المدنية عقد يتعاون فيه ال�م��ؤم��ن ل��ه وال�شركة
الم�ؤمنة على مواجهة الأخطار والحوادث الم�ؤمن منها ،وفي
حالة وق��وع الخطر الم�ؤمن منه �أو وق��وع الحادث المبين في
العقد تدفع ال�شركة الم�ؤمنة �إل��ى الم�ؤمن ل��ه �أو الم�ستفيد
الذي ا�شترط الت�أمين ل�صالحه مبلغاً من المال �أو �أي حق مالي
�آخر ،وذلك على الوجه المتفق عليه (الطعن رقم 42 / 2009
طعن مدني و  62 / 2009طعن مدني و  65 / 2009طعن مدني،
القاعدة القانونية ال�صادرة �سنة  2009حقوق).
�إذاً عقد الت�أمين ,عقد ت�سوده ال�صفة التعوي�ضية يلتزم فيه
الم�ؤمن بالتعوي�ض في حدود م�س�ؤوليته المن�صو�ص عليها في

عقد ت�سوده ال�صفة التعوي�ضية
وين�شيء التزامات بق�صد تغطية املخاطر

م��ن املقرر يف ق�ض��اء حمكمة التميي��ز يف دبي
�أن �شركـ��ة الت�أمني امل�ؤمنة على ال�سيارة تلتزم
بتغطية م�س�ؤولية قائدها �إذا ما ت�سبب بخطئه
�أثناء قيادتها يف �إحلاق ال�ضـرر بالغري

الم�س�ؤولية المدنية ال�صادر بها القرار الوزاري رقم ( )54ل�سنة
� 1987أنه يجوز ل�شركة الت�أمين �أن ترجع على الم�ؤمن له بقيمة
ما تكون قد �أدته من تعوي�ض للم�ضرور �أو لورثته �إذا كان الحادث
قد وقع ب�سبب تعاطي �سائق ال�سيارة �سواء كان الم�ؤمن له �أو �أي
�شخ�ص يقودها بموافقته المخدرات �أو الم�شروبات الكحولية،
وال يترتب على حق الرجوع المقرر لل�شركة �أي م�سا�س بحق
الم�ضرور �أو ورثته قبل الم�ؤمن له �أو قبل قائد ال�سيارة ،وال
ي�شترط �أن يكون الم�ؤمن له قد وافق �أي�ضاً على قيادة المركبة
بمعرفة �سائقها وهو تحت ت�أثير تعاطيه الم�شروبات الكحولية
�أو المخدرات� ،أو �أنه يعلم بذلك � ،إذ يكفي �أن تكون قيادتها ب�إذن
منه (الطعن رقم  36 / 2009طعن مدني و  37 / 2009طعن
مدني ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2009حقوق).
و�أي�ضاً من المقرر في ق�ضاء محكمة التمييز في دبي �أن
�شركـة الت�أمين الم�ؤمنة على ال�سيارة تلتزم بتغطية م�س�ؤولية
قائدها �إذا ما ت�سبب بخطئه �أثناء قيادتها في �إلحاق ال�ضـرر
بالغير ،ف�إذا ما توفى نتيجة الحادث ف�إن مقدار الدية ال�شرعية
التي يحكـم بها على قائد ال�سيارة فـي الدعـوى الجزائية تلتزم
بها ال�شركـة الم�ؤمنة على ال�سيارة ،وذلك باعتبار �أن الدية و�إن
كانت في الأ�صـل عقوبة يتعين الق�ضاء بها على الجانـي (قائـد
ال�سيارة) �إال �أن لها �صفة التعويـ�ض الم�ستحق لورثة المتوفى
مما يحق لهم مطالبة مرتكب الفعل ال�ضار و�شركـة الت�أمين
معاً بهـذا التعوي�ض على �أن يكـون التزامهما ب��ه على �سبيل
الت�ضامن الختالف ال�سبب القانوني اللتزام كل منهما ،بحيث
�إذا قام �أحدهما ب�سداده بالفعل �إلى الورثة ،ف�إن ذمة الأخيرة
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وثيقة الت�أمين و�أن الغر�ض من هذا العقد هو �إن�شاء التزامات
معينة بق�صد تغطية خطر معين يتم عليه االتفاق في حدود
وب�شروط معينة بما مواده �أنه يجوز للم�ؤمن �أن يحدد نطاق
ال�ضمان ب�أن ين�ص على ا�ستبعاد بع�ض المخاطر وزيادة قيمتها
�أو �أن يحدد م��دى التزامه في التعوي�ض على �أ�س�س و�شروط
محددة معلومة طالما لم يتع�سف في هذه ال�شروط �أو لم تنطو
هذه ال�شروط على �إ�سقاط حق الم�ؤمن له في ال�ضمان ب�صفة
مطلقة (الطعن رقم  238 / 2009طعن مدني و 240 / 2009
طعن مدني ،القاعدة القانونية ال�صادرة �سنة  2009حقوق).
وعلى �سبيل المثال �إذا �صدم (�أ) �سيارة (ب) �أو �صدم (ب)
ب�شخ�صه ،وك��ان��ت ال�سيارة التي يمتلكها (�أ) �أو يقودها –
ولي�ست عائدة له  -م�ؤمن عليها لدى (ج) ف�إن لـ(ب) الحق
في الرجوع على (�أ) �أو مالك ال�سيارة المت�سببة في الحادث
�إذا لم يكن (�أ) هو مالكها �أو الرجوع على (ج) �أو الرجوع
عليهم جميعاً ف��ي المطالبة بالتعوي�ض ع�ل��ى الإ�ضرار،
ولي�س ل�شركة الت�أمين (ج) �أن تمتنع عن الوفاء بالتعوي�ض
للم�ضرور �إال �إذا انق�ضت ثالث �سنوات -م��دة عدم ال�سماع
 على حدوث الواقعة محل الحادث دون �أن تخطر �شركةالت�أمين �أو تقام دعوى بخ�صو�ص تلك الحادثة.
وم��ن الم�ستقر عليه قانوناً وق�ضا ًء �أن الن�ص ف��ي المادة
 1036/1معامالت مدنية يدل على �أن مدة عدم �سماع الدعوى
بم�ضي الزمان ال يبد�أ �سريانها �إال من تاريخ �صيرورة الحق
المطالب ب��ه واج��ب الأداء ،و�أن ال��دع��اوى النا�شئة ع��ن عقد
الت�أمين ال يبد�أ �سريان مدة عدم �سماعها �إال من تاريخ الواقعة
التي تولدت عنها الدعوى ،وهي لي�ست بال�ضرورة تاريخ وقوع
الخطر الم�ؤمن منه في جميع الأحوال (الطعن رقم 97 / 2009
طعن مدني و  123 / 2009طعن مدني ،القاعدة ال�صادرة �سنة
 2009حقوق) ..ولها – �أي ل�شركة التامين  -بعد ت�أدية التعوي�ض
للم�ضرور �أن ترجع على المت�سبب بالحادث لمطالبته ب�أداء
المبلغ الذي �سددته للم�ضرور �إذا كان له مقت�ضى-ك�أن يكون
المت�سبب مخموراً وقت الحادث �أو قد قطع الإ�شارة المرورية
وما �إلى ذلك � -إما بدعوى م�ستقلة بكونه حل محل الم�ستفيد
حلو ًال قانونياً �أو بذات الدعوى المقامة من (ب) بطلب عار�ض
ي�سمى بدعوى ال�ضمان الفرعية.
وجاءت �أحكام محكمة التمييز في الإم��ارات لت�ؤكد ذلك �إذ
قالت :من المقرر في ق�ضاء هذه المحكمة وفق ما يق�ضي به
البند ( )11من وثيقة الت�أمين الموحدة على ال�سيارات �ضد
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تبر�أ قبلهم مـن هـذا االل�ت��زام (الطعن رق��م  48 / 2009طعن
مدني ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2009حقوق ).
وتلتزم �شركة الت�أمين الم�ؤمن لديها على ال�سيارة ب�أداء
التعوي�ض المق�ضي به للم�ضرور ،وذلك بغ�ض النظر عن �شخ�ص
مالك ال�سيارة بح�سب �سجالت �إدارة المرور في ذلك التاريخ �إذ ال
�أثر للملكية في هذه الحالة على التزام �شركة الت�أمين الم�ؤمنة
بتغطية الم�س�ؤولية المدنية لقائد ال�سيارة الذي ت�سبب بخطئه
في �إلحاق ال�ضرر بالغير )الطعن رقم  565 / 2003طعن حقـوق
و  611 / 2003طعن حقـوق ،القاعدة رقم  19ال�صادرة في العدد
� 16سنة  2005حقوق رقم ال�صفحة .)119
ويلتزم المت�سبب بالحادث -الم�ؤمن له  -ب�أن يخطر �شركة
الت�أمين بالحادث حيث �إن مفاد الن�ص في المادة  1028من قانون
المعامالت المدنية �أن �إخالل الم�ؤمن له بالتزامه بالأخطار عن
وق��وع الحادث يرتب قبله م�س�ؤولية عقدية يجوز االتفاق على
مداها و�أثرها في عقد الت�أمين وعندئذ يتعين االلتزام بالجزاء
المتفق عليه وذلك مع مراعاة ن�صو�ص القانون التي تحد من �أثر
هذا الجزاء �إذا بلغ حد �إ�سقاط حق الم�ؤمن له في مطالبة �شركة
الت�أمين الم�ؤمنة بدفع ما هو م�ستحق عليها بمقت�ضى وثيقة
الت�أمين وفقاً لما جاء في ن�ص المادة �سالفة البيان� ،أما �إذا لم
يتفق الأط��راف على الأث��ر المترتب على الإخ�لال بهذا االلتزام
فيتعين ال��رج��وع �إل��ى القواعد العامة في القانون وه��ي تق�ضي
ب�أنه �إذا �أخل الم�ؤمن له بالتزامه ف�إنه يجوز للم�ؤمن �أن يطالبه
بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صابه ب�سبب الإخالل بااللتزام ،وال
يجوز له �أن يتم�سك ب�سقوط حق الم�ؤمن له في الت�أمين �إال �إذا
�أثبت غ�شه و�أنه تعمد عدم الإخطار بق�صد منعه من الوقوف على

46

�أ�سباب تحقق الخطر في الوقت المنا�سب ،وهذا الجزاء ال يترتب
على مجرد الإخ�لال بااللتزام و�إنما تبعاً لما ارتكبه الم�ؤمن له
م��ن غ�ش �إع�م��ا ًال لقاعدة �أن الغ�ش يف�سد ك��ل ت�صرف وال محل
الفترا�ض توافر �شرط �سقوط الحق ،بل يتعين �أن يكون هناك
اتفاق خا�ص ب�ش�أنه بين الم�ؤمن والم�ؤمن له (الطعن رقم 2008
 120 /طعن مدني ،القاعدة ال�صادرة �سنة  2008حقوق).
و�أخيراً لي�س ل�شركة الت�أمين (الم�ؤمنة) �أن ت�ضع �أية �شروط
تع�سفية ف��ي عقد ال�ت��أم�ي��ن للحد م��ن م�س�ؤوليتها �أو حاالت
التعوي�ض وه��ي ف��ي ك��ل ذل��ك تخ�ضع لرقابة المحكمة ،فمن
المقرر �أن الن�ص في المادة  1028من قانون المعامالت المدنية
مفاده �أن المحكمة ال تبطل من �شروط عقد الت�أمين �إال ما كان
منها تع�سفياً وال �أثر لمخالفته في وقوع الحادث الم�ؤمن منه،
و�أن �شرط تحديد الم�س�ؤولية ومدى التزام الم�ؤمن بالتعوي�ض
وقيمته ال يبطل عقد الت�أمين بل يظل العقد �صحيحاً طالما
اتفق عليه �صراحة في العقد� ،أي �أن االتفاق ب�ش�أنه كان �صريحاً
ال غمو�ض فيه ،وطالما �أبرز هذا ال�شرط ب�شكل ظاهر �إذا ورد
�ضمن ال�شروط المطبوعة ،وطالما ال توجد �شروط �أخرى
مخطوطة �أو مدونة بخط اليد �أو على الآلة الكاتبة وتعار�ض
معها ال�شرط المطبوع ،ذل��ك �أن ال�شروط المطبوعة ينفرد
بتدوينها الم�ؤمن مما يتيح له فر�صة التع�سف بو�ضع �شروط
يراعي فيها م�صالحه دون م�صلحة الم�ؤمن له ،وهو الجانب
ال�ضعيف في العالقة الت�أمينية.
و�إن ��ش��رط تحديد �أدن��ى و�أع�ل��ى مبلغ يغطي ف��ي حدوده
الم�ؤمن له ال يتعار�ض مع طبيعة عقد الت�أمين ومقت�ضاه لأنه
لي�س �شرط �سقوط للم�س�ؤولية الت�أمينية على �إطالقها حيث
�إن��ه ال يحرم الم�ؤمن له من حقه في ال�ضمان ب�صفة مطلقة
بما يجعله �شرطاً تع�سفياً ،بل يرتب التغطية الت�أمينية على
بلوغ التعوي�ض الذي يعو�ض به الم�صاب �إلى مدى معين .و�إن
ا�ستخال�ص تع�سف ال�شرط ال��وارد في عقد الت�أمين و�إن كان
�شرط �إ�سقاط �أي �شرط �إ�سقاط حق الم�ؤمن له في ال�ضمان
ب�صفة مطلقة من عدمه هو مما ت�ستقل به محكمة المو�ضوع
بما لها م��ن �سلطة ف��ي تف�سير ال�ع�ق��ود وتح�صيل ال��واق��ع في
الدعوى وال معقب عليها في ذل��ك من محكمة التمييز متى
�أقامت ق�ضاءها على �أ�سباب �سائغة لها ما ي�ساندها في الأوراق
(الطعن رق��م  238 / 2009طعن م��دن��ي و  240 / 2009طعن
مدني ،القاعدة القانونية ال�صادرة �سنة حقوق.)2009
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الحما يةالجنائية

للبيئة البحرية
من التلوث «البري» بالنفايات والمواد الخطرة
يحمي الم�شرع البيئة البحرية من التلوث بالنفايات
وال �م��واد ال�خ�ط��رة �أو ال �� �ض��ارة ,ول��ذل��ك ج��رم ال�ع��دي��د من
ال�سلوكيات التي تت�سبب في تلويث البيئة وذلك على النحو
التالي:

� ًأوال :قيام املن�ش�آت بت�صريف �أو �إلقاء �أية مواد �أو نفايات
�أو �سوائل غري معاجلة
جرم الم�شرع هذا ال�سلوك في المادة  35من قانون البيئة؛ حيث
تن�ص على �أن��ه :يحظر على جميع المن�ش�آت بما في ذلك المحال
العامة والمن�ش�آت التجارية وال�صناعية وال��زراع�ي��ة وال�سياحية
والخدمية وغيرها ،ت�صريف �أو �إلقاء �أية مواد �أو نفايات �أو �سوائل
غير معالجة من �ش�أنها �إح��داث تلوث في البيئة المائية بطريقة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
ويق�صد باملن�ش�أة :المن�ش�آت ال�صناعية وال�سياحية ومن�ش�آت �إنتاج
وتوليد الكهرباء والمن�ش�آت العاملة في مجال الك�شف عن الزيت
وا�ستخراجه ونقله وا�ستخدامه وجميع م�شروعات البنية الأ�سا�سية
و�أية من�ش�أة �أخرى.
ال�سلوك حمل التجرمي :يتج�سد ال�سلوك الإجرامي لهذه
الجريمة في قيام مالك المن�ش�أة �أو الم�س�ؤول عنها بت�صريف �أو
�إلقاء �أية مواد �أو نفايات �أو �سوائل غير معالجة من �ش�أنها �إحداث
تلوث في البيئة المائية.
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الدكتور عبدالرازق الموافي
�أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد

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 المائية �أو
التربة �أو الهواء.
ويق�صد بالنفايات :جميع �أنواع المخلفات �أو الف�ضالت الخطرة
وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجري التخل�ص
منها �أو المطلوب التخل�ص منها بناء على �أحكام القانون وت�شمل:
النفايات ال�صلبة :مثل النفايات المنزلية وال�صناعية والزراعية
والطبية ومخلفات الت�شييد والبناء والهدم.
النفايات ال�سائلة :وهي ال�صادرة عن الم�ساكن والمن�ش�آت
التجارية وال�صناعية وغيرها .النفايات الغازية والدخان والأبخرة
والغبار :وهي ال�صادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والم�صانع
والك�سارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة و�أعمال النفط
وو�سائل النقل والموا�صالت المختلفة.
النفايات اخلطرة :مخلفات الأن�شطة والعمليات المختلفة �أو
رمادها المحتفظة بخوا�ص المواد الخطرة.
النفايات الطبية� :أية نفايات تت�شكل كلياً �أو جزئياً من ن�سيج
ب�شري �أو حيواني �أو دم �أو �سوائل الج�سم الأخرى �أو الإفرازات �أو
العقاقير �أو المنتجات ال�صيدالنية الأخرى �أو ال�ضمادات �أو الحقن
�أو الإبر �أو الأدوات الطبية الحادة �أو �أية نفايات �أخرى معدية �أو
كيميائية �أو م�شعة ناتجة عن ن�شاطات طبية �أو تمري�ض �أو معالجة
�أو رعاية �صحية �أو طب �أ�سنان �أو �صحة بيطرية �أو ممار�سات
�صيدالنية �أو ت�صنيعية �أو غيرها �أو فحو�صات �أو �أبحاث �أو تدري�س
�أو �أخذ عينات ت�صنيعية �أو تخزينها.

ً
ثانيا � -إقامة من�ش�آت �أو حمالت ينتج عنها ت�صريف موادملوثة:
ج��رم الم�شرع �إقامة من�ش�أة �أو محل ينتج عنه ت�صريف مواد
ملوثة دون �إج��راء درا��س��ات الت�أثير البيئي  ،ون�ص على ذل��ك في
ال �م��ادة  36م��ن ق��ان��ون ح�م��اي��ة البيئة وتنميتها؛ ح�ي��ث ا�شترط
للترخي�ص ب�إقامة �أية من�ش�آت �أو محال على ال�شريط ال�ساحلي �أو
قريباً منه ينتج عنه ت�صريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا
القانون والقرارات المنفذة له �أن يقوم طالب الترخي�ص ب�إجراء
درا�سات الت�أثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات
كما يلتزم ب�أن يبد�أ بت�شغيلها فور بدء ت�شغيل تلك المن�ش�آت .
ال�سلوك حمل التجرمي :يتج�سد ال�سلوك الإجرامي في هذه
الجريمة في �إقامة من�ش�أة �أو محل على ال�شريط ال�ساحلي �أو قريباً
منه ينتج عنه ت�صريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام قانون حماية
البيئة وتنميتها والقرارات المنفذة له دون ترخي�ص.
ويق�صد بالمواد الملوثة للبيئة المائية� :أية مواد يترتب على
ت�صريفها في البيئة المائية بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة،
�إرادية �أو غير �إرادية تغيير في خ�صائ�صها على نحو ي�ضر بالإن�سان
وبالكائنات الحية الأخرى �أو بالموارد الطبيعية� ،أو بالبيئة المائية،
�أو ي�ضر بالمناطق ال�سياحية� ،أو يتداخل مع اال�ستخدامات الأخرى
الم�شروعة للبيئة المائية.
وقد ا�شترط القانون للترخي�ص ب�إقامة المن�ش�أة �أو المحل على
ال�شريط ال�ساحلي �أو قريباً منه �أن يقوم طالب الترخي�ص بعمل
درا�سات الت�أثير البيئي ،و�أن يوفر وحدات لمعالجة المخلفات ،و�أن
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وا�ستلزم الم�شرع �أن يكون من �ش�أن ال�سلوك الإجرامي �إحداث
تلوث ولم ي�ستلزم حدوث �ضرر فعلي.
الركن املعنوي :يعاقب على هذه الجريمة في �صورتها العمدية
وغير العمدية؛ حيث لم ي�شترط الم�شرع �ضرورة توافر الق�صد
الجنائي العام �صراحة ،وبالتالي ي�ستوي �أن يكون ال�سلوك
الإجرامي وقع عن عمد �أو عن خط�أ ،وهذا ما تقرره المادة  43من
قانون العقوبات الإماراتي التي تن�ص على �أنه ي�س�أل الجاني عن
الجريمة �سواء ارتكبها عمداً �أم خط�أ ما لم ي�شترط القانون العمد
�صراحة.
العقاب :يعاقب بغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم وال تزيد
على مائة �ألف درهم كل من خالف حكم المادة  35من هذا القانون.
(المادة )81

يحظ��ر القان��ون �إلق��اء �أو ت�صري��ف �أي مواد
�ضارة �أو نفاي��ات يف البحر ..بطريقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة
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يبد�أ بت�شغيلها فور بدء ت�شغيل تلك المن�ش�آت .ويق�صد بالت�أثير
البيئي ،درا�سة وتحليل الجدوى البيئية للأن�شطة التي قد ت�ؤثر
�إقامتها �أو ممار�ستها على �سالمة البيئة.
الركن املعنوي :هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي ي�شترط
توافر الق�صد الجنائي في مرتكبها� ،أي �أن يكون عالماً بطبيعة ما
يقوم ب�إقامته ،وبطبيعة المكان الذي يقيم فيه المحل �أو المن�ش�أة،
وبعدم ح�صوله على ترخي�ص بذلك من الجهة المخت�صة ،ف�ض ًال
عن �ضرورة ان�صراف �إرادته الحرة الواعية �إلى ذلك.
العقاب :يعاقب على هذه الجريمة بالغرامة التي ال تقل عن
خم�سمائة وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم( .المادة )86
ً
ثالثا – �إلقاء املواد ال�ضارة يف البيئة البحرية:ن�ص الم�شرع على هذه الجريمة في المادة  27قانون حماية
البيئة وتنميتها مقرراً :يحظر على الو�سائل البحرية التي تنقل
ال�م��واد الخطرة �إل�ق��اء �أو ت�صريف �أي��ة م��واد �ضارة �أو نفايات في
البيئة البحرية بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة .كما يحظر
على الو�سائل البحرية التي تحمل مواد �ضارة منقولة في عبوات
�أو حاويات �شحن �أو �صهاريج نقالة �أو عربات �صهريجية برية �أو
حديدية التخل�ص منها ب�إلقائها في البيئة البحرية للدولة.
ال�سلوك حمل التجرمي :يتج�سد الن�شاط الإجرامي لهذه
الجريمة في فعل الإلقاء �أو ت�صريف �أية مواد �ضارة �أو نفايات من
قبل الو�سائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة .وكذلك من
قبل الو�سائل البحرية التي تحمل مواد �ضارة منقولة في عبوات
�أو حاويات �شحن �أو �صهاريج نقالة �أو عربات �صهريجية برية �أو
حديدية في البيئة البحرية.
ويق�صد بالمواد ال�ضارة ،جميع ال�م��واد التي ت ��ؤدي بطريقة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة �إل��ى الإ��ض��رار ب�صحة الإن�سان �أو البيئة،
�سواء كانت هذه المواد كيميائية �أو بيولوجية �أو م�شعة.
الركن املعنوي :جرم الم�شرع هذه الجريمة في �صورتيها
العمدية وغير العمدية .وي�شترط في الحالة العمدية توافر
الق�صد الجنائي العام بعن�صرية العلم والإرادة ،فيلزم �أن يعلم
الجاني بطبيعة المواد التي يلقيها من على الناقلة ب�أنها مواد
�ضارة بالبيئة البحرية ،و�أن يعلم بطبيعة المنطقة التي يلقي فيها
المواد ال�ضارة و�أنها منطقة بحرية.
العقوبة :ويعاقب بالحب�س وبالغرامة التي ال تقل على مائة
وخم�سين �ألف درهم وال تزيد على مليون درهم كل من يرتكب هذه
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الجريمة( .المادة )73
ً
رابعا  -قيام الو�سيلة البحرية بت�صريف مياه ال�صرفال�صحي يف البيئة البحرية:
وفقاً لن�ص المادة  32من قانون حماية البيئة وتنميتها يحظر
على الو�سائل البحرية والمن�ش�آت البحرية التي تحددها الالئحة
التنفيذية ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي في البيئة البحرية.
بالن�سبة لتحديد الو�سائل البحرية والمن�ش�آت البحرية المحظر
عليها ت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي  ،راج��ع المادة 11م��ن نظام
حماية البيئة الوارد في قرار مجل�س الوزراء رقم  2001/37تاريخ
2001/12/9م .ف��ي � �ش ��أن االن�ظ�م��ة ل�لائ�ح��ة التنفيذية للقانون
االتحادي رقم  24ل�سنة 1999م.
ويجب التخل�ص منها طبقاً للمعايير والإجراءات التي تحددها
ال�لائ�ح��ة التنفيذية ،كما يحظر على ال��و��س��ائ��ل البحرية �إلقاء
النفايات في البيئة البحرية.
ال�سلوك حمل التجرمي :يتج�سد ال�سلوك الإجرامي في
ت�صريف الو�سائل والمن�ش�آت البحرية مياه ال�صرف ال�صحي في
البيئة البحرية على خالف المعايير والإجراءات المحددة في
الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة.
الركن املعنوي :ي�شترط توافر الق�صد الجنائي في الجاني� ،أي
�أن يكون عالماً بطبيعة المياه التي يقوم ب�صرفها في البحر و�أنها
مياه �صرف �صحي ،و�أن يكون عالماً بطبيعة المكان الذي ي�صرف
فيه و�أنه البيئة البحرية .و�أن تن�صرف �إرادته الحرة الواعية �إلى
فعله.

العقوبة :يعاقب على هذه الجريمة 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.
(المادة )75

ً
�ساد�سا  -عدم احتفاظ الو�سائل البحرية ب�سجل ال�شحنة :جرم الم�شرع عدم احتفاظ ال�سفينة �أو الناقلة ب�سجل ال�شحنة؛
حيث ن�ص في المادة  28على �أنه :يجب �أن تزود الو�سائل البحرية
ال�ت��ي تحمل م��واد خ�ط��رة ب�سجل ي�سمى (�سجل ال�شحن) يدون
فيها الربان �أو الم�س�ؤول عن الو�سيلة البحرية جميع العمليات

ً
�سابعا -خمالفة �أوامر مفت�شي اجلهات الإدارية �أو م�أموريال�ضبط الق�ضائي عند وقوع حادث لإحدى ال�سفن حتمل مواد
�ضارة:
جرم الم�شرع مخالفة �أوامر مفت�شي الجهة الإدارية في حالة
وقوع حادث لإحدى ال�سفن التي تحمل مواد �ضارة؛ حيث ن�ص في
المادة  30من قانون البيئة على �أنه يلتزم ربان الو�سيلة البحرية
�أو الم�س�ؤول عنها باتخاذ الإج ��راءات ال�لازم��ة للحماية من �آثار
التلوث ،وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى الو�سائل البحرية التي

ملعلوماتك
القان��ون يجرم �إقامة �أي من�ش���أة تنتح مواد ًا ملوثة
دون �إج��راء درا�سات ت�أثري بيئ��ي و�إقامة وحدات
ملعاجلة النفايات..
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ً
خام�سا  -قيام الو�سائل البحرية ب�إلقاء القمامة يف البيئةالبحرية :
جرم الم�شرع �إلقاء القمامة �أو النفايات من الو�سائل البحرية
في البيئة البحرية؛ حيث ن�ص في المادة  34على �أنه :يحظر على
جميع الو�سائل البحرية والمن�ش�آت البحرية التي تقوم ب�أعمال
ا�ستك�شاف وا�ستغالل ال �م��وارد الطبيعية والمعدنية ف��ي البيئة
البحرية ،وكذلك الو�سائل البحرية التي ت�ستخدم موانئ الدولة
�إلقاء القمامة �أو النفايات في البيئة البحرية ،ويجب عليها ت�سليم
القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها ال�سلطات المخت�صة.
وتتولى هيئات الموانئ المخت�صة بالتعاون م��ع حر�س الحدود
وال�سواحل �إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة �أو النفايات ،والت�أكد
من �أن جميع تلك الو�سائل التي ت�ستخدم موانئ ال��دول��ة تطبق
الإجراءات المن�صو�ص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية.
ال�سلوك حمل التجرمي :يتج�سد ال�سلوك الإجرامي في فعل
�إلقاء القمامة �أو النفايات في البيئة البحرية ،وقد �أوجبت المادة
 34على ال�سفن ت�سليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها
ال�سلطات المخت�صة.
الركن املعنوي :ي�شترط في من �ألقى القمامة �أن يكون متعمداً
ذلك� ،أي �أن يتوافر لديه الق�صد الجنائي العام بعن�صرية العلم
والإرادة .العلم ب�أن ما يلقيه في البحر قمامة �أو ف�ضالت ،و�أنه
يلقيها في البيئة البحرية و�أن تن�صرف �إرادته �إلى فعله.
العقوبة :يعاقب على هذه الجريمة 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.
(المادة )75

المتعلقة بال�شحن وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة
لهذا ال�سجل.
ويق�صد بالمواد الخطرة :المواد ال�صلبة �أو ال�سائلة �أو الغازية
ذات الخوا�ص ال�ضارة ب�صحة الإن�سان� ،أو التي ت�ؤثر ت�أثيراً �ضاراً
على البيئة ،مثل المواد ال�سامة �أو القابلة لالنفجار �أو لال�شتعال
�أو ذات الإ�شعاعات الم�ؤينة.
ال�سلوك حمل التجرمي  :يتج�سد الن�شاط الإجرامي في عدم
احتفاظ ربان ال�سفينة �أو الناقلة ب�سجل يدون فيه جميع العمليات
التي تقوم بها ،وما تحمله من مواد على متنها.
الركن املعنوي :يتطلب الركن المعنوي لهذه الجريمة الق�صد
الجنائي العام؛ �أي يجب �أن يكون الربان على علم بعدم احتفاظه
ل�سجل في ال�سفينة خا�ص بال�شحنة مدوناً فيه كافة العمليات التي
تقوم بها ال�سفينة .و�أن تن�صرف �إرادته �إلى عدم االحتفاظ بهذا
ال�سجل.
العقوبة :يعاقب على هذه الجريمة 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.
(المادة )75

تحمل مواد �ضارة �أو خطرة يخ�شى منه تلوث البيئة البحرية ،كما
يلتزم بتنفيذ �أوامر مفت�شي الجهات الإداري��ة �أو م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي في هذه الحالة.
وبناء على ذل��ك يكون لممثلي الجهة الإداري��ة المخت�صة �أو
لم�أموري ال�ضبط الق�ضائي �أن ي�أمروا ربان ال�سفينة �أو الم�س�ؤول
عنها باتخاذ الإج��راءات الالزمة للحماية من �آثار التلوث وذلك
في حالة وقوع حادث لإحدى الو�سائل البحرية التي تحمل مواد
�ضارة �أو خطرة يخ�شى منه تلويث البيئة البحرية.
وحظر الم�شرع في ال�م��ادة  31من قانون حماية البيئة على
ال�سفن التي تحمل المواد ال�ضارة �إغراق النفايات والمواد الملوثة
في البيئة البحرية.
ال�سلوك حمل التجرمي :يتج�سد ال�سلوك الإجرامي لهذه
الجريمة في �أحد فعلين :الفعل الأول يتمثل في عدم اتخاذ
ربان ال�سفينة �أو الم�س�ؤول عنها الإجراءات الالزمة للحماية
من �آثار التلوث ،وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى ال�سفن
التي تحمل مواد �ضارة يخ�شى منه تلويث البيئة البحرية،
مخالفاً بذلك �أوامر مفت�شي الجهة الإدارية المخت�صة �أو
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
وال�ف�ع��ل ال�ث��ان��ي يتج�سد ف��ي �إغ ��راق ال�سفن ل�ل�م��واد ال�ضارة
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والنفايات والمواد الملوثة التي تحملها في البيئة البحرية.
وق��د عرفت المادة الأول��ى من قانون حماية البيئة وتنميتها
الإغراق ب�أنه:
�أ  -كل �إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة �أو
الف�ضالت من ال�سفن �أو الطائرات �أو الأر�صفة �أو غيرها.
ب  -ك��ل �إغ ��راق متعمد ف��ي البيئة البحرية لل�سفن �أو
التركيبات ال�صناعية �أو غيرها.
الركن املعنوي :ي�شترط �أن يتعمد الربان ارتكاب ال�سلوك
الإجرامي لهذه الجريمة ،ومن ثم يلزم �أن يتوافر لديه
الق�صد الجنائي العام.
العقوبة :يعاقب على هذه الجريمة بالحب�س مدة ال تقل
عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل عن �ألف
درهم وال تزيد على ع�شرة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتين
العقوبتين( .المادة )76
�أحكام عامة :ب�ش�أن عقوبات جرائم تلويث النيئة:
ال يخل تطبيق العقوبات المن�صو�ص عليها للجرائم ال�سابقة
ب�أية عقوبات �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر.
وت�ضاعف العقوبات المن�صو�ص عليها لهذه الجرائم في
حالة العود.

شفاء الصدور

االستقامة

العــدد ( - )9يناير 2012 -

اال�ستقامة هي �سلوك ال�صراط امل�ستقيم ،وهي الدين
القومي من غري انحراف وال حتريف ،فهي ت�شمل فعل
الطاعات كلها الظاهرة والباطنة ،وترك املنهيات كلها
كذلك ،يقول ابن رجب احلنبلي« :و�أ�صل اال�ستقامة �أن
ي�ستقيم القلب على التوحيد ،ف�إن ا�ستقام القلب على
التوحيد ا�ستقامت اجلوارح كلها على طاعة العزيز
احلميد».
والأ�صل يف اال�ستقامة قوله تعاىل�« :إِ َّن ا َّلذِ َ
ين َقا ُلوا
َر ُّب َنا هَّ ُ
الل ُث َّم ا�سْ َت َقا ُموا َت َت َنـ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ا مْلَال ِئ َك ُة �أَال َت َخا ُفوا
َوال تحَْ َز ُنوا َو�أَ ْب�شِ ُروا ِبالجْ َ َّن ِة ا َّلتِي ُك ْن ُت ْم ُتو َعدُو َن »
(�سورة ف�صلت الآية .)30
ُ
َ
هّ
وقوله تعاىل�« :إِ َّن ا َّلذِ َ
ين َقا ُلوا َر ُّب َنا الل ُث َّم ا�سْ َت َقا ُموا
اب
َفال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوال هُ ْم َي ْح َز ُنو َن� ،أُو َلئ َِك �أَ ْ�ص َح ُ
الجْ َ َّن ِة َخالِدِ َ
ين فِيهَا َج َزا ًء بمِ َا َكا ُنوا َي ْع َم ُلو َن» (�سورة
الأحقاف الآيتان  .)14،13يقول عمر بن اخلطاب -
ر�ضي اهلل عنه « : -اال�ستقامة � :أن ت�ستقيم على الأمر
والنهي ،وال تروغ روغان الثعالب».
فاال�ستقامة كلمة جامعة يراد بها القيام بني يدي
اهلل على حقيقة ال�صدق والوفاء بالعهد ،وهي تتعلق
بالأقوال ،والأفعال ،والأحوال ،والنيات ،واال�ستقامة يف
هذه الأمور �أن تقع هلل وباهلل وعلى �أمر اهلل ،وفق منهج
االعتدال على طاعة اهلل واال�ستمرار على ذلك.
وقد بني عليه ال�صالة وال�سالم كيف يكون االعتدال،
فقد روى ثوبان  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه عليه ال�صالة
وال�سالم قال« :ا�ستقيموا ولن حت�صوا  ،واعلموا �أن
خري �أعمالكم ال�صالة ،وال يحافظ على الو�ضوء �إال

م�ؤمن» (رواه ابن ماجة).
فاملطلوب من العبد اال�ستقامة وهي ال�سداد ،ف�إن مل
يقدر عليها فاملقاربة� -أي يقربوا من اال�ستقامة بح�سب
طاقتهم -ف�إن نزل عن ذلك ،ف�إنه يكون التفريط
والإ�ضاعة ،فامل�سلم ينبغي �أن يحر�ص على ال�سداد،
والإ�صابة يف النيات والأقوال والأعمال.
على �أنه لي�س من اال�ستقامة يف العبادة الغلو والت�شدد
يف الدين �أو حترمي ما �أحل اهلل ،لذلك ف�إن النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم � -أنكر على الثالثة الذين تقالوا عبادة
ر�سول اهلل ،فادعى �أحدهم �أنه ي�صوم وال يفطر ،وادعى
الآخر �أنه يقوم الليل وال ينام ،وادعى الثالث �أنه ال
يتزوج الن�ساء ،وعد ذلك ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ رغبة
عن �سنته.
واال�ستقامة يف الإ�سالم ت�شمل جميع اجلوارح ،و�أولها
ا�ستقامة القلب ،لأنه كما بني عليه ال�صالة وال�سالم
�سبب �صالح اجل�سد كله� ،أو ف�ساده كله ،يليه الل�سان،
لذلك ن�صت الآيات والأحاديث على �ضرورة القول
ال�سديد ،وعلى حترمي كل �آفات الل�سان ،يقول تعاىلَ « :يا
ين �آ َم ُنوا ا َّت ُقوا هَّ َ
�أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
الل َو ُقو ُلوا َق ْوال َ�سدِ يدًا ُ ،ي ْ�صل ِْح
َل ُك ْم �أَ ْع َما َل ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ يُطِ ِع هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه
َف َق ْد َفا َز َف ْو ًزا عَظِ ي ًما « (�سورة الأحزاب الآيتان .)71 ،70
ثم ال بد �أن تكون باقي اجلوارح كال�سمع والب�صر واليد
والرجل والفرج وغري ذلك م�ستقيمة على �أوامر اهلل
وهدي النبى عليه ال�صالة وال�سالم ،حتى يحقق امل�سلم
ال�سعادة يف الدارين،الأمن يف الدنيا ،والفوز باجلنة
والنجاة من النار يف الآخرة.
دكتور  /محمد الضويني
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خصوصيتي

فوق القانون!
ت��رت�ب��ط ك��رام��ة الإن �� �س��ان ارت �ب��اط �اً وث�ي�ق�اً بحياته
الخا�صة ،حيث تعد الحياة الخا�صة ج��زءاً ال يتجز�أ
من كيان الإن�سان وال يمكن انتزاعها منه و�إال تحول
�إلى �أداة �صماء عاجزة عن الإبداع الإن�ساني.

بقلم :المحامية /نادية عبد الرزاق
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ويعد الحق في الحياة الخا�صة �أحد الحقوق الالزمة لحياة
الأف��راد وم��ن ال�ضروري �أن ي�شعر كل من يعي�ش داخ��ل المجتمع
بالأمن والأمان والهدوء وال�سكينة والحرية.
وقد كفلت الإع�لان��ات العالمية لحقوق الإن�سان واالتفاقيات
الدولية والد�ساتير في معظم بلدان العالم والت�شريعات الداخلية
المختلفة حقوق الإن���س��ان ب�صفة عامة وحقه ف��ي حرمة حياته
الخا�صة ب�صفة خا�صة.
�إذ ورد ف��ي ال �ب��اب ال�ث��ال��ث (ال �ح��ري��ات وال�ح�ق��وق والواجبات
العامة) من د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة ()26
«الحرية ال�شخ�صية مكفولة لجميع المواطنين وال يجوز القب�ض
على �أحد �أو تفتي�شه �أو حجزه �أو حب�سه �إال وفق �أحكام القانون ،وال
يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب �أو المعاملة الحاطة بالكرامة».
وال�م��ادة (« )28العقوبة �شخ�صية والمتهم ب��ريء حتى تثبت
�إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ،وللمتهم الحق في �أن يوكل من
يملك القدرة للدفاع عنه �أثناء المحاكمة ،ويبين القانون الأحوال
التي يتعين فيها ح�ضور محام عن المتهم».
والمادة (« )29حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في
حدود القانون».

يرتب��ط احلق يف احلي��اة اخلا�صة للإن�س��ان بحقه يف
احلري��ة وما يرتتب على ذلك م��ن احرتام لآدميته
ً
و�صونا لكرامت��ه وحرية قيادته جل�سم��ه ونف�سه يف
الكون املحيط به.

المادة (« )30حرية الر�أي والتعبير عنه بالقول والكتابة و�سائر
و�سائل التعبير مكفولة في حدود القانون».
المادة (« )32حرية القيام ب�شعائر الدين طبقاً للعادات
المرعية م�صونة ،على �أال يخل ذلك بالنظام العام �أو ينافي
الآداب العامة».
المادة (« )33حرية االجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في
حدود القانون».
ال�م��ادة (« )34ك��ل م��واط��ن ح��ر ف��ي اختيار عمله �أو مهنته �أو
حرفته في حدود القانون وبمراعاة الت�شريعات المنظمة لبع�ض
هذه المهن والحرف».
وال ي �ج��وز ف��ر���ض ع�م��ل �إج �ب��اري ع�ل��ى �أح ��د �إال ف��ي الأح ��وال
اال�ستثنائية التي ين�ص عليها القانون و�شرط التعوي�ض عنه.
ال يجوز ا�ستعباد �أي �إن�سان.
كما ن�صت المادة ( )41من ذات الباب �أن (ولكل �إن�سان �أن يتقدم
بال�شكوى �إلى الجهات المخت�صة بما في ذلك الجهات الق�ضائية
من انتهاك الحقوق والحريات المن�صو�ص عليها في هذا الباب).
كما يرتبط الحق في الحياة الخا�صة للإن�سان بحقه في
الحرية وما يترتب على ذلك من احترام لآدميته و�صوناً
لكرامته وحرية قيادته لج�سمه ونف�سه في الكون المحيط
به ،فال يتطفل عليه متطفل فيما يود االحتفاظ به لنف�سه
وال تنتهك �أ�سراره �أو محادثاته وكل ما يريد �إحاطته من
�أمور حياته بهالة من ال�سرية والكتمان.
وقد عبر �أحد الفقهاء عن الرابطة بين الخ�صو�صية والحرية

ف��ي ال��وق��ت الحا�ضر بقوله «الخ�صو�صية ه��ي قلب ال�ح��ري��ة في
الدولة الحديثة».
وقد ت�ضافرت مجموعة من العوامل االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية وعلى ر�أ�سها ال�ث��ورة المعلوماتية والتقدم العلمي
والتكنولوجي ف��ي خلق م��ا ي�سمى (ب ��أزم��ة الحياة الخا�صة) في
الع�صر الحالي والتي تعتبر تعدياً وانتهاكاً لخ�صو�صيات الإن�سان.
وفيما يلي بيان لعنا�صر الحق ف��ي الحياة الخا�صة المتفق
عليها فقهاً وق�ضاء:
-1امل�سكن:
وه��و ك��ل م�ك��ان مغلق معد لل�سكن مملوك لأح��د الأ�شخا�ص
ب�صرف النظر عن مدة �إقامته فيه ،والذي ال يجوز للغير الدلوف
�إليه �إال ب�إذن �صاحبه ،فهو م�ستودع لأ�سراره وي�ستمد حرمته من
حرمة �صاحبه.
وحرمة الم�سكن ثابتة لمالكه وح��ق د�ستوري كفله الد�ستور
ونظمه القانون.
�إذ تناولت المادة ( )36من د�ستور دولة الإمارات العربية
المتحدة حرمة الم�سكن ون�صت على �أنه «للم�ساكن حرمة
ال
� تنته��ك حرمة م�سك��ن و
ال
ت
�س
رت
ق
ال
�س
م�
�ع
�
أو
ت
�سجل
صوت �شخ
�ص �أو ت�صوره دون علمه
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ت�ضاف��رت جمموع��ة م��ن العوام��ل االجتماعي��ة
وال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة وعل��ى ر�أ�سه��ا الث��ورة
املعلوماتي��ة والتقدم العلم��ي والتكنولوجي يف خلق
ما ي�سمى (ب�أزم��ة احلياة اخلا�صة) يف الع�صر احلايل
ً
ً
وانتهاكا خل�صو�صيات الإن�سان.
تعديا
والتي تعترب

فال يجوز دخولها بغير �إذن �أهلها �إال وف��ق �أحكام القانون
وفي الأحوال المحددة فيه».
ك�م��ا ن�صت ال�ف�ق��رة الأول� ��ى م��ن ال �م��ادة ( )53م��ن قانون
الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ب�أنه:
ال ي�ج��وز ل�م��أم��ور ال�ضبط الق�ضائي تفتي�ش م�ن��زل المتهم
بغير �إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلب�ساً
بها وتتوفر �أم��ارات قوية على �أن المتهم يخفي في منزله �أ�شياء
�أو �أوراقاً تفيد ك�شف الحقيقة ،ويتم تفتي�ش منزل المتهم و�ضبط
الأ�شياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما ن�صت المادة ( )434من قانون العقوبات االتحادي
في باب حرمة انتهاك ملك الغير على �أنه «يعاقب بالحب�س
م��دة ال تزيد على �سنة �أو بالغرامة التي ال ت�ج��اوز خم�سة
�آالف دره��م كل من دخل مكاناً م�سكوناً �أو معداً لل�سكنى �أو
ال معداً لحفظ المال �أو عقاراً خالفاً
�أحد ملحقاته �أو مح ً
لإدارة �صاحب ال�ش�أن وفي غير الأحوال المبينة في القانون،
وكذلك من بقي فيه خالفاً لإدارة من له الحق في �إخراجه
�أو وجد متخفياً عن �أعين من له هذا الحق».
وتكون العقوبة الحب�س مدة ال تزيد على �سنتين �إذا وقعت
الجريمة لي ًال �أو بو�ساطة العنف على الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء �أو
با�ستعمال �سالح �أو من �شخ�صين ف�أكثر �أو بانتحال �صفة كاذبة.
و�إذا ك��ان الق�صد م��ن ال��دخ��ول �أو البقاء منع الحيازة
بالقوة �أو ارتكاب جريمة عد ذلك ظرفاً م�شدداً.
ويمتد حكم الم�سكن �إل��ى الأم��اك��ن ال�ت��ي ال ي�ج��وز للجمهور
ارت�ي��اده��ا ب��دون �إذن م��ن ي�شغلها ول��و كانت �إق��ام��ة ال�شخ�ص فيها
لفترة محدودة من اليوم مثل :عيادة الطبيب ومكتب المحامي
ومعمل ال�صيدلي والمكتب الهند�سي وذل��ك الت�صالها بالحياة
الخا�صة ل�صاحبها.
وقد ال يتمتع الم�سكن بالحرمة التي ن�ص عليها القانون �إذا
انتفت عنه خ�صو�صيته ب ��إرادة �صاحبه ب��أن �سمح للجمهور بغير
تمييز بالتردد عليه.
كما ت�أخذ ال�سيارة الخا�صة ولي�س العامة حكم الم�سكن في
حرمته ،فال يجوز تفتي�شها في غير الأحوال المحددة قانوناً مثل
حالة التلب�س لما يمثله ذلك من انتهاك لأ�سرار �صاحبها �أو حائزها
وك�شف لخ�صو�صيته.
�أم��ا ال�سيارة العامة فال حرمة لها ،حيث يرتادها الجمهور
بدون تمييز فت�أخذ حكم المكان العام.
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-2املحادثات ال�شخ�صية:
تعتبر المحادثات ال�شخ�صية عن�صراً من عنا�صر الحق في
الحياة الخا�صة ،وهي تعني الحديث �صوتاً له داللة وي�ستوي �أن
تكون الداللة معلومة ومفهومة لجميع الأفراد �أو لطائفة معينة،
وال ي�شترط التحدث بلغة معينة ،فجميع اللغات ت�صلح �أن تكون
مح ًال للحماية ،وي�أخذ حكم اللغة ال�شيفرة لأنها تعتبر لغة �أي�ضاً،
وم�ف��اد ذل��ك الأل �ح��ان المو�سيقية �أو ال�ن�غ�م��ات ت�خ��رج ع��ن نطاق
الحماية التي منحها الم�شرع للأحاديث الخا�صة.
وقد تعر�ضت حرمة المحادثات ال�شخ�صية لكثير من االنتهاك
في الع�صر الحالي في ظل تزايد التقدم العلمي الذي �أ�سهم في
�صنع وتطوير �أجهزة الت�صنت التي �أ�صبحت من ال�صغر والدقة بما
ي�سهل زرعها في �أماكن ال يمكن ت�صورها ،حيث يمكن زرعها في
�ضر�س �أو خلطها بالطعام �أو تثبيتها على مالب�س ال�شخ�ص دون �أن
يدري فتقوم بت�سجيل محادثاته و�إر�سالها �إلى الجهة المحددة.
وم��ن ثم �أ�صبحت الأح��ادي��ث التي يجنح المرء �إل��ى �إحاطتها
بهالة من الكتمان وال�سرية وال يدلي بها �إال لمن ائتمنه �أو وثق
فيه عارية مك�شوفة �أمام قدرة تلك الأجهزة الحديثة على التقاطها
وت�سجيلها دون �أن ي�شعر بها �أحد.
وقد ن�صت المادة  378من قانون العقوبات االتحادي:
ي�ع��اق��ب بالحب�س وال �غ��رام��ة م��ن اع �ت��دى ع�ل��ى ح��رم��ة الحياة
الخا�صة �أو العائلية للأفراد ،وذلك ب�أن ارتكب �أحد الأفعال الآتية
في غير الأحوال الم�صرح بها قانوناً �أو بغير ر�ضاء المجني عليه:
�أ /ا�سترق ال�سمع �أو �سجل �أو نقل عن طريق جهاز من
الأجهزة �أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خا�ص �أو عن

-3احلق يف املرا�سالت:
ويق�صد به كافة الر�سائل المكتوبة �سواء �أر�سلت بطريق البريد
�أو بوا�سطة ر�سول خا�ص ،كما ين�صرف �إلى البرقيات ،ولي�س هناك
�أي��ة �شروط فيما يتعلق بالمظروف المو�ضوع به الر�سالة ،فقد
يكون مغلقاً �أو مفتوحاً �أو بطاقة مك�شوفة طالما �أن الوا�ضح من

-4احلياة العائلية والزوجية والعاطفية:
«تعد حياة الإن�سان العاطفية والزوجية والعائلية جزءاً
ه��ام �اً م��ن ح�ي��ات��ه وع�ن���ص��راً م��ن عنا�صر ال�ح��ق ف��ي الحياة
الخا�صة �أو الخ�صو�صية ،فجميع العالقات والأ�سرار العائلية
والعاطفية والزوجية غاية في الأهمية لل�شخ�ص ،ويحتاج
كل منا دائماً �إلى �إحاطتها ب�سياج من الكتمان وحفظها بعيداً
عن عيون و�أل�سنة الأفراد ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن
تكون مجا ًال خ�صباً للن�شر.
-5احلالة ال�صحية والرعاية الطبية:
«تعد حالة ال�شخ�ص وتاريخه المر�ضي وطبيعة الأمرا�ض
التي ت�صيب الإن�سان وو�سائل عالجه و�أ�سباب العالج من �أدق
الأمور الخا�صة و�أكثرها خ�صو�صية في حياة الإن�سان ،ذلك لأن
ال�شخ�ص يف�ضل دائماً حجب هذه المعلومات ،كما �أن المري�ض
ي�ؤثر دائماً العزلة والبعد عن الأق��ارب والجيران وال يريد �أن
ي��راه �أح��د في ه��ذه الحالة وه��و في �أم�س الحاجة �إل��ى الراحة
والهدوء ولكل ما من �ش�أنه �أن يرفع من حالته المعنوية ذلك �أن
حجب المعلومات والأ�سرار المتعلقة بحالة المري�ض ال�صحية

ملعلوماتك
حرمت ال�شريعة الإ�سالمية انتهاك حرمة
احلياة اخلا�صة وحمت �أفراد الأمة من
ا�سرتاق ال�سمع من الغري حفاظ ًا لها على
حرمة الأحاديث اخلا�صة
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طريق الهاتف �أو �أي جهاز �آخر.
ب /التقط �أو نقل بجهاز �أياً كان نوعه �صورة �شخ�ص في
مكان خا�ص.
ف�إذا �صدرت الأفعال الم�شار �إليها في الحالتين ال�سابقتين �أثناء
اجتماع على م�سمع �أو مر�أى من الحا�ضرين في ذلك االجتماع ف�إن
ر�ضاء ه�ؤالء يكون مفتر�ضاً.
كما يعاقب بذات العقوبة من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخباراً
�أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار الحياة الخا�صة �أو العائلية للأفراد ولو
كانت �صحيحة.
ويعاقب بالحب�س م��دة ال تزيد على �سبع �سنوات وبالغرامة
الموظف ال�ع��ام ال��ذي يرتكب �أح��د الأف�ع��ال المبينة بهذه المادة
اعتماداً على �سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بم�صادرة الأجهزة وغيرها مما يكون
قد ا�ستخدم في الجريمة ،كما يحكم بمحو الت�سجيالت المتح�صلة
عنها �أو �إعدامها.
كما ن�صت ال�م��ادة ( )380من ذات القانون على �أن��ه« :يعاقب
بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف دره��م من ف�ض ر�سالة �أو
برقية بغير ر�ضاء من �أر�سلت �إليه �أو ا�سترق ال�سمع في مكالمة
هاتفية ،ويعاقب الجاني بالحب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر �أو
بالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف درهم �إذا �أف�شى الر�سالة �أو
البرقية �أو المكالمة لغير من وجهت �إليه ودون �إذنه متى كان من
�ش�أن ذلك �إلحاق ال�ضرر بالغير».
وقد حرمت ال�شريعة الإ�سالمية انتهاك حرمة الحياة الخا�صة
وحمت �أفراد الأمة من ا�ستراق ال�سمع من الغير حفاظاً لها على
حرمة الأحاديث الخا�صة ،حيث نهى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
عن ا�ستراق ال�سمع �إلى �أحاديث الغير ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم
«من ت�سمع حديث قوم وهم له كارهون �صب في �أذنيه الأنك يوم
القيامة» وقد �سوت ال�شريعة الإ�سالمية بين �أن ي�سترق ال�شخ�ص
ال�سمع ليحتفظ بال�سر لنف�سه �أو ليحيطه لغيره قا�صداً من ذلك
الإيقاع بين �أفراد الأمة.

ق�صد المر�سل �أنه لم يق�صد �إطالع الغير عليها بغير تمييز.
ومما ال �شك فيه �أن للمرا�سالت حرمة� ،إذ ال يجوز االطالع
على المرا�سالت �إال من مر�سلها �أو المر�سل �إليه ب�صرف النظر
عما تحويه هذه المرا�سالت حتى ولو ت�ضمنت معلومات ال تتعلق
بالحياة الخا�صة للمر�سل �أو المر�سل �إليه ،فهنا �أي�ضاً يتعين احترام
حرمة هذه المرا�سالت.
وقد ن�صت المادة ( )31من د�ستور الإمارات العربية المتحدة
على «حرية المرا�سالت البريدية والبرقية وغيرها من و�سائل
االت�صال و�سريتها مكفولتان وفقاً للقانون».

بحكم الد�ستور..
حرية ال�شخ�صية مكفولة للجميع.
العقوبة �شخ�صية واملتهم برئ حتى تثبت �إدانته.
حرية الر�أي والتعبري مكفولة يف حدود القانون.
له دور هام في �شفاء المري�ض.
وهناك �أي�ضاً عنا�صر الحق في الحياة الخا�صة المختلف
فيها فقهاً وق�ضا ًء وهي كالآتي:
-1حرمة ج�سم الإن�سان:
�إذ ت�ع��د م��ن �أه ��م ال�ح�ق��وق ال �ت��ي يتمتع ب�ه��ا ال �ف��رد في
المجتمع ومنها الحق في الحياة والمق�صود من هذا الحق
ع��دم الم�سا�س ب�سالمة ج�سد الإن���س��ان وبالعمل الطبيعي
لوظائف �أع�ضائه.
فالتمتع بالحياة ال يوجد �إال من خ�لال وج��ود الحياة
ذاتها ،وال يمكن للإن�سان �أن يتمتع بحياته في الوقت الذي
تتعر�ض ف�ي��ه ح�ي��ات��ه ل�لان�ت�ه��اك م��ن خ�ل�ال االع �ت��داء على
ج�سمه �سواء بتفتي�شه حيث ال توجد جريمة متلب�س بها منه
�أو با�ستيقافه حيث ال يكون قد و�ضع نف�سه مو�ضع ريبة.
وو�ص ًال بما تقدم ف�إن احترام الكيان المادي �أو النف�سي للإن�سان
يعد �سمة من ال�سمات الأ�سا�سية التي تحفظ للمرء حرمة حياته
الخا�صة كما ورد في الفقرة الثانية من د�ستور الدولة ب�أن «�إيذاء
المتهم ج�سمانياً �أو معنوياً محظور» وفق ما تقدم بيانه.
-2الن�شاط املهني �أو الوظيفي:
فمن الم�سلم ب��ه �أن ح��رم��ة الحياة الخا�صة للإن�سان
ت�شتمل على حريته في �أن يحافظ على �أ�سراره �أو يبوح بها،
بحيث ال ت��ذاع بغير �إذن منه ،وكثير ما تتاح لغير �صاحب
ال�سر �أن يقف عليه بمقت�ضى مهنته �أو وظيفته ،لذلك يجب
عليه كتمان ال���س��ر ،وع��دم �إف�شائه ب��دون م��واف�ق��ة �صاحبه
حفاظاً على خ�صو�صيات النا�س.
وم��ن ال��ذي��ن ي�ل�ت��زم��ون ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى �أ� �س��رار المهنة
– الأط�ب��اء ،الجراحون ،ال�صيادلة ،المحامون ،الق�ضاة،
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ال�م�م��ر��ض��ون ،م��وظ�ف��و ال�م�ح��اك��م ،ال�ع��ام�ل��ون ف��ي البنوك،
المحا�سبون� ،سما�سرة البور�صة وخبراء ال�صناعة واالقت�صاد
والإح�صاء� ...إلخ.
-3احلق يف اال�سم:
فا�سم ال�شخ�ص هو و�سيلة تعينه وتميزه عن غيره من
�أفراد المجتمع ويتكون من عن�صرين اال�سم ال�شخ�صي الذي
يطلق على ال�م��ول��ود عند والدت ��ه وي�م�ي��زه ع��ن �سائر �أفراد
�أ�سرته ،ثم اللقب وه��و ا�سم الأ��س��رة �أو العائلة التي ينتمي
�إليها ال�شخ�ص وي�شترك فيه كافة �أفراد هذه الأ�سرة.
فالحق في اال�سم ال يعتبر في حد ذاته عن�صراً من عنا�صر
الحق في الحياة الخا�صة ،بل هو موا ٍز له ،فكل منهما يحمي
قيمة معينة ال غنى عنها للمرء ويتخذ االعتداء على �أحدهما
�صورة مختلفة ومتميزة عن تلك التي تقع على الآخر.
فاالعتداء على اال�سم يكون في انتحال �أحد الأ�شخا�ص
ال�سم �شخ�ص معين �أو المنازعة فيه �أو ا�ستعماله بطريقة
ت ��ؤدي �إل��ى الخلط بينه وبين الغير ،وبالتالي يجوز لمن
لحقه �ضرر من ذلك �أن يطلب وقف االعتداء مع التعوي�ض
عما يكون لحقه من �ضرر.
-4احلق يف ال�صورة:
ف���ص��ورة ال�شخ�ص ه��ي ال �ت��ي ت��ر��س��م م�لام�ح��ه المادية
والج�سدية وتعك�س ما يدور في خلده من �أفكار ،وما يعتريه
من انفعاالت ،وما يخفيه من م�شاعر ورغبات ،فهي ترتبط
به ارتباطاً وثيقاً باعتبارها المر�آة التي تك�شف عن ذاته ومن
خاللها يمكن التعرف عليه ور�صد مكنونات نف�سه.
وال�ح��ق ف��ي ال���ص��ورة ي�ك��ون �أح�ي��ان�اً عن�صراً م��ن عنا�صر
الحق في الحياة الخا�صة �إذ تعلقت ال�صورة بالحياة الخا�صة
للإن�سان كما لو كانت تمثل منظراً لحياته العائلية فحينئذ
يكون التقاطها �أو ن�شرها دون �إذن �صاحبها �إخال ًال باالحترام
الواجب لحقه في الخ�صو�صية ،و�أحياناً نقول حقاً م�ستق ً
ال
بذاته ال تدخل في �إط��ار الحياة الخا�صة �إذا تعلقت ال�صورة
بحياة ال�شخ�ص العامة� ،أي حيث يكون مختلطاً بالجمهور
ومت�ص ً
ال بهم ��س��واء ف��ي ال���ش��ارع �أو مكان العمل ،ففي مثل
هذه الحالة ال يمكن حماية ال�شخ�ص �ضد التقاط �صورته �أو
ن�شرها دون ر�ضائه ا�ستناداً �إلى حقه في الحياة الخا�صة.

-6احلق يف ق�ضاء �أوقات الفراغ
فقد �أثارت جد ًال فقهياً حول مدى اعتبارها عن�صراً من
عنا�صر الحق في الخ�صو�صية من عدمه:
فيرى البع�ض من الفقهاء �أن كل ن�شاط يجري في مكان
عام يعتبر من قبيل الحياة العامة لل�شخ�ص حتى ولو كان
هذا الن�شاط متعلقاً بق�ضاء �أوقات راحته �أو فراغه.
وي ��أخ��ذ ه ��ذا ال � ��ر�أي ب��ال�م�ع�ي��ار ال�م��و��ض��وع��ي ف��ي تحديد
الخ�صو�صية والذي ي�شترط وقوع الفعل في مكان خا�ص مغلق
لإ�ضفاء �صفة الخ�صو�صية عليه ،ومن ثم حماية القانون.
في حين يذهب الر�أي الآخر من الفقه �إلى اعتبار ق�ضاء �أوقات
الفراغ جزءاً من الحق في الحياة الخا�صة بغ�ض النظر عن مكان
حدوثه ،ذلك لأن المرء حينما ي�سعى �إلى ق�ضاء �إجازته �إنما يريد
بذلك �أن يخلو �إل��ى نف�سه ليزيل عنها �أع�ب��اء العمل ويبحث عن
الراحة والهدوء طالما �أنه في و�سط �أنا�س ال يعرفهم ،ومن ثم ال
يجوز تكدير راحته �أو تعكير �صفو هدوئه �سواء بن�شر �صورته �أو ذكر
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-5حق الدخول يف طي الن�سيان:
ويق�صد به عدم الك�شف عن وقائع مت�صلة بما�ضي حياة
الإن�سان متى دخلت طي الن�سيان بمرور فترة من الزمن
على حدوثها ،وال يعتبر ن�شر �أمور خا�صة ب�شخ�ص ما دون
موافقته انتهاكاً لحقه في الخ�صو�صية طالما ك��ان الأمر
المعلن عنه م�ح� ً
لا لالهتمام ال�ع��ام �أي تحقيق لم�صلحة
عامة �أو ت�ستدعيه �ضرورة اجتماعية ،ويتحقق هذا الو�ضع
عندما يكون الأم��ر المعلن عنه متعلقاً ب�شخ�صية عامة �أو
من ي�أخذ حكمه.
وي�شترط لذلك �أن يكون الن�شر ف��ي ال�ح��دود الالزمة
لتحقيق الم�صلحة العامة ف�إن جاوز تلك الحدود كان اعتداء
على الحياة الخا�صة.

ا�سمه في مقال بدون �إذنه �إذ يعد ذلك اعتداء على خ�صو�صيته.
ونرى ب�أنه ينبغي عدم التعميم في الحكم والنظر �إلى
كل حالة بح�سب الظروف المحيطة بها ،والأمر في النهاية
م �ت��روك ل�ت�ق��دي��ر ق��ا��ض��ي ال �م��و� �ض��وع م��ن خ�ل�ال الظروف
المحيطة بالق�ضية المطروحة عليه.
من كل ما تقدم بيانه يتجلى لنا بو�ضوح �أن حياة الإن�سان
الخا�صة �أ�صبحت في خطر �شديد في الع�صر الحديث نتيجة
ت�ضافر عدة عوامل من �أهمها التطور التكنولوجي الهائل
ال��ذي باتت معه �أ��س��رار النا�س �شبه عارية و�سهولة اقتحام
عزله �أو خلوة الفرد �أو التدخل في حياته الخا�صة في خ�ضم
الحياة اليومية ،وغدا من الممكن في ظله التقاط ال�صور
وت�سجيل الأحاديث بي�سر و�سهولة ودون علم من �صاحبها
وهو ما يطلق عليه «�أزمة الحياة الخا�صة».
كما �أن الفقه والق�ضاء اتفقا على �ضرورة حماية بع�ض القيم
من �أي اعتداء انطالقاً من الحق في الخ�صو�صية على اعتبار �أنها
عنا�صر �ضرورية وتم�س حياة الإن�سان الخا�صة م�سا�ساً مبا�شراً،
ويحر�ص كل �شخ�ص �أن تكون بعيدة عن الن�شر �أو الإعالن ،والنظرة
الفاح�صة لتلك الأمور ت�شير �إلى �أن هناك مي ًال �إلى تو�سعة نطاق
ال�ح��ق ف��ي الخ�صو�صية وه��و م��ا ن��ؤي��ده ب�ه��دف �إ��ض�ف��اء م��زي��د من
الحماية للإن�سان الذي تعر�ضت حياته الخا�صة لكثير من االنتهاك
في الوقت الحا�ضر بف�ضل التطور العلمي الحديث.
وهناك �أي�ضاً �أمور �أخرى مختلف ب�ش�أن دخولها في نطاق
الحياة الخا�صة ،لأن من بينها ما هو بعيد تماماً عن الحق في
الخ�صو�صية ،ومنها ما هو �أحد عنا�صره الهامة ،ومنها ما يحتل
موقف الو�سط ،فهي �أحياناً م�ستقلة عن هذا الحق وعن�صر من
عنا�صره في �أحيان �أخرى ،والمعيار الذي يحدد موقعها منه
هو مدى �ضرورتها لحماية خ�صو�صية الإن�سان و�ألفة حياته
بح�سب تقدير القا�ضي من خالل الوقائع المطروحة عليه.

غرفة املشورة

باب يجيب فيه خبراء القانون على
�أ�سئلة وا�ستف�سارات القراء

الخلع في قانون األحوال
الشخصية اإلماراتية
السؤال:

ال �أرغ��ب في ا�ستمرار ال��زواج ،وذلك لأنني لم �أعد �أحب
زوج��ي وقد طلبت منه الطالق ولكنه رف�ض ،فاتفقت على
خلعه وطالبني برد كافة المبالغ التي �صرفها ع ّلي بما فيها
المهر ،فهل يحق له ذلك؟ علماً ب�أنه �سبق وطلقني مرتان،
فهل في حالة الخلع تقع الطلقة الثالثة.؟

المشورة القانونية:

الخلع عقد بين الزوجين يترا�ضيان فيه على �إنهاء عقد
ال��زواج بينهما بلفظ الخلع مقابل عو�ض تبذله الزوجة �أو
غيرها للزوج ،وذلك متى تنافر الزوجان واختلفا ،و�أدرك كل
واحد منهما �أو �أحدهما �أنه لن ي�ستطيع �أن ي�ؤدي ل�صاحبه
حقوق الزوجية ،وتعذر الع�شرة الح�سنة بالمعروف.
ووفقاً لن�ص الفقرة الثانية من المادة ( )110من قانون
الأح��وال ال�شخ�صية الإم��ارات��ي ،ف�إنه ي�صح في م�سمى بدل
الخلع كل ما ت�صح ت�سميته في المهر ،ولي�س للبدل نهاية
�صغرى  ،وال حد لأع�لاه ،ومن ثم ف�إن الزوجة تلتزم بدفع
البدل للزوج بالغاً ما بلغ ،لأنها التزمته بر�ضاها في مقابل
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�إنهاء عقد الزواج.
وعليه ففي واق�ع��ة ال���س��ؤال يجب على ال��زوج��ة �أن ترد
لزوجها كل ما ترا�ضيا عليه من مبالغ ،ما دام �أنها قد ر�ضيت
بذلك وكانت الت�سمية �صحيحة ،ولكن ي�ستثنى من ذلك نفقة
الأوالد �أو ح�ضانتهم ،ف�إنه ال يجوز االتفاق على �إ�سقاطها ب�أي
حال ،وفقاً لن�ص الفقرة الثالثة من المادة ( )110من قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي ..كما �أن الفرقة الواقعة بين
ال��زوج�ي��ن ب�سبب الخلع تعد ف�سخاً ال ط�لاق�اً ،وف�ق�اً لن�ص
الفقرة الرابعة من المادة ( ،)110ومن ثم ف�إنه �إذا كان الزوج
قد طلقها مرتين ثم خالعها ،ف�إن الخلع ال يعد طلقة ثالثة،
وعليه ف�إنه يجوز للزوج �أن يعود �إليها بعقد ومهر جديدين.

الوصية الجائزة..
شروطها وأحكامها
السؤال:

�أو�صيت بن�صف �أموالي لربيبتي و�إلى �صديقي الم�سيحي ،الذي
ي�صادقني رحلة حياتي مذ �أن كنا في �سن ثالث �سنوات (في الرو�ضة
الأولى) فهل هذه الو�صية جائزة علماً ب�أن لي �أوالداً وزوجة.؟

ا�ستكما ًال للمبد�أ المحا�سبي الأول الذي تناولناه في العدد ال�سابق
م ��ن المجلة تحت عنوان (الوحدة المحا�س ��بية) �أو�ض ��حنا �أن هذا
المبد�أ جعل لل�شركة �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة عن ال�شركاء.
ولكن ال�س� ��ؤال المطروح الآن :هل هذا المبد�أ ال يحمل ال�ش ��ركاء
�أي م�س�ؤولية تجاه ال�شركة �أو الغير؟ وما مدى م�س�ؤولية ال�شركاء
في حالة �إثارة �أي نزاع �أمام الق�ضاء؟
ونو�ضح �أن هذا المبد�أ يخت�ص بت�سجيل العمليات المالية بال�شركة
والتي ت�ساعد على �إخراج التقارير المالية ب�شكل �صحيح.
�أما فيما يتعلق بالمنازعات المالية ف�إن قانون ال�شركات التجارية
يح ��دد كافة الجوانب القانونية المتعلقة بنوع ال�ش ��ركة ،و�أما عن
م�س� ��ؤولية ال�شركاء ف�إن عقد الت�أ�س ��ي�س هو الذي يحدد م�س�ؤولية
ال�ش ��ركة وال�ش ��ركاء وم ��ن ه ��ذا المنطل ��ق نب ��د�أ بدرا�س ��ة الق�ض ��ية
المالية المطروحة �أمامنا ،وعدم الخلط بين ا�س ��تقالل ال�ش ��ركة
محا�سبياً عن ال�شركاء وبين تحمل الم�س�ؤولية القانونية.
المبد�أ الثاني  -اال�ستمرارية Going Concern
ويق�ص ��د �أن المن�ش� ��أة وجدت لت�س ��تمر بالطبع ،و�أنها �سوف ت�ستمر
ف ��ي �أداء عملياته ��ا لفت ��رة م ��ن الزم ��ن تكف ��ي لإنج ��از تعهداته ��ا
والتزاماته ��ا الموجودة في ظل غياب دليل مو�ض ��وعي على عك�س
ذلك.
وترتيب� �اً عل ��ى ذل ��ك يت ��م تقيي ��م الأ�ص ��ول عل ��ى �أ�س ��ا�س التكلف ��ة
التاريخي ��ة ويت ��م تجاه ��ل قي ��م الت�ص ��فية للأ�ص ��ول وااللتزام ��ات
و�آثاره ��ا على الدخل ف�ض�ل ً�ا عن �أن التمييز بين الأ�ص ��ول الثابتة
والأ�ص ��ول المتداول ��ة والخ�ص ��وم الق�ص ��يرة والطويل ��ة الآجل هو
نتيجة لتطبيق هذا المبد�أ.
وهذا المبد�أ ي�س ��اعد على ك�شف ال�ش ��ركات الوهمية �أو التي قامت
بق�ص ��د االحتيال �أو جمع الأموال بطرق غير م�ش ��روعة و�سريعة،
ثم الإغالق بعد ذلك ولي�س لال�ستمرارية والعمل.
هاني السيد عبد القادر
رئيس شعبة الحسابات
في معهد دبي القضائي

helsayed@dji.gov.ae
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يثير هذا ال�س�ؤال م�س�ألتين:
الأولى :مقدار الو�صية الجائزة.
والثانية :الو�صية لغير الم�سلم.
ف��أم��ا الأول ��ى ف ��إن م�ق��دار الو�صية الم�شروعة
هو ثلث تركة المو�صي بعد �أداء الحقوق المتعلقة
بالتركة ،و�أما ما زاد على الثلث ف�إنه موقوف على
�إجازة الورثة الرا�شدين ،ف�إن �أجازوا الزيادة نفذت
في حدود ح�صة من �أجازها من الورثة الرا�شدين،
و�إن لم يجيزوها ف�إنه ال تنفذ الو�صية �إال في حدود
ال�ث�ل��ث ،وذل��ك وف�ق�اً لن�ص ال�م��ادة  243م��ن قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي.
�أما �إذا لم يكن للمو�صي ورثة ف�إنها ال تنفذ �إال
في حدود الثلث فقط ،والباقي يكون وقفاً خيرياً
با�سم المتوفى وفقاً لما ن�صت عليه المادة  360من
قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي.
وف��ي واق�ع��ة ال �� �س ��ؤال ،ف ��إن ال���س��ائ��ل ق��د �أو�صى
بن�صف ماله لربيبته و�صديقه ،فهذه الو�صية تنفذ
في حدود الثلث ،و�أما ما زاد على ذلك فينظر� :إن
ك��ان لل�سائل ورث��ة ،ف��إن��ه يرجع �إليهم ف ��إن �أجازوا
الو�صية فيما زاد على الثلث نفذت بكاملها ،و�إال فال
تنفذ �إال في حدود ح�صة من �أجازها منهم.
�أما �إذا لم يكن لل�سائل ورثة ف�إن الو�صية ال تنفذ
�إال في حدود الثلث فقط وفقاً لما �سبق �أن بيناه.
وفي الم�س�ألة الثانية :فقد ن�ص �أهل العلم على
ج��واز الو�صية لغير الم�سلم ما لم تكن بم�صحف.
ووف� �ق� �اً ل�ن����ص ال� �م ��ادة  249م ��ن ق ��ان ��ون الأح � ��وال
ال�شخ�صية الإم��ارات��ي ف��إن الو�صية تجوز للم�سلم
وتجوز �أي�ضا لغير الم�سلم � -أي لكل من له �أهلية
تملك المو�صى به  -وب�شرط �أن تكون الو�صية بما
يجوز في ال�شريعة الإ�سالمية  ،فال ت�صح الو�صية
بالمحرمات �أو بالخمور �أو �أندية الف�سق والفجور.
وعليه ف ��إن الو�صية لل�صديق الم�سيحي
جائزة� ،إذ �أن اختالف الدين لي�س مانعاً من
�صحة الو�صية ،فيكون �شريكاً مع الربيبة في
المو�صى به.

دردشـة

المشورة القانونية:

قراءة التقارير المالية لغير
الماليين () 2

أنشطة وفعاليات

بعيدًا عن ضغوط العمل

قضاة ورجال قانون يتبادلون التجارب
والخبرات في «إدارة الدعاوى»

القاضي عيسى محمد شريف
رئيس محكمة االستئناف

ا�ست�ضاف معهد دبي الق�ضائي لقاء �ضم �أكثر من  70قا�ضياً ورجل
قانون من المحاكم االبتدائية ومحاكم اال�ستئناف ومحاكم مركز
دبي المالي العالمي ،في يوم �إج��ازة �أ�سبوعية وبعيداً عن �ضغوط
العمل خ�ص�صه ال�ستعرا�ض ومناق�شة �سل�سلة من التجارب المحلية
والإقليمية والعالمية في مجال �إدارة الدعاوى الق�ضائية.
وتم خالل اللقاء الذي عقد م�ساء ال�سبت � 15أكتوبر الما�ضي
ف��ي فندق ج��ران��د حياة دب��ي ف��ي �أج ��واء مهنية واجتماعية عر�ض
تجارب من المحاكم الماليزية ومحاكم دبي ومحاكم مركز دبي
المالي العالمي ومحاكم ر�أ�س الخيمة.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي مدير عام معهد
دبي الق�ضائي ال��ذي نظم وا�ست�ضاف اللقاء :تعمدنا االلتقاء في
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يوم �إجازة في �أجواء اجتماعية بعيدة عن �ضغوط العمل والمواعيد
لتعزيز العالقات وتبادل الخبرات بين الم�شاركين وفتح المجال
ال�ستعرا�ض التجارب والر�ؤى واالقتراحات التي من �ش�أنها االرتقاء
بم�ستوى �إجراءات التقا�ضي و�إدارة الملفات الق�ضائية وفق �أف�ضل
الممار�سات العالمية.
و�أ�ضاف� :إن �أهمية اللقاء تنبع من كونه جمع ع��دداً من �أبرز
الق�ضاة الذين ا�ستعر�ضوا تجارب رائ��دة في مجال تطوير �إدارة
ملفات ال��دع��اوى الق�ضائية ..وت��اب��ع :نحن معنيون بتنفيذ كافة
التو�صيات ل��دع��م م�ساعينا الم�شتركة ال��رام�ي��ة لتحقيق التميز
القانوني والق�ضائي بما فيه من خدمة للمجتمع ككل.
ومن جانبه قال القا�ضي عمر جمعة المهيري من محاكم مركز
دبي المالي العالمي متحدثاً عن مفهوم �إدارة الدعاوى الق�ضائية:
�إنه �أ�سلوب حديث يرتكز في مفهومه على تقليل الإجراءات و�ضمان
�سيطرة المحكمة على الملفات وزي ��ادة فعالية المحامين عبر
اخت�صار الإج ��راءات بوا�سطة معاون �إداري م�ؤهل قانونياً يلتقي
ب��الأط��راف المعنية ف��ي �أي دع��وى وي�ق��وم بتحديد نقاط االتفاق
وال�خ�لاف ،وتحديد مو�ضوع الخالف الجوهري ،وم��ن ثم �إحالة
ملف الدعوى �إلى القا�ضي جاهزاً لالطالع على التفا�صيل تمهيداً
لإ�صدار الحكم.

�سعادة �أحمد اخلاطري:
�شكر ًا ملعهد دبي الق�ضائي
القا�ضي د.جمال ال�سميطي:
�سنتابع التو�صيات لالرتقاء ب�إجراءات التقا�ضي
القا�ضي عمر املهريي:
�أ�سلوب حدي��ث يرتكز على تقليل الإجراءات
واخت�صار الوقت
سعادة أحمد الخاطري
رئيس محاكم رأس الخيمة

القاضي عمر المهيري

و�أ� �ض��اف ال�ق��ا��ض��ي ال�م�ه�ي��ري� :إن �أن�ظ�م��ة م�ح��اك��م م��رك��ز دبي
ال�م��ال��ي ال�ع��ال�م��ي تن�ص ع�ل��ى �إت �م��ام ال�ب�ح��ث و�إ� �ص��دار ال�ح�ك��م في
الق�ضايا المنظورة في غ�ضون ت�سعة �أ�شهر من ت�سجيل الق�ضية،
و�أنه يتم لذلك اال�ستعانة بالأنظمة الإلكترونية والحد من الأوراق
واطالع الق�ضاة �أو ًال ب�أول على ملفات الق�ضايا المطروحة �أمامهم
والتطورات التي تح�صل فيها.
وقال القا�ضي المهيري� :إن النظام الق�ضائي االنجلو�سك�سوني
ي�ضمن جدية الدعاوى بتحميل الطرف الخا�سر كامل م�صروفات
ال��دع��وى ،كما ي�شدد على الم�شاركة الفعالة للمحامين و�إعالن
القرارات والأحكام.
و�أ��ض��اف� :إن المرافعات ال�شفوية ف��ي ه��ذا النظام م��ع �إتاحة
الوقت الكافي للمتقا�ضين لعر�ض دفاعهم خ�لال م��دة �أق�صاها
خم�سة �أي��ام ودور المحكمة ف��ي الإدارة الفعالة ل�ل��دع��اوى و�ضم
ال�سوابق الق�ضائية �إل��ى الملفات المنظورة والمرونة في تطبيق
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القاضي جاسم باقر

رئيس المحكمة االبتدائية

الإج��راءات تحقق الهدف المن�شود وهو الإ�سراع في نظر الق�ضايا
و�إ�صدار الأحكام.
و�أثنى �سعادة �أحمد الخاطري رئي�س محاكم ر�أ�س الخيمة على
دور معهد دبي الق�ضائي الذي و�صفه ب�أنه يعنى بال�ش�أن القانوني
والق�ضائي ويعمل على تدريب وت�أهيل وزي��ادة الثقافة القانونية
لدى العاملين في القانون.
وقال الخاطري� :إن مو�ضوع اللقاء كان مهماً و�شيقاً باعتبار �أن
ت�أخير البت في الق�ضايا والدعاوى ي�ضر بم�صالح الأطراف وربما
ي�شغل الر�أي العام.
وتابع� :إن معظم الت�أخير يرجع �إلى �سوء الإدارة وعدم وجود
خارطة طريق للدعوى بغية �إنجازها في وقت معقول.
وختم الخاطري ت�صريحه لمجلة «المعهد» قائ ًال :كل ال�شكر
وال�ع��رف��ان لمعهد دب��ي الق�ضائي على ه��ذا اللقاء ال��ذي �أت��اح لنا
الم�شاركة في تجارب ق�ضاة �آخرين ا�ستفدنا منها.
وق��ال القا�ضي ح�سن يو�سف بو ال��روغ��ة رئي�س محكمة ر�أ�س
الخيمة االبتدائية :هناك �شكاوى في كثير من المحاكم من �إطالة
�أمد الدعاوى وهو �أمر غير مبرر �أحياناً.
و�أ�ضاف :ال يقع اللوم على القا�ضي ..فالكثير من المخت�صين
والفنيين يعملون ف��ي ك��ل الق�ضايا قبل �إحالتها �إل��ى الق�ضاة..
وهناك ق�ضايا مدنية تحتاج �إلى وقت.
وقال القا�ضي جا�سم محمد باقر رئي�س المحكمة االبتدائية
بمحاكم دبي :ب�شكل عام الق�ضايا المدنية �سوا ًء كانت تجاربة �أو
غيرها تحتاج �إل��ى وق��ت ،ن�ظ��راً لحجم العمل ،ونحن نعمل على
تطوير الأداء وت�سريع العمل في �إط��ار من ال�ضمانات ال�ضرورية
لتحقيق العدالة وال�شفافية.

�أن�شطة وفعاليات

المستقبل برؤية جديدة

العدالة اإللكترونية صارت واقعًا في اإلمارات

 2000خدمة إلكترونية في دبي
تحت �شعار «الم�ستقبل بر�ؤية جديدة» �أقيمت فعاليات
الدورة الـ  31لـ «�أ�سبوع جيتك�س للتقنية  2011بم�شاركة �أكثر
من � 3500شركة وم�ؤ�س�سة وهيئة من  57دولة تتقدمها 26
وزارة وم�ؤ�س�سة وهيئة اتحادية ومحلية.
وع �ن��دم��ا �أ� �س ��دل ال���س�ت��ار ع�ل��ى ف�ع��ال�ي��ات الأ� �س �ب��وع �أكد
الم�شاركون �أن دورة هذا العام جاءت متميزة ب�إطالق عدد
غير م�سبوق من الحلول والمنتجات والخدمات التقنية
والإل�ك�ت��رون�ي��ة بينها اتفاقية بين «ات �� �ص��االت» الإم� ��ارات و
«ايكان» الدولية ال�ستخدام اللغة العربية في ت�سمية نطاقات
و�إدارة عناوين بروتوكول الإنترنت.
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وبعيداً عن التفا�صيل التقنية والمالية وحجم العقود
وال�صفقات التي �شهدها المعر�ض كان ح�ضور الج�سم العدلي
والقانوني في الإمارات عامة ودبي خا�صة ملحوظاً وفاع ً
ال.
وق��ال معالي وزي��ر ال�ع��دل ه��ادف ب��ن ج��وع��ان الظاهري
خ�لال جولة في المعر�ض� :إن��ه مع تكنولوجيا االت�صاالت
وال�ع�م��ل الإل�ك�ت��رون��ي ال�ت��ي �أدت �إل��ى تح�سين بيئات العمل
و�سرعة تقديم الخدمات �أ�صبحت العدالة الإلكترونية واقعاً
ف��ي وزارة ال�ع��دل والمحاكم وغايتها توفير ال��و��ص��ول �إلى
الخدمات ب�أ�سرع و�أف�ضل و�سيلة وبكفاءة و�شفافية.
و�أ� �ض��اف� :إن م�شاركة وزارة ال�ع��دل ف��ي �أ�سبوع جيتك�س
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د .هادف بن جوعان الظاهري

هادف بن جوعان الظاهري:
م�شاركة وزارة العدل يف �أ�سبوع جيتك�س
ج��اءت يف �إط��ار تنفي��ذ ا�سرتاتيجي��ة
احلكوم��ة االحتادي��ة وا�سرتاتيجي��ة
وزارة الع��دل وخططه��ا يف االرتق��اء
مبرافقها وخدماتها
ج��اءت ف��ي �إط ��ار تنفيذ ا�ستراتيجية الحكومة االتحادية
وا�ستراتيجية وزارة العدل وخططها في االرتقاء بمرافقها
وخدماتها �ضمن الر�ؤية الحكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ

خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�أخيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ،في �أن
ت�ك��ون دول��ة الإم� ��ارات العربية المتحدة م��ن �أوائ ��ل الدول
المتقدمة في جميع المجاالت ،م�شيراً �إلى �أن المعر�ض يعد
فر�صة ممتازة لنا ولكوادرنا ولأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية.
اخلدمات الإلكرتونية لوزارة العدل
وع��ر��ض��ت وزارة ال�ع��دل ف��ي جناحها بالمعر�ض �أحدث
خدماتها ف��ي مجال التحول �إل��ى العمل الإل�ك�ت��رون��ي وفي
المحاكم خ�صو�صاً فيما يتعلق بنظام �إدارة الق�ضايا والتوثيق
الإل�ك�ت��رون��ي ،وال ��ذي �أ�صبحت بموجبه جميع المعلومات
المتعلقة بالق�ضايا ت�سجل �إلكترونياً مما ي�سهل الإجراءات
وي��وف��ر ال�ع��دي��د م��ن ال �م��زاي��ا �أه�م�ه��ا ت�سهيل �إدارة ق�ضايا
المحكمة و�سير العمل و�إدارة جل�سات المحكمة ون�شرها
والبحث عن بيانات وملفات الق�ضايا وح�ساب ر�سوم المحكمة
والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت.
65

�أن�شطة وفعاليات

امل�ست�شار ع�صام احلميدان

د�.أحمد بن هزمي

امل�ست�شار ع�صام احلميدان :ن�سعى
لتطوير بيئة معرفية داعمة ملكانة دبي

د�.أحمد بن هزمي :لدينا جتربة �إلكرتونية
ت�ستحق التوثيق والت�سجيل والنقل

كما ي�ضمن هذا النظام الأمن وال�سرية لملفات الق�ضايا
وتن�شيط وتطوير وتح�سين �إدارتها وتوفير خدمة اال�ستعالم
عن الق�ضايا على مدى ال�ساعة وا�ستالم �إ�شعارات الق�ضايا
عبر البريد الإلكتروني �أو الر�سائل الن�صية الق�صيرة.

العالمية عبر قنوات فعالة ،مثل� :شبكة الإنترنت ،والهاتف
النقال ،وخدمة الر�سائل الن�صية الق�صيرة ،ومركز االت�صال
الموحد ،وجميعها �شكلت فر�صة منا�سبة للجمهور الكت�شاف
متعة تنفيذ المعامالت عبر الخدمات الإلكترونية.
وتابع بن حميدان قائ ً
ال :نعمل لتعزيز معدالت الإقبال
على الخدمات الإلكترونية وتفعيل ق�ن��وات التوا�صل بين
المتعاملين والدوائر والهيئات الحكومية بما يدعم م�سيرة

 2000خدمة �إلكرتونية يف دبي
وتحت مظلة «حكومة دبي الإلكترونية» عر�ضت  26جهة
حكومية محلية �أكثر من �ألفي خدمة �إلكترونية مبتكرة
موفرة فر�صة مثالية للدوائر والم�ؤ�س�سات لعر�ض �إنجازاتها
في مجال التحول للعمل الإلكتروني ول�شرائح الجمهور
فر�صة الإط�لاع على الخدمات التي ت�سهل حياتهم وتوفر
عليهم الجهد والوقت في �إنجاز المعامالت الر�سمية.
وقال �سعادة �أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة
دب��ي الإل�ك�ت��رون�ي��ة :م��ا عر�ضناه ف��ي جيتك�س تمحور حول
الخدمات الإلكترونية من وجهة نظر العميل ،وذل��ك �أننا
م�ل�ت��زم��ون ت�م��ام�اً بت�سهيل �إج� ��راء ال�م�ع��ام�لات الحكومية
وف�ق�اً لمتطلبات المتعاملين ،م��ع تطبيق �أع�ل��ى المعايير
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�أحمد حممد بن حميدان

د .جمال ال�سميطي

التحول الرقمي وتلبية احتياجات المتعاملين وتر�سيخ
مكانة دبي مركزاً �إقليمياً القت�صاد المعرفة.
وت�ت�م�ث��ل ر��س��ال��ة ح�ك��وم��ة دب��ي الإل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي العمل
على �إي �ج��اد حكومة افترا�ضية م��ن خ�لال توفير خدمات
�إلكترونية ذات ج��ودة عالية للمتعاملين ،وتقديمها �إلى
الأف� ��راد وال���ش��رك��ات وال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ..وت �ق��دم دائرة
ال�ح�ك��وم��ة الإل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي ه��ذا الإط� ��ار خ��دم��ات موجهة
للجمهور و�أخ��رى للجهات الحكومية وال��دوائ��ر تتمثل في
خم�س خدمات �أ�سا�سية هي :الخدمات الموجهة للجمهور،
والخدمات الم�شتركة ،ونظم تخطيط الموارد الحكومية،
واالت�صال والتوا�صل والبنية التحتية الإلكترونية ،وخدمات
ر�سم ال�سيا�سات العامة واال�ست�شارات.
النيابة تطلق جملتها على الأي باد
و�أطلقت النيابة العامة في دبي مجلتها «دبي القانونية»
ع�ل��ى �أج �ه ��زة الآي ب� ��اد .وق ��ال � �س �ع��ادة ال�م���س�ت���ش��ار ع�صام
عي�سى ال�ح�م�ي��دان خ�لال م��ؤت�م��ر �صحفي خ��ا���ص ب�إطالق
المجلة الإلكترونية :يحقق هذا الإنجاز �أحد �أهم �أهدافنا
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�أن�شطة وفعاليات
اال�ستراتيجية المتمثلة بتطوير بيئة تقنية ومعرفية ومالية
داع�م��ة ،باعتبار دب��ي م��رك��زاً لعلوم التكنولوجيا واالبتكار،
وتعمل ب�شكل م�ستمر على تطوير خدماتها الحكومية ورفع
كفاءتها.
وق��ال الم�ست�شار يو�سف ح�سن المطوع المحامي العام
الأول :ج��اءت ف�ك��رة �إط�ل�اق «دب��ي القانونية» ك ��أول مجلة
�إلكترونية مخت�صة في المجال القانوني في المنطقة من
خالل �آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا الحديثة في مجاالت
الن�شر والإعالم لت�ؤكد حر�ص نيابة دبي على تطوير مفهوم
العمل القانوني واالرتقاء بم�ستويات الأداء ..و�أكد �أن النيابة
العامة �أطلقت العديد من المبادرات التي ا�ستوقفت متتبعي
التميز على الم�ستوى المحلي والعربي والعالمي.
و�أطلقت النيابة العامة كذلك �ست خدمات �إلكترونية
جديدة بينها خدمة ت�سجيل الوكاالت للمحامين ،وخدمة
اال�ستف�سار ع��ن الق�ضايا ع�ل��ى ال�ه��وات��ف ال�م�ت�ح��رك��ة ،كما
�أطلقت الن�سخة المتطورة من برنامج قوانين دولة الإمارات
العربية المتحدة على جهاز الآي باد ،ووقعت اتفاقية تفاهم
م��ع ح�ك��وم��ة دب��ي الإل�ك�ت��رون�ي��ة ب�ه��دف تفعيل �إح ��دى �أهم
خدماتها الجديدة �أال وهي خدمة الدفع الإلكتروني.
حماكم دبي تطلق خدمات القا�ضي الإلكرتوين
وتحت م�سمى «خدمة القا�ضي الإلكتروني» �أطلقت محاكم
دبي عبر من�صتها في «جيتك�س»  14خدمة ونظاماً �إلكترونياً
م�سانداً للنظام الق�ضائي في المحاكم غايتها تعزيز الثقة
بالنظام الق�ضائي ،وتي�سير وت�سريع �إجراءات التقا�ضي.
وق��ال الدكتور �أحمد �سعيد بن هزيم مدير ع��ام محاكم
دبي �إن محاكم دبي تقدم كافة خدماتها وبن�سبة  100بالمئة
عبر موقعها الإلكتروني وغايتها من وراء ذل��ك ك�سب ر�ضا
المتعاملين وتقديم �صورة م�شرفة للنظام الق�ضائي في دبي.
هذه الخدمات الـ  14ت�شمل:
الترا�سل والتوا�صل بين الق�ضاة والجهات المختلفة في
المحاكم من خالل البريد الإلكتروني والهواتف الذكية
وت��وف�ي��ر ال�م�ع�ل��وم��ات الإل�ك�ت��رون�ي��ة ح��ول ج�م�ي��ع �إج� ��راءات
التقا�ضي ،و�إتاحة بوابة المعرفة لجميع الق�ضاة للو�صول
�إلكترونياً �إل��ى مختلف م�صادر المعرفة ،وتوفير المكتب
الإل �ك �ت��رون��ي م��ن خ�ل�ال تجهيز م�ك��ات��ب ال�ق���ض��اة ب�أحدث
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ال��و��س��ائ��ل وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات الإل �ك �ت��رون �ي��ة ،وت�سجيل الق�ضايا
ومتابعتها عبر الموقع الإلكتروني ،وهو �إجراء يقل�ص الوقت
والجهد المبذولين في عملية الت�سجيل و�إدخال البيانات.
كما ت�شمل نظام الدفع الإلكتروني لدفع الر�سوم والأمانات
في �أي وقت ومن �أي مكان ،وهو ما ي�سهم في ت�سريع عملية
التقا�ضي ،والأر�شفة الإلكترونية والجل�سات الإلكترونية عبر
�إدخ��ال البيانات والتحكم ف��ي ا�ستدعاء الق�ضايا وت�سجيل
ال �ق��رارات �إلكترونياً ،و�إدارة الق�ضايا �إلكترونياً وتعني �أن
ي�ستعين القا�ضي و�أمين ال�سر بالحوا�سيب لمتابعة و�سرعة
ا�سترجاع الق�ضايا المنظورة.
وت�شمل خ��دم��ات القا�ضي الإل�ك�ت��رون��ي ك��ذل��ك :ت�سجيل
الأح�ك��ام وكتابتها �إلكترونياً وخدمات المحامين وخدمات
الخبراء وخدمات �أطراف الدعوى �إلكترونياً ..و�أخيراً �إدارة
الأداء الإلكترونية والتي تعني توفير عدد من �أدوات القيا�س
والإح�صاءات والم�ؤ�شرات �إلكترونياً بما ي�سهم في قيا�س �أداء
الق�ضاة والعمليات الق�ضائية.

معهد دبي يطلق بوابته الر�سمية
و�أط �ل ��ق «م�ع�ه��د دب ��ي ال�ق���ض��ائ��ي» ( ،)DJIال�ع���ض��و في
«ال�شبكة العامة لالت�صال الحكومي» ،البوابة الإلكترونية
الر�سمية للمعهد لتمثل ن�ب��را��س�اً ق��ان��ون�ي�اً ي�خ��دم مجتمع
القانون والق�ضاء وال�ع��دل في دب��ي والإم ��ارات ،وذل��ك عبر
من�صة دائرة «حكومة دبي الإلكترونية» في معر�ض «�أ�سبوع
جيتك�س للتقنية .»2011
وتعد «البوابة الإلكترونية» ،ا�ستكما ًال لم�شروع «�إدارة
المعرفة»� ،إذ تهدف �إل��ى رف��ع م�ستوى ال��وع��ي المجتمعي
بالجوانب القانونية العدلية العامة وتطوير �شبكة عالقات
ومعلومات محلية ودولية لتبادل الخبرات ون�شر المعرفة
ف�ض ً
ال ع��ن ا�ستحداث ق��واع��د بيانات ومن�شورات و�سل�سلة
ب �ح��وث ودرا�� �س ��ات متخ�ص�صة ل��رف��د ال�م�ج�ت�م��ع القانوني
والعدلي ب�أحدث المعلومات والم�ستجدات النا�شئة.

ي�ستهدف م�ش��روع «�إدارة املعرفة»،
رف��ع م�ست��وى الوع��ي املجتمع��ي
باجلوانب القانونية العدلية العامة
«البوابة الإلكترونية» الجديدة ت�ستهدف� ،ضمن �أمور
�أخ ��رى تقديم ��ص��ورة �شاملة ع��ن المعهد بو�صفه مركزاً
�إقليمياً للتميز القانوني والعدلي وت�سليط ال�ضوء على دوره
في ن�شر الثقافة القانونية بين مختلف �شرائح المجتمع
وت�أ�سي�س �شراكات ا�ستراتيجية مع �أبرز المعاهد الإقليمية
وال�ع��ال�م�ي��ة ال�م�م��اث�ل��ة وال�ه�ي�ئ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة والم�ؤ�س�سات
الخا�صة ذات ال�صلة ،ف�ض ً
ال عن التعريف ببرامج الت�أهيل
وال �ت��دري��ب ال�م���س�ت�م��ر وب ��رام ��ج دب �ل��وم ال �ع �ل��وم القانونية
والق�ضائية الم�صممة والمنفذة خ�صي�صاً بما ين�سجم مع
متطلبات واح�ت�ي��اج��ات ال�م�ت��درب�ي��ن م��ن مختلف الجهات
المعنية بالنظام الق�ضائي والقانوني.
وف��ي ت�صريح ب�ه��ذه المنا�سبة ق��ال ال�ق��ا��ض��ي الدكتور
جمال ح�سين ال�سميطي ،مدير عام «معهد دبي الق�ضائي»:
«ي�شرفنا �إطالق البوابة الإلكترونية ا�ستكما ًال لعملنا الجاد
والمتوا�صل للحفاظ على م�ستوى التميز وال��ري��ادة الذي
تمكنا من تحقيقه محلياً و�إقليمياً على �صعيد �إحداث نقلة
نوعية وكمية ف��ي م�ج��ال ال�ت��دري��ب الق�ضائي واال�ستثمار
ف��ي ر�أ���س ال�م��ال الب�شري .م�شيراً �إل��ى �أن م�ب��ادرة «البوابة
الإلكترونية» تكت�سب �أهمية كبيرة بالن�سبة للمعهد كونها
نافذة للو�صول �إل��ى الإقليمية ومنها �إل��ى العالمية� ،س ّيما
و�أننا ن�سعى من خاللها �إلى دعم م�شروع �إدارة المعرفة الذي
يهدف �إلى تفعيل دور �إدارة المعرفة في ا�ستثمار ر�أ�س المال
الفكري و�إيجاد طرق للإبداع من خالل تجميع المعرفة
ون�شرها على نطاق وا�سع في المجتمع».
و�أ�ضاف ال�سميطي«:نتطلع خالل المرحلة القادمة �إلى
العمل على موا�صلة تطوير وتحديث �أداء ومحتوى البوابة
بما ي�خ��دم خططنا ال��رام�ي��ة �إل��ى ن�شر التوعية القانونية
والثقافة العدلية و�إح��داث تغيير �إيجابي �ضمن المجتمع
ال�م�ح�ل��ي وت �ع��زي��ز م�ك��ان��ة دب ��ي والإم � � ��ارات ع�ل��ى الخارطة
القانونية العالمية».
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خربة ت�ستحق �أن ُت�سجل وتنقل
وع�ل��ى ه��ام����ش ت��وق�ي��ع م��ذك��رة ت�ف��اه��م ا�ستراتيجية بين
محاكم دب��ي وم�ؤ�س�سة «�إم��ارات��ك» لتكنولوجيا المعلومات
والحلول الإلكترونية قال الدكتور �أحمد بن هزيم� :إن محاكم
دبي �أ�س�ست منذ � 15سنة منظومة �إلكترونية متكاملة لدعم
النظام الق�ضائي ،وعملت جاهدة على تطوير هذه المنظومة
واالرت �ق��اء بها باالعتماد على خبراتها الداخلية الم�ؤهلة
والمدربة على �أعلى الم�ستويات مواكب ًة بذلك التطور ال�سريع
لعالم تقنية المعلومات الذي ي�شهد ثورة لم ي�سبق لها مثيل
في �إيجاد الحلول التقنية لأكثر الأنظمة تعقيداً.
وتابع بن هزيم قائ ً
ال :ن�سعى في محاكم دبي �إلى ن�شر
تجربتنا الرائدة في تطبيق التقنيات الحديثة في العمل
الق�ضائي م��ن خ�لال �إع ��داد درا��س��ة ج��دوى لتوثيق حقوق
الملكية الفكرية لهذه التجربة ون�شرها ف��ي الم�ؤ�س�سات
الق�ضائية داخل الدولة وخارجها.
و�أك��د مدير ع��ام محاكم دب��ي �أن ه��ذا الم�شروع �سيجعل
من محاكم دبي مركزاً تقنياً وا�ست�شارياً لكافة الم�ستفيدين
م��ن ه��ذه التقنيات ،و�ستكون المحاكم بمثابة بيت خبرة
ومرجع م�س�ؤول عن نقل هذه التجربة المميزة ،م�شيراً �إلى
�أن تجربة محاكم دبي ت�ستحق �أن يتم نقلها وتداولها في
الم�ؤ�س�سات الق�ضائية المحلية والعالمية.

التدريب علم وفن

فيصل هاشم القرعان
رئي�س ق�سم التدريب والتطوير باملعهد
falquran@dji.gov.ae

عملية متكاملة ت�شمل املدخالت والعمليات واملخرجات

مفهوم تصميم التدريب
مقدار الدقة في ت�صميم التدريب
ينعك�س �إيجاباً على فعالية العمليات
ال �ت��دري �ب �ي��ة م ��ن ح �ي��ث رب ��ط نتائج
االحتياجات التدريبية بالمحتوى
الفعلي للتدريب.
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هذه العملية تمثل القائد والموجه للعمليات التدريبية
الفعلية ،وت�ب��د�أ بتحديد الأه��داف ثم مو�ضوعات التدريب
ومحتواه و�صو ًال �إل��ى ت�صميم جل�ساته ،حيث تبرز مهارات
م�ح�ت��رف��ي ال �ت��دري��ب ون �ت �ن��اول ف��ي ه ��ذا ال�م��و� �ض��وع �أه ��داف
التدريب وتطوير �أطره العامة وت�صميم الجل�سات التدريبية
وفوائد التخطيط في هذا المجال كما يلي:

تطوير الأطــر العامــة
عند ال��و��ص��ول �إل��ى تحديد دقيق ل�ل�أه��داف التدريبية
ن�ستطيع الو�صول �إلى ت�صميم �أطر عامة منهجية للتدريب
تعتبر الموجه في �إدارة وتنفيذ التدريب والأطر التدريبية
وتحتوي على:
هـدف عـام.
�أهداف تف�صيليـة.
مو�ضوعات تدريبية.
الفئة الم�ستهدفة.
الو�سائل والأ�ساليب التدريبية.
تاريخ تنفيذ التدريب.
عدد ال�ساعات التدريبية و�أيام التدريب.
الكلفة المالية (�أحياناً).

ال بد من �صياغة الأهداف بدقة
لإك�ساب امل�شاركني مهارات وعملية
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حتديد الأهداف والتدريب كعمليـة متكاملـة
ينظر �إل ��ى ال �ت��دري��ب ع�ل��ى �أن ��ه عملية متكاملـة ت�سير
ب�شكل متتابع ومن�سق يبد�أ بالمدخالت ثم العمليات و�أخيراً
المخرجات ,وتتعزز هذه العملية بوجود نظام متابعة فعال،
ن�ب��د�أ عملية ت�صميم ال�ت��دري��ب بتحديد الأه ��داف المنوي
تحقيقها عند تنفيذ ه��ذا ال�ت��دري��ب ونعبر عنها ف��ي �أطر
عامة منظمة تحدد جميع عنا�صر التدريب و�أهدافه المراد
الو�صول �إليها والو�سائل والأ�ساليب الم�ستخدمـة في ذلك.
وعليه فال بد لإدارة التدريب �أو المدربين �أنف�سهم �أن يمتلكوا
المهارة في �صياغة �أهداف محددة يمكن تحقيقها والتعبير
عنها في �شكل �إطار عام منهجي يعتبر الخطة الأولية للبدء
بتنفيذ التدريب ,وت�أتي �أهمية تحقيق الأهداف من النقاط
التاليـة:
م�صدر تخطيط وخطـة عمل منهجيـة.
م��ر� �ش��د وم ��وج ��ه لآل� �ي ��ة ت�ن�ف�ي��ذ الأع � �م� ��ال وتطوير
ا�ستراتيجيات التعلم.
مر�شد التخاذ قرارات مالئمـة لنقل التعلم و�أحداثه.
عن�صر ي�ساعد في فعالية قيا�س كفاءة العمل المنفذ.
عن�صر ي�ساعد في و�ضع معايير التقويم والتقييم.
موجه لتن�سيق ن�شاطات ومهام العمل و�إيجاد االتجاه
للمدرب والمتدرب.

موقع تنفيذ التدريب.
المـدرب.
الجدول الزمني لمو�ضوعات التدريب.
�أهداف العملية التدريبية:
�صياغة الأهداف التدريبية بدقة و�ضمن �أطر عامة تعزز
عمليات ر�سم منهجيـة علمية في �إيجاد مزيج تدريبي قادر
على تحقيق النتائج �ضمن منظومة التعلم ال�سابق ذكرها.
الأه � � � ��داف ي �ج��ب �أن ت � ��زود ال �م �� �ش��ارك �ي��ن بالمعرفةوال�م�ع�ل��وم��ات ال�ل�ازم��ة ل�ف�ه��م و�إدراك ج��وان��ب المو�ضوع
التدريبي وهي غالباً مرتبطة بالمعرفة النظرية �أو الخلفية
التاريخية �أو التطور �أو الحاجـة.
الأه � ��داف ي�ج��ب �أن ت���س��اه��م ف��ي �إك �� �س��اب الم�شاركينال�م�ه��ارات ال�لازم��ة لممار�سة المعرفة ونقلها �إل��ى مجال
عملي وهذا المعيار هو من �أ�صعب معايير تطبيق التدريب
وتنفيذه وقيا�س ما ي�سمى الأث��ر التدريبي المتحقق بعد
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فترة زمنية من انتهاء التدريب ،وتعك�س قدرة المتدربين
على تطبيق ما تعلموه وما تدربوا عليه على �أر�ض الواقع.
الأهداف تعزز الممار�سات ال�سلوكية واالتجاهات لدىالمتدربين م��ن خ�لال �صياغة �أه ��داف تعبر ع��ن ن�شاطات
وع�ن��ا��ص��ر ت��دري�ب�ي��ة ت���س��اه��م ف��ي �إي �ج��اد ه��ذا ال�ت�ع��زي��ز لدى
المتدربين.
ت�صميم اجلل�سات التدريبية:
يجب �إج ��راء تحليل دقيق للجل�سة لتحديد المهارات
وال�م�ع��ارف التي تقدم ث��م تنظم ف��ي �سل�سلة م��ن الوحدات
الأ�صغر لت�سهيل عملية نقل المعرفة ،والجل�سة التدريبية
تعرف على �أنها مجموعة من الأن�شطـة والتوجيهات تت�ضمن
ع�ن��ا��ص��ر وم��و� �ض��وع��ات م�ح�ف��زة ت���س��اع��د ف��ي تفعيل عملية
التعلم واكت�ساب المهارات .وت�صمم الجل�سات حتى ت�سمح
با�ستخدامهـا ب�شكل منظم يفعل عملية نقل المعلومات
وت �ب��ادل ال �ح��وار وال�م���ش��ارك��ة واالت �� �ص��ال لتفعيل اكت�ساب
المهارات والت�أثير في االتجاهات.
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ال�ت��ي ي�ج��ب �أن ي�ستخدمها ل�ي�ع��زز عمليات ن�ق��ل المعرفة
و�إك�ساب المهارات.
االختبارات :ي�ستطيع المدرب ا�ستخدام الخطة للجل�سة
التدريبية ك�أ�سا�س لت�صميم تقييم للتدريب.
االح��ت��ف��اظ ب��ال��م��ح��ت��وى :ت �� �س �ت �خ��دم خ �ط �ـ��ة الجل�سة
التدريبية كو�سيلة لحفظ العمل ولمراجعة وتح�سين المادة
التدريبية.
فوائد تخطيط اجلل�سـة التدريبية للمتدرب:
الأهداف :و�ضوحها يعزز معرفة المتدرب ويوجهه ب�شكل فعال.
نمط التطوير :وجود خطة جل�سة يعزز البناء التعليمي
التراكمي لدى المتدرب.
االت�صال :ت�ساعد الخطة في �سهولة �إي�صال المعلومات
وتبادل الحوار.
الرقابـة :ت�ساعد الخطة في رقابة �سير الجل�سة مما يعزز
فر�ص التعلم.
االتجاه :توحيد �سير التدريب الجماعي و�إيجاد تدريب
منظم يوحد المفاهيم.

مراحل ت�صميم اجلل�سات
التخطيط :تحديد الهدف والمهارات وو�سائل الإي�ضاح.
الإعداد :جمع المعلومـات ،معرفة المتدربين وتخطيط
المهمة (تق�سيم العمل �إل��ى �أج ��زاء) ونقطـة البدايـة في
التدريب.
التقييم� :إع��داد الأ�سئلـة المتعلقـة بالمو�ضوع وتطوير
و�سائل لإثارة الت�سا�ؤالت.
على �أن يراعى عدم ت�ضمين الجل�سة مو�ضوعات رئي�سية
كثيرة ،فعر�ض العديد من المعلومات قد ي�ؤدي �إلى �إرباك
المتدربين.

ت�سا�ؤالت حول ت�صميم جل�سة تدريبية:
ما المو�ضوع التدريبي؟
ما ا�سم الجل�سة التدريبية؟
ما الخطوط العري�ضة وطريقة العر�ض للمحتوى؟
كيف �سيقوم المتدربون بتطبيق م��ا تعلموه ليكت�سبوا
المهارة؟
ما هي �أدواتك وو�سائلك و�أ�ساليبك في التدريب؟
كيف �ستو�صل الو�سائل والأدوات والأ�ساليب �إلى الهدف؟
كيف تختبر وتقيم الأداء الفعلي للجل�سة؟

فوائد تخطيط اجلل�سـة التدريبية للمدرب:
الثقـة :فالمدرب ي�صبح �أكثر ثقة �إذا كانت الجل�سة مخططة
جيداً ،فالأهداف معروفة والمحتوى منظم ب�شكل جيد.
االكتمال :يتمكن ال�م��درب م��ن ت�ضمين الجل�سة جميع
المعلومات والمهارات ال�ضرورية.
المواد التدريبية :يعرف المدرب ما المواد التدريبية

ت�صميم التدريب من خالل الأ�ساليب التدريبية:
�إن عملية ال��دم��ج ب�ي��ن الأ� �س��ال �ي��ب ال �م �ع��ززة الكت�ساب
المهارات وق��درات ال�م��درب على �إث��ارة الم�شاركين وتعزيز
م�شاركتهم ت ��ؤدي �إل��ى تفعيل عمليات نقل المعرفة لهم.
وت�سهم في تنمية المخرجات على م�ستوى الجماعة ولي�س
الفرد .الأمر الذي يفعل عمليات التعلم واكت�ساب المهارات.

التدريب بامل�شاركة
املقارنة
التدريب التقليدي
م�س�ؤولية التعلم تقع
م�س�ؤولية التعلم تقع �أدوار املدرب
على عاتق املدرب و
واملتدرب
على عاتق املدرب
املتدرب
خربة ومهارات
املدرب هو م�صدر
م�ساهمة املتدرب املتدربني هي امل�صدر
املعلومات
الأ�سا�سي للمعلومات
احلافز يثريه املدرب
املدرب يقدم احلافز
ب�شكل غري مبا�شر
للمتدربني لإيجاد احلافز للتدريب
ليكون داخلياً لدى
دافعية التعلم
املتدرب
املدرب يحدد
املتدربون واملدرب
التوقعات من
االحتياجات
يحددون االحتياجات
املتدرب
التدريبية للمتدربني
التدريبية
هنا الأ�سلوب،
�أ�سلوب التدريب هو
التلقني واملعلومات
امل�شاركة واملعلومات
ت�سري باجتاه واحد �أ�سلوب التدريب
ت�سري يف جميع
من املدرب �إىل
االجتاهات
املتدرب
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ولعل نظرة �سريعة على الفروقات بين التدريب التقليدي
والتدريب الت�شاركي كمدخل لبناء الجل�سة كما يو�ضحها
ال �ج��دول ال�ت��ال��ي � �س �ت ��ؤدي ب�ن��ا �إل ��ى ت���ص��ور �أف���ض��ل لأهمية
الجل�سات التدريبية وتداخلها مع �إمكانات العر�ض والتقديم
والأ�ساليب التي يعتمدها المدرب في ذلك.

على املدرب دمج الأ�ساليب املعززةالكت�ساب
املهارات لإثارة اهتمام املتدربني

ت�صميم التدريب والأ�ساليب التدريبية:
�إن المعرفة باالحتياجات الخا�صة بمنظمة �أو جماعة
معينة قبل البدء بالتدريب تمكن من التفكير بم�ستوى دمج
المعلومات والمهارات واالتجاهات الالزمة لتلك الفئة ومن
التفكير بالأ�ساليب الواجب اتباعها لتزويدهم بالمعلومات
و�إك�سابهم المهارات وتعزيز اتجاهاتهم ،وهنا ت�أتي �أهمية
الأ�ساليب التدريبية لكونها الطرق التي نو�صل المعلومات
ون�ك���س��ب ال �م �ه��ارات ون �ع��زز االت �ج��اه��ات م��ن خ�لال�ه��ا ،ومن
�أه��م العوامل التي تحدد �آلية ت�صميم التدريب با�ستخدام
الأ�ساليب التدريبية:
المتدربون حيث يجب مراعاة �أعمار وجن�س والم�ستوى
التعليمي وخبرات المتدربين.
ظ� ��روف ال �ت��دري��ب ب �م��راع��اة زم ��ن ال �ت��دري��ب ومكانه،
والت�سهيالت المتاحة ،وعدد المتدربين.
مو�ضوع التدريب من حيث طبيعته ودرجة التخ�ص�صية
المطلوبة.
الميزات الن�سبية للمدرب وقدراته على توظيف الأ�ساليب.
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إنجـازات التدريب

في معهد دبي القضائي

نظام متكامل يضمن الجودة والتميز

منهجية تنفيذ قادت إلى نمو

البرامج ( 4أضعاف في  3سنوات)

وظف المعهد �أ�ساليب وو�سائل م�ؤدية �إلى تحقيق تدريب
متميز يقوم على ا�شتقاق الخطط والبرامج من االحتياجات
التدريبية المحددة بدقة ،معبرة بدورها عن واقع احتياجات
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تبنى معهد دب��ي الق�ضائي في العام  2011نهجاً
م �ت �ط��وراً ي �ق��وم ع�ل��ى �أ� �س ����س ف�ن�ي��ة م �ت �ع��ددة لتطوير
عمليات تنفيذ التدريب� ،إ�سهاماً في تغيير مفاهيمه
وممار�ساته التقليدية ،بما ي�ساهم في تر�سيخ دور
المعهد ال��ري��ادي ويبين ��ص��ورة دب��ي ب�أف�ضل حللها،
وبما ي�سهم بتي�سير خدمة التقا�ضي ،و�ضمان الم�ساواة
والحيادية والنزاهة �أمام الق�ضاء.

ال�ف�ئ��ات الم�ستهدفة الفعلية ،منطلقة م��ن ر�ؤي ��ة المعهد
وغايات وجوده المنبثقة من الحاجة لتطوير �أداء العاملين
في المجاالت الق�ضائية والقانونية.

منهجية تنفيذ اخلطة التدريبية لعام 2011
داخلي ًا
•تنفيذ عمليات التدريب بناء على الأهداف الخا�صة
بالمعهد ونظرته الم�ستقبلية.
•تطوير �إجراءات التدريب وتكييفها بح�سب متطلبات
النمو المحددة.
•تعزيز االت�صال الم�ؤ�س�سي داخلياً لت�سهيل عمليات
تنفيذ التدريب.
•مراجعة نتائج التدريب ل�ل�أع��وام ال�سابقة لح�صر
�أعداد المتدربين وال�شركاء.
•مراجعة �آراء المتدربين في نماذج التقييم لو�ضع
�أ�س�س تنفيذ البرامج لعام .2011
•تدريب الموارد الب�شرية العاملة في المعهد وتطوير
قدراتها الفنية في مجاالت التدريب.
•ت�صميم خطة عمل منهجية لتنفيذ عمليات التدريب.
خارجي ًا

تطور أعداد البرامج التدريبية
عدد البرامج
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واعتمد المعهد في تنفيذ خطة العام  2011على معايير
م�ؤ�س�سية تنطلق م��ن ن�ظ��ام متكامل ف��ي ت�صميم برامج
وخطط التدريب تحقق �أداء تدريبياً مبدعاً يحافظ على
جودته وتميزه وقدرته على تطوير �أداء الموارد الب�شرية
من موظفي المعهد وم��ن الفئات الم�ستهدفة ،وبناء على
ذلك فقد تم تطبيق النظام ب�شكل متكامل يعتمد منهجية
عملية مبنية على �أ��س����س علمية ومهنية قابلة للقيا�س،
ويمكن توظيفها ب�سهولة في العمليات التدريبية .كما اعتمد
المعهد وجود ر�ؤية وا�ضحة تحدد معنى التدريب كمفهوم
وكممار�سة لتحقيق �أف�ضل معايير ال�ج��ودة ،وق��ام المعهد
بتطوير م�ؤ�شرات �أدائية خا�صة بالتدريب ،ت�ضمن ا�ستدامة
عمليات القيا�س الم�ستمرة لغايات التقييم والتقويم تحقيقاً
للأهداف المرجوة منها.

نتائج التدريب في المعهد

تطور أعداد المتدربين
عدد المتدربين

المتدربون حسب الفئات
فئات المتدربين

عدد العمالء

•تحديد االحتياجات التدريبية لل�شركاء.
•ح�صر قوائم المتعاملين مع المعهد وبيان ن�سبة
م�شاركتهم في البرامج ال�سابقة.
•تحليل نتائج المتعاملين من خالل ح�صر �آرائهم
ومقترحاتهم.
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التطلعات لعام 2012
تنفيذ التدريب كن�شاط احترافي ي�ؤدي �إلى �إحداث تعلم
محدد لدى الأفراد للو�صول �إلى م�ستوى �أدائي �أكثر مواءمة
لمتطلبات تحقيق الأه��داف ومواكبة التطور ،و�أن يرتبط
بنوع وك��م التعلم الممكن كمفهوم وممار�سة و�أن��ه عملية
م�ستمرة ترتبط ب�أف�ضل الممار�سات العالمية ف��ي مجال
التعلم الم�ؤ�س�سي وتعلم الموارد الب�شرية ،وعليه ن�سعى �إلى
تحقيق تعلم م�ؤ�س�سي نموذجي قائم على مدخل التدريب
يحقق الأبعاد التالية:
•االرتقاء بم�ستوى الطاقات والإمكانات في المعهد
�إلى �أق�صى ما يمكن.
•تطوير المعهد داخ�ل�ي�اً م��ن خ�لال اال�ستراتيجية
ومنهجيات العمل و�آليات تقييم وتطوير الأداء.
•زي ��ادة ال �ق��درة على االت���ص��ال بالعمالء وال�شركاء
وتحقيق المنفعة العامة.
•االت �� �ص ��ال واالرت � �ب� ��اط ب ��ال ��واق ��ع ل �ت �ط��وي��ر حلول
ابتكارية.
•تطوير قدرات الموارد الب�شرية في المعهد.
•العمل �ضمن تعدد �أنماط التعلم والتفكير.
•تطوير قدرات مدربي المعهد.

قبسات

•ب �ي��ان ال �ت��وزي��ع ال �ق �ط��اع��ي ل�ل�م��ؤ��س���س��ات ال�شريكة
المتعاملة مع المعهد.
•التو�سع في ع��دد الن�شاطات المقدمة لهم ودرجة
تنوعها.
•التو�سع في ا�ستهداف م�ؤ�س�سات لم تتعامل م�سبقاً
مع المعهد.
•تطوير �أفكار برامج م�ستحدثة.
•متابعة م�ستمرة الحتياجات ال�شركاء بح�سب النتائج
ال�شهرية للتدريب.
•تطوير الخطة التدريبية �شهرياً وت�ضمينها �آخر
المقترحات التي يتلقاها المعهد.
•ت�ط��وي��ر ن�سبة ال �ب��رام��ج ال�ت�ع��اق��دي��ة المتخ�ص�صة
لم�ؤ�س�سات معينة.

التوكل على اهلل
الت ��وكل ه ��و ف ��ي اللغ ��ة االعتماد عل ��ى الغير ف ��ي �أمر ما،
وا�ص ��طالحا� :ص ��دق اعتم ��اد القل ��ب عل ��ى اللهّ تعالى في
ا�س ��تجالب الم�ص ��الح ودف ��ع الم�ض ��ار م ��ن �أم ��ور الدني ��ا
والآخرة (من كتاب العلوم والحكم البن رجب).
وق ��ال الجرجان ��ي رحم ��ه اهلل :الت ��وكل ه ��و الثق ��ة بم ��ا
عن ��د اللهّ  ،والي�أ� ��س عم ��ا ف ��ي �أي ��دي النا� ��س (م ��ن كت ��اب
التعريفات).
فالت ��وكل ه ��و م ��ا د�أب علي ��ه الم�ؤمنون في جميع �ش� ��ؤون
حياتهم ،وكيف ال وقد �أمرهم بذلك ربهم ،فقد قال اهلل
عز وجل في محكم تنزيلهَ } :و َت َو َّك ْل َعلَى ا ْلحَ ِّي ا َّل ِذي ال
َيم ُ
وب ِعبا ِد ِه َخ ِبير{ الآية
ُوت وَ�سَ ِّب ْح ِبحَ ْم ِد ِه َو َكفى ِب ِه ِب ُذ ُن ِ
 58م ��ن �س ��ورة الفرق ��ان ..وق ��ال َ }:و َت� � َو َّك ْل َعلَ ��ى ا ْل َع ِزي ِز
ال َّر ِحي ِم ا َّل ِذي ي َ
َراك ِح َ
ال�س ِاج ِد َ
ين
ين َت ُقو ُم * َو َت َق ُّلب ََك ِفي َّ
ال�س� �مِي ُع ا ْل َع ِليمُ{ الآي ��ات من � 217إلى  220من
* ِ�إ َّن� � ُه ُه َو َّ
�سورة ال�شعراء ..و�أمر به الم�ؤمنين :فقد قال اهلل تعالى
الل َف ْل َي َت� � َو َّكلِ
في �س ��بعة موا�ض ��ع م ��ن الق ��ر�آن َ }:و َعلَ ��ى هَّ ِ
ا ْل ُم�ؤْ ِم ُنو َن{
والت ��وكل الح ��ق ه ��و �أن يتخ ��ذ الم�ؤم ��ن الأ�س ��باب فيم ��ا
يطلب ��ه ث ��م يعتمد عل ��ى اهلل في �إتمام م�س ��عاه ال �أن يظن
�أن �أ�س ��بابه ه ��ي التي تو�ص ��له لبلوغ الم ��راد ،والفرق بين
التوكل المحمود والتواكل المذموم هو في �أن المتواكل
م ��ن يقع ��د عن طلب الأ�س ��باب ثم يق ��ول توكلت على اهلل
في بلوغ مرادي دون �أن ي�شمر عن �ساعدي الجد واتخاذ
الأ�سباب.
عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه �أنه قال :قال رجل :يا
ر�س ��ول اللهّ �أعقلها و�أتو ّكل� ،أو �أطلقها و�أتو ّكل؟ -لناقته-
فق ��ال �ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم« :اعقله ��ا وت ��و ّكل» رواه
الترمذي في �سننه .وهو ما يدل على �أنه �صلى اهلل عليه
و�س ��لم �أمر الرج ��ل باتخاذ الأ�س ��باب ب�أن يعق ��ل ناقته �أي
يرب ��ط زمامه لكي ال تهرب ،ثم يتوكل على اهلل ويفو�ض
�إليه �أمره كي يحفظها.
القاضي عبد اللطيف العلماء
القاضي بمحاكم دبي
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إعداد :كامل محمود

القاضي شريح

حكم على عمر بن الخطاب وعلي بن أبي
طالب ،وظل قاضيًا حتى عمر  107أعوام

ما �أحوجنا �أن نغو�ص في بحر تاريخنا المجيد ،فنجل�س �إلى كتابه و نقلب �صفحاته ،فتر�سو �سفينتنا على �شاطئ
�سير العظماء الذين �آمنوا ب�أننا خير �أمة �أخرجت للنا�س ،فارتقوا بالحياة الإن�سانية في �شتى المجاالت ،وتركوا لنا
�إرثاً حروفه من نور ،بمواقفهم و�آرائهم،ف�أ�صبحوا قدوة لكل زمان ومكان ،فنحن من هذا العدد من مجلة المعهد
ندعوك عزيزي القارئ للتذكر والتدبر في �سير ه�ؤالء.
من عظماء الق�ضاء ( )1القا�ضي �شريح
ن�ش�أته وتعر�ضه للظلم
(من جترع مرارة الظلم يجد حالوة العدل)
في الرابعة �أو الخام�سة من عمره ،ا�صطحبه �أبوه في �سفر.
وف��ي طريقهم م��ع القافلة ،رف����ض الأط �ف��ال ال�م��راف�ق��ون لهم
اللعب معه .ف�أعر�ض عنهم ليلعب وحيداً ،فر�آه �أبوه بعيداً عن
القافلة ،فخاف �أن يختطفه ّ
قطاع الطريق ،فنهره .ف�سمعها
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الغلمان ال�م��راف�ق��ون ل��ه ف�ضحكوا عليه ث � ّم ق��ال��وا ل��ه «لنلعب
معك ،قف حيثما كنت ،و�سنختبئ ث ّم ن�أتيك» ،ث ّم ذهبوا �إلى �أبيه
يخبرونه �أ ّنه ع�صاه .ف�ضربه �أبوه ،ولم يقدر على �أن يدافع عن
نف�سه ،يق�سم لأبيه �أ ّنه مظلوم وال يجد الدليل ال ّثابت في�ستم ّر
في �ضربه .ف�أ ّثر فيه �أ ّن المظلوم يحتاج �إلى الإن�صاف عندما
ال ،وت�أ ّثر فيما بعد بقوله تعالى ( َف هَّ ُ
ال يجد �شاهداً وال دلي ً
الل
ي َْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة فِي َما َكا ُنوا فِي ِه ي َْخ َت ِل ُفو َن)

توليه ق�ضاء الكوفة:
فر�س عمر
ا�شترى عمر ب��ن الخطاب فر�ساً ودف��ع ثمنه .ث��م ج��د فيه
بعدها عيب وهو �أنه يعرج .قال البائع الأعرابي �إنه كان �سليماً،
فر ّد �أمير الم�ؤمنين عمر بن ّ
الخطاب �أن اختر من �شئت ليحكم
أعرابي �شريحاً .ولم يعرفه عمر ،فدعاه
في الأم��ر .فاختار ال ّ
�إل��ى بيته ليحكم فرف�ض �شريح .ف�ق��ال �شريح لعمر «خ��ذ ما
ابتعت �أو ر ّد ما ا�شتريت» فر ّد عمر «واهلل هكذا الق�ضاء  -قول
ف�صل وحكم عدل.
دار الق�ضاء
�س�أله عمر «من �أين تع ّلمت العدل» ف�أجابه «من �سورة �ص»
ف�س�أله «وماذا فيها» ف�أجابه بقوله تعالى ( َوه َْل �أَ َت َ
اك َن َب�أُ ا ْل َخ ْ�ص ِم
�إِ ْذ َت َ�س َّو ُروا ا ْلم ِْحرَابَ �ِ ،إ ْذ د ََخ ُلوا َعلَى دَا ُوو َد َف َف ِز َع مِ ْن ُه ْم َقا ُلوا لاَ

العــدد ( - )9يناير 2012 -

حب العدل �سبب دخوله الإ�سالم:
في الثالثين من عمره ،بعث ر�سو ُل اهلل علي بن �أبي طالب
�إل��ى �أه��ل اليمن ف�أ�سلموا ،ف�س�أله �شريح :ب�م��اذا ي��أم��ر دينك؟
ف�أجابه بقوله تعالى (�إِ َّن هَّ َ
الل َي�أْ ُم ُر ِبا ْل َعدْلِ َوا ِلْ إ ْح َ�سانِ َو�إِي َتا ِء
ذِي ا ْل ُق ْربَى َو َي ْنهَى ع َِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي َيع ُِظ ُك ْم َل َع ّلَ ُك ْم
�شريح .ف�س�أله :بماذا يدعو دينك
َت َذ َّك ُرو َن)«16 »90:فبرقت عينا ٍ
أح�س بت�أ ّثره بمقولة العدل  -بقوله تعالى
�أي�ضاً؟ ف�أجابه وقد � ّ
(�إِ َّن اللهّ َ َي�أْ ُم ُر ُك ْم �أَن ُت�ؤ ُدّواْ الأَمَا َناتِ ِ�إ َلى َ�أهْ ِلهَا َو�إِ َذا َح َك ْم ُتم َب ْي َن
ا�س �أَن َت ْح ُك ُمواْ ِبا ْل َعدْلِ ِ�إ َّن اللهّ َ ِن ِع َّما َيع ُِظ ُكم ِب ِه �إِ َّن اللهّ َ َكا َن
ال َّن ِ
َ�سمِي ًعا ب َِ�صي ًرا) «4 .»58:ف�س�أل ثالث ًة� :إالم يدعو دينك �أي�ضاً؟
ِين �آ َم ُنواْ ُكو ُنواْ َق َوّامِ َ
ف�أجابه بقوله تعالى (يَا �أَ ُّيهَا ا َّلذ َ
ين للِهّ ِ
ُ�ش َهدَاء ِبا ْل ِق�سْ ِط َو َال ي َْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن�آ ُن َق ْو ٍم َعلَى �أَ َّال َتعْدِ ُلواْ اعْدِ ُلواْ
ُه َو �أَ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى َوا َّت ُقواْ اللهّ َ �إِ َّن اللهّ َ َخ ِبي ٌر ِب َما َت ْع َم ُلو َن)«5.»8:
ف�س�أله وماذا يقول نب ّيك؟ ف�أجابه «�سبعة يظ ّلهم اهلل في ظ ّله
يوم ال ظ ّل �إال ظ ّله �أ ّولهم �إم��ام ع��ادل» .فا�ستب�شر �شري ٌح قائ ً
ال
علي �أن يعل ّمه
«دين يدعو للعدل» ودخل في الإ�سالم .فطلب من ّ
القر�آن .كان �إ�سالمه قبل وفاة النبي بخم�س �سنوات ،لكن ك ّلما
عزم �أن يزوره ان�شغل ،ح ّتى فاتت الخم�س �سنوات فبد�أ الرحلة،
فجاءه خبر وفاة ر�سول اهلل ،وقد فاتته ر�ؤيته .فق ّرر �أن يجمع
�آيات القر�آن المتع ّلقة بالعدل.

توىل الق�ضاء �ستني ً
عاما
َت َخ ْف َخ ْ�ص َمانِ َب َغى َب ْع ُ�ض َنا َعلَى َب ْع ٍ�ض َف ْاح ُك ْم َب ْي َن َنا ِبا ْل َح ِّق َولاَ
اط�،إِ َّن َه َذا َ�أخِ ي َل ُه ِت�سْ ٌع َو ِت�سْ ُعو َن
ال�ص َر ِ
ُت�شْ طِ ْط وَاهْ دِ َنا �إِ َلى َ�سوَا ِء ِّ
َن ْع َج ًة َو ِل َي َن ْع َج ٌة وَاحِ َد ٌة َف َقا َل �أَ ْك ِف ْلنِيهَا َو َع َّزنِي فِي ا ْلخِ َط ِابَ ،قا َل
َل َق ْد َظلَ َم َك ِب ُ�س َ�ؤالِ َن ْع َجت َِك ِ�إ َلى ِنعَاجِ ِه َو ِ�إ َّن َكثِي ًرا مِ َن ا ْل ُخلَ َطا ِء
َل َي ْبغِي َب ْع ُ�ض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍ�ض ِ �إ اَّل ا َّلذ َ
ال�صال َِحاتِ
ِين �آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
َو َقل ٌ
ِيل مَا ُه ْم َو َظ� َّ�ن دَا ُوو ُد َ�أ َّن َما َف َت َّنا ُه َفا�سْ َت ْغ َف َر َر َّب� ُه َو َخ� َّر َرا ِك ًعا
َو�أَ َنابَ َ ،ف َغ َف ْر َنا َل ُه َذل َِك َو ِ�إ َّن َل ُه عِ ْن َد َنا َل ُز ْل َفى َو ُح�سْ َن َم�آَبٍ ).
ف�شرح �أ ّنهما ل ّما ت�سوّرا المحراب لم يكن داوود م�ستع ّداً
للق�ضاء ففزع منهما فلم ي ��أت بالحكم ال�صحيح .فطلب من
متخ�ص�صة م�ستقلة للق�ضاء  -وكان قبلها
عمر �أنه الب ّد من دار
ّ
القا�ضي يحكم من داره .وهنالك ولاّ ه عمر ق�ضاء الكوفة قائ ً
ال
«اذهب فقد و ّليتك ق�ضاء الكوفة» .فوافق �شرط �أن يجعل في
الكوفة داراً م�ستقلة للق�ضاء  -فجعل عمر ذلك في الكوفة وفي
ك ّل الأم�صار والبالد التي تحت حكمه.
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و�صية عمر بن اخلطاب له يف الق�ضاء
�أو��ص��اه في ر�سالة ج��اء فيها (�إذا �أت��اك �أم��ر في كتاب اهلل،
فاق�ض بهِ ،ف�إن لم يكن في كتاب اهلل وكان في �سنة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -فاق�ض به ف�إن لم يكن فيهما فاق�ضبما ق�ضى به �أئمة الهدى ،ف�إن لم يكن ف�أنت بالخيار �إن �شئت
تجتهد ر�أي��ك و�إن �شئت ت�ؤامرني وال �أرى م�ؤامرتك �إي��اي �إال
�أ�سل ُم لك) .واله عمر بن الخطاب ق�ضاء الكوفة على مائة درهم
وظل قا�ضيها �ستين �سنة.
مكث في ق�ضاء الكوفة  -و�سنه  - 47لمدة � ٦٠سنة هناك حتى
�سن الـ .١٠٧كان فريداً في �أ ّنه كتب فوق مجل�سه «�إ ّن الظالم و� ْإن
حكمت له ينتظر العقاب .و�إ ّن المظلوم و� ْإن حكمت عليه ينتظر
إلي
الإن�صاف» .وتحت ذل��ك حديث نبوي�« :إ ّن�ك��م تخت�صمون � ّ
و�إ ّنما �أنا ب�شر ف�أيّما رجل اقتطعت له ح ّقاً من �أخيه ال ي�ستح ّقه
ف�إ ّنما اقتطعت له قطعة من ال ّنار �سيطوّق بها يوم القيامة.
من مواقفه امل�شهودة
درع �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب
تنازع علي بن �أب��ي طالب وهو �أمير الم�ؤمنين مع يهودي
على درع ،فاحتكما �إل��ى القا�ضي �شريح ،ال��ذي ق��ال« :ي��ا �أمير
الم�ؤمنين هل من بينة؟» ق��ال« :نعم الح�سن ابني ي�شهد �أن
الدرع درع��ي» ،قال �شريح« :يا �أمير الم�ؤمنين �شهادة االبن ال
تجوز» ،فقال علي�« :سبحان اهلل رجل من �أهل الجنة ال تجوز
�شهادته؟» فقال «يا �أمير الم�ؤمنين ذلك في الآخ��رة� ،أ ّم��ا في
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الدنيا فال تجوز �شهادة الإبن لأبيه» .فقال علي «�صدقت  -الدرع
لليهودي» .فقال اليهودي�« :أمير الم�ؤمنين قدمني �إلى قا�ضيه،
وقا�ضيه يق�ضي عليه! �أ�شهد �أن هذا الدين على الحق ،و�أ�شهد
�أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن محمداً ر�سول اهلل ،و�أن الدرع درعك
يا �أمير الم�ؤمنين� ،سقط منك لي ً
ال» .ف�أهداه �أمير الم�ؤمنين
الدرع.
يابني العدل �أعز علي منك:
جاءه ابنه ذات مرة مخت�صماً قوماً ،فا�ست�شار والده هل يرفع
عليهم ق�ضية يعلم �أنه �سيك�سبها� ،أم الأح�سن �أن ي�صالحهم؟ �أجابه
�أن ينطلق ويرفع الق�ضية .فرفع الق�ضية �أم��ام �أبيه ف�أك�سبهم
ال عن ال�سبب  -خ�صو�صاً
فتعجب ابنه �سائ ً
الق�ضية �ض ّد ابنهّ .
علي من �أمثالهم ،لكن
بني �أع ّز ّ
بعدما ا�ست�شاره  -فر ّد «�أ ّنك يا ّ
علي منك ،و�إ ّني خ�شيت �إن قلت لك �أن ت�صالحهم �أن
العدل �أع ّز ّ
تكون فو ّّت عليهم �شيئاً من ح ّقهم فق�ضيت لهم.
وفي موقف �آخر بعدها كان ذات االبن يكفل طرفاً في ق�ضية،
ف�أخذ ذلك الرجل المال وهرب به ،ف�أ�صدر �شريح حكماً بحب�س
ابنه ثالثين يوماً .في ك ّل يوم كان يذهب �إليه بالطعام قائ ً
ال
بي :لو �أ ّن فاطمة بنت مح ّمد �سرقت لقطع
«تذ ّكر حديث ال ّن ّ
مح ّمد يد فاطمة.
ال�شعبي يتعجل احلكم يف جمل�س �شريح:
ق��ال ال�شعبي :كنت جال�ساً عند �شريح القا�ضي �إذ دخلت
عليه ام ��ر�أة ت�شتكي زوج �ه��ا وه��و غ��ائ��ب وت�ب�ك��ي ب �ك��ا ًء �شديداً،
فقلت� :أ�صلحك اهلل ما �أراه��ا �إال مظلومة م��أخ��وذاً حقها .قال

وما علمك؟ قلت ل�شدة بكائها وكثرة دموعها .قال :ال تفعل �إال
بعد �أن تتب ّين �أمرها ،ف�إن �إخوة يو�سف جا�ؤوا �أباهم ع�شاء يبكون
وهم له ظالمون.
كيف كان يقيم ال�شهود:
كان ي�س�أل عن ال�شهود في ال�سوق وفي المدينة لتقييمهم ،و�إذا
أح�س �أ ّنهم يكذبون قال لهم «�أنا �س�أق�ضي لك ،و�أظ ّنك ك ّذاب ،لكن
� ّ
ال �أ�ستطيع �أن �أحكم ّ
بالظ ّنّ ،
وال�شهود معك ،لكن اعلم �أ ّن حكمي
لك ال يحوّل الباطل ح ّقاً وال الح ّق باط ًال ،و�ستقف بين يدي اهلل
يوم القيامة» ويُقر�ؤه المكتوب �أعلى المحكمة ال�سالف ذكره.

كان �شريح ي�أخذ يف االعتبار الأبعاد النف�سية
للمتخا�صمني:
ك��ان ي��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار الأب �ع��اد النف�سية للمتخا�صمين،
بالذات مع الن�ساء في الق�ضايا الزوجية .كان يجل�س ذات م ّرة
علي بن �أبي طالب فجاءت �س ّيدة فقالت «يا �أمير الم�ؤمنين
مع ّ
زوجي ي�صوم النهار ويقوم الليل و�أن��ا �أك��ره �أن �أ�شكوه وهو في
ط��اع��ة اهلل» ف��ر ّد ع�ل� ّ�ي «ن�ع��م ال ��زوج زوج ��ك» ف ��أع��ادت مقولتها
علي ف�أعطاها ذات الإجابة ثاني ًة .فقال
مرة ثانية فلم يفهم ّ
له �شريح «يا �أمير الم�ؤمنين المر�أة ت�شكو زوجها �إ ّن��ه يتركها

من مقوالته امل�أثورة

كان يقول لل�شاهدين (�إنما يق�ضي على هذا
الرجل �أنتما و�إني لم َّت ٍق بكما فاتقيا).
ومن �أقواله�( :إني لأ�صاب بالم�صيبة ف�أحمد
اهلل عليها �أربع مرات� ،أحمد �إذ لم يكن �أعظم منها،
و�أحمد �إذ رزقني ال�صبر عليها ،و�أحمد �إذ وفقني
لال�سترجاع ،لما �أرج��و من الثواب ،و�أحمد �إذ لم
يجعلها في ديني).
عدل يوم �أف�ضل من عبادة �ستين �سنة.
في �سنّ ال��ـ ،١٠٧كان ال ي��زال قا�ضي الق�ضاة،
و�سئل عن �صحته ،ف�أجاب «حفظناها في ال�صغر
فحفظها اهلل لنا في الكبر.
وبعد �أن ق�ضى في عهد خم�سة خلفاء ا�ستقال.
ثم مات بعد ذلك ب�شهر ،وكان يبكي وهو يموت ف�سئل
لماذا ،ف�أجاب في مرة لم �أ�سو بين متخا�صمين.
قالوا كيف .قال مال قلبي لأحدهم.

العــدد ( - )9يناير 2012 -

مبد�أ حيادية القا�ضي ،والبعد عن ال�شبهات:
كان �شريح ال يتعامل مطلقاً مع الذين يق�ضي بينهم وكان
يمنع الذين يق�ضي بينهم من �أن يتعاملوا معه ب�أي طريقة طوال
فترة الحكم  -وذات مرة كان يقيم رجل في بيته �ضيفاً ،ف�أراد �أن
يرفع �إليه ق�ضية ،فخيره بين ترك الق�ضية �أو ترك بيته.

في الفرا�ش» ف�س�أله كيف فهم ذلك؟ و�أم��ره �أن يحكم بينهما.
فا�ستح�ضر �شريح ال ّزوج ف�س�أله «�أنت تهجر زوجتك؟» قال نعم،
قال «ال يح ّل لك �أن تهجرها فوق �أربعة �أيّام.
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«كيمياء» الشخص ّية (اإلماراتية)

بقلم /د .فايز بن عبداهلل ال�شهري

    قد ُتتاح الفر�صة للإن�سان �أن يزور ويتجوّل في العديد
من المدن والعوا�صم ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن تترك لديه
هذه المدينة �أو تلك انطباعاً �إيجاب ّيا ً,لأن لكل مدينة �شخ�ص ّية
تحاول �أن تت�صل بزائرها لتترك بع�ض �سماتها في وجدانه،
ت�سجل في الوعيه بع�ض الذكريات التي ال تمحوها الأيام.
�أو ّ
وين�سحب بع�ض هذا الكالم على �ساكني المدن ,فقد ت�ستقبلك
المدينة بزينتها وعبارات الترحيب على نوا�صي طرقاتها ،وفي
ذات الوقت ي�شيح عنك �أكثر �ساكنيها مل ً
ال �أو حقداً طبقياً �أو
حتى نفوراً من ت�صرفات وتراكمات كما هي معظم الم�شاتي
والم�صايف الأوروب ّية التي دا�ستها �أقدام «الهياط» العربي.
وفي زياراتي المتعددة لدولة الإمارات العربيّة المتحدة ،وعلى
إمارتي «دبي» «و�أبوظبي» ُ
كنت دائماً �أتعمد �أال ت�شغلني كثرة
الأخ�ص � ْ
ناطحات ال�سحاب ،وعجائب المن�ش�آت العمالقة عن ر�ؤية الإن�سان
الإماراتي ومحاولة الحديث معه وقبول دعوته .وحدث �أن عرفت
�إماراتيين في �سنوات الغربة والدرا�سة ،واجتمعت �إل��ى ر�سميين
وحا�ضرت في طالب ومتدربين ،كما جمعتني ظ��روف ا�ست�شاريّة
و�شخ�صيّة مع مواطنين عاديين ورج��ال �أعمال �إماراتيين وكنت
في كل هذه الأحوال �أخرج بانطباع �إجمالي واحد عززته التجارب
المتنوعة .وهذا االنطباع ملخ�صه و�ضوح تف ّرد «�شخ�صيّة» الإن�سان
الإماراتي بهدوئه وابت�سامته وكلما اقتربت منه �أكثر يبهرك بعفويّة

ت�صرفاته وح�سن مع�شره وح�ضوره الإن�ساني ال��ذي يكاد يطغى على
المكان الباذخ الذي يعي�ش فيه وي�ضيف �إليه كل يوم مفاج�أة جديدة.
ر� ُ
أيت واختبرت معظم هذه ال�سمات على كل الم�ستويات وفي �أوقات
مختلفة ،تجدها �أكثر و�ضوحاً حتى في لحظات العتب والغ�ضب وقد
اختبرتها م��ع رف��اق �سفر ،و�أق ��ران درا� �س��ة ،ه��ي ذات ال���ص��ورة للإن�سان
الإماراتي ب�صوته الخفي�ض ولبا�سه الأنيق الب�سيط وقدرته على انتظار
محدثه حتى ي�ستوعبه ويفهم ما يريد.
وم��ن العجيب �أن��ك �أي�ضا تجد ه��ذا الت�أثير الطاغي والت�أثير
الممتد لل�شخ�ص ّية الإمارات ّية حتى على مالمح وكثير من ت�صرفات
جن�سيات عرب ّية وغير عرب ّية ممن عا�ش �أبنا�ؤها بين الإماراتيين
وع �ل��ى الأخ ����ص ال�ج�ي��ل ال �ث��ان��ي م��ن �أب �ن��اء ال�م�ه��اج��ري��ن فتراهم
مندمجين في ثقافة البلد ب�شكل عجيب.
وحيث كتب «جمال حمدان» �أروع �أعماله عن «�شخ�ص ّية م�صر»
م�ؤمناً بما ي�سميه عبقر ّية المكان وت�أثير نهر النيل على �شخ�ص ّية
الإن�سان الم�صري ف�إن المت�أمل يجد بجالء قوة هذا الت�أثير على
�إن���س��ان �أر���ض النيل ما�ضياً وح��ا��ض��راً .ول�ك��ن الو�ضع ف��ي الخليج
العربي لم يحظ بمثل هذا التحليل العلمي وقد �س�ألت �أكثر من
�صديق متخ�ص�ص في علم االجتماع وعلم النف�س عن الم�ؤثرات في
بناء �شخ�ص ّية المجتمع الخليجي فجزموا ب�أهم ّية ح�ضور المكان
في �شخ�ص ّية قاطنيه ولكنني لم �أجد ربطاً مقنعاً بين ال�شخ�ص ّية
الإمارات ّية ،والجغرافيا التي تت�شابه في كثير من مكوناتها مع بق ّية
�إمارات الخليج في حين طبعت �سكانها ب�سمات �أخرى.
ال �شك �أن «كيمياء» ال�شخ�صيّة الإماراتيّة مو�ضوع خ�صب للدرا�سة
والت�أمل لنعرف كيف ا�ستطاعت هذه ال�شخ�صيّة �أن تمزج  -بكل اقتدار-
�أروع تقنيات الم�ستقبل مع �أجمل قيم الما�ضي دون ت�ضحية بروح الإن�سان
وبال مغامرات تفقد المجتمع الإماراتي توازنه في مزادات ال�سيا�سة.
عن جريدة «الريا�ض» ال�سعودية  9يناير 2012م
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قـــر�أت لـك

المزيد من

كتاب «التفكير الإيجابي» يخل�ص �إلى �إن ك ً
ال منا
قادر على تغيير روتين حياته وتجديدها ..فمن منا
ي�صعب عليه ذلك؟!
تلك مقدمة لكتاب (المزيد من التفكير الإيجابي More
 )positive thinkingللكاتبة فيرا بيفر .. Vera Peiffer

�صدرت الطبعة الأولى منه عام 2005

تقول الم�ؤلفة:
ال�ح�ي��اة ع �ب��ارة ع��ن اال��س�ت�م�ت��اع وتحقيق الإن �ج ��ازات والنجاح
�سواء عملياً �أو اجتماعياً �أو علمياً ،كل فرد منا له طاقة مكنونة
عليه فقط �أن يبحث عنها في ذاته ثم يقوم ب�إظهارها على الواقع
حينها ي�ستطيع �أن يعطي الكثير في الحياة لإ�سعاد نف�سه ثم �إ�سعاد
الآخرين.
وكل �إن�سان لديه نجاح و�إخفاق ،حتى العلماء والم�ستك�شفين
والباحثين �أخفقوا عدة مرات حتى تو�صلوا للنتيجة التي �أرادوها
ع��ن طريق ال�ت�ف��ا�ؤل ،نظرة ال�ت�ف��ا�ؤل يجب �أن تكون ف��ي داخ��ل كل
فرد منا حتى ي�ستطيع �أن ي�صنع �سعادته بنف�سه فم�ساعدة الإن�سان
بيده و لي�س بيد الآخرين فوحدك الذي ت�ستطيع �أن ت�صنع نف�سك
و�سعادتها عن طريق التفا�ؤل وا�ستغالل الفر�ص ب�صور �إيجابية
ناجحة حينها تجد نف�سك تحقق ما تريد ب�صورة تلقائية ،فع�ش
في حدود يومك وتفاءل بالم�ستقبل ،فالأقوال التي قيلت فيك لن
ت�ضرك ،بل ت�ضر �صاحبها فال تفكر فيها ،فكم من العلماء ا�ستهز�أ

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

بهم الآخرون ولكنهم لم ي�ست�سلموا حتى و�صلوا .فقل نعم �أ�ستطيع
ِل َم ال؟ و اتجه �إلى الأمام للو�صول �إلى �أهدافك.
الكتاب ي�ساعد ال�شخ�ص على التفا�ؤل في مقابل الت�شا�ؤم
حيث �إن الكاتبة ق��ام��ت ب��رب��ط بع�ض الق�ص�ص الخرافية
بواقعنا ويت�ألف الكتاب من ثالثة �أجزاء كما يلي:
الجزء الأول يتناول الإجابة على �س�ؤال هل نحن م�سيرون
�أم مخيرون؟
الجزء الثاني تتحدث فيه عن الوقت المنا�سب و الأمان
وال�ق�ن��اع��ة وال�ت�ب�ع�ي��ة وال �خ��وف ،بالن�سبة ل�ل�خ��وف طرحت
فيه �أرب��ع ح��االت ،كالخوف من ا�ستك�شاف الواقع المخالف
لواقعك الخا�ص ،والخوف من تحمل م�س�ؤولية ت�صرفاتك
وال�خ��وف من ال�سلطة ،وال�خ��وف من االنتقال �إل��ى مرحلة
جديدة.
الجزء الأخير و هو الثالث �أوردت فيه عن �أهداف النمو
ال�شخ�صي من حيث ا�ستراتيجيات التفا�ؤل و�أدواتها.
وفي النهاية ترى الكاتبة �أن الإن�سان وحده فقط يعرف
�أف�ضل ما ينا�سبه ،لذلك ح��دد هدفك وانطلق ،ف��الأم��ر ال
يرجع �إلى الرياح ،بل �إلى كيفية و�ضعك لأ�شرعة �سفينتك
فالم�ستقبل هو �أمر ت�صنعه بنف�سك.
�أتمنى �أن ينال هذا العر�ض �إعجابكم ،ولكم مني جزيل
ال�شكر والتقدير.
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التفكير اإليجابي

تغريدات المشاهير
موزاييك

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
�أحلى ذكرى مع �أمي كانت عندما كنت �أتناول طعام الفطور معها وحديثنا
الأ�سري الدافئ الذي يعطيني دفعة قوية لبدء يومي بحما�س.

�سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل نهيان
�أذك��ر يف رح�لات ال��وال��د للرب ك��ان يحر�ص علينا ان ال ن�ترك �أي �شيء
خلفنا.

امللكة رانيا (الأردن)
�ضمان حق اجلميع يف التعليم النوعي هو �أ�سا�س �إ�صالح �أي جمتمع.
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معايل الوزير� /أنور قرقا�ش
املجل�س الوطني يناق�ش العديد من الق�ضايا املهمة و�أرى �أن املتابعة
الإع�لام�ي��ة ال ت��واك��ب ن�شاط املجل�س و ت��أت��ي �أح�ي��ان�اً عامة وال تتناول
املوا�ضيع بعمق.

الأديب وال�شاعر جمال بن حويرب
كلما قر�أت مقا ًال عن اجلماعات الإ�سالمية �أ�شعر بالغثيان ..متى نعي�ش
�إ�سالماً بال جماعات وال فرق ،نحن ولدنا م�سلمني و�سنموت كذلك.

�سعد بن طفلة
لكل لغة �صورها اجلمالية ح�سب ثقافتها.

العــدد ( - )9يناير 2012 -

رجب طيب �أردوغان رئي�س الوزراء الرتكي
هدفنا لعام � 2023أن ن�صل لتفريغ � 300ألف عامل متخ�ص�ص ب�شكل كامل
للبحث العلمي  ،لنكون من بني الدول الأوىل بالعامل �إن �شاء اهلل.

�سعد احلريري رئي�س الوزراء اللبناين ال�سابق
التوا�صل عرب تويرت هو �إحدى و�سائل التوا�صل مع النا�س وال عالقة له
ب�أي ا�ستحقاق �سيا�سي مقبل �أو �سابق.

حممد الربادعي
و�صف «فح�ص العذرية» على �سمرية �إبراهيم ب�أنه «فعل خمل باحلياء»
ولي�س جناية «هتك عر�ض» هو �إهانة ملفهوم العدالة وامتهان لكرامة
كل م�صري وم�صرية.
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امل�ستجدات الت�شريعية
يف دولـــة الإمـــــارات
العـــربية املتحـــــــدة
�إعداد� :أ.د حممد حممد حممد �أبوزيد
إذا كان النشر في الجريدة الرسمية هو
الوسيلة القانونية إلعالم الكافة بالتشريعات
الجديدة( ،المادة  111من الدستور)
فإن النشر في مجلة معهد دبي القضائي
هو الوسيلة الداعمة لتحقيق العلم للكافة
بهذه التشريعات.

القانون رقم ( )16ل�سنة 2011
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم  12ل�سنة 2004
ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي
�صدر ه��ذا ال�ق��ان��ون يف دب��ي بتاريخ � /31أك�ت��وب��ر 2011م
املوافق  4ذو احلجة  1432هـ ومت ن�شره باجلريدة الر�سمية
حلكومة دبي بالعدد ( )357ل�سنة  45يف  5حمرم  1433هـ،
املوافق  30نوفمرب 2011م بال�صفحات من � 5إىل .11
�أهمية هذا القانون
يعد هذا القانون انطالقة جديدة نحو التميز يف تقدمي
اخلدمات الق�ضائية لدنيا املال ورجال الأعمال ،الأمر الذي
حم�صلته النهائية تهيئة بنية جاذبة لقطاع الأعمال الإقليمي
والدويل مبا ي�ضمن تدفقات ا�ستثمارية وجتارية يف املنطقة،
هذا الذي ال ميكن �أن يكون دون �إن�شاء نظام قانوين وق�ضائي
يطمئن �إليه رج��ال امل��ال والأع�م��ال ب�أنه يوفر لهم � -إذا ما
وقع املحظور من منازعات � -سرعة احل�سم وب�أقل التكاليف
وكانت البداية هي �صدور قانون �إن�شاء حماكم مركز دبي
املايل العاملي يف  2004/12/25املوافق  13ذو القعدة  1425هـ
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رق��م  12ل�سنة  2004واملن�شور يف اجلريدة الر�سمية بالعدد
 301املوافق  2004/12/29املوافق  13ذي القعدة  1425هـ.
ون�صت امل ��ادة ( )11منه على �أن ي�صبح ن��اف��ذاً م��ن تاريخ
ن�شره ،كما ن�صت امل��ادة ( )10منه على �أن يلغى �أي ن�ص يف �أي
قانون �آخر �إىل املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
وب��ا��س�ت�ق��راء ن���ص��و���ص ه ��ذا ال �ق��ان��ون ي�ت���ض��ح �أن امل�شرع
كان ح��ذراً عند �إن�شائه جهازاً ق�ضائياً ي�ستجيب ملا تفر�ضه
التطورات االقت�صادية.
�أما و�أن ت�أكد من جناح التجربة ،فقد انطلق باطمئنان نحو
املزيد من التو�سع يف نظام حماكم املركز ،ملتزماً مبا تقت�ضيه
فكرة احلق والعدل وما يرتبط بهما من قيم عليا ،فكان �إ�صداره
للقانون اجل��دي��د امل���ش��ار �إل �ي��ه .ومب�ق��ارن��ة �أح �ك��ام ه��ذا القانون
و�أحكام القانون رقم  12ل�سنة  2004امل�شار �إليه �أي�ضاً يت�ضح �أن
التعديالت ت�صب يف خدمة الهدف الذي توخاه امل�شرع.
وحتى ميكن الإحاطة بهذه التعديالت ب�شكل منهجي،
ف�إننا نق�سمها �إىل املحاور الرئي�سة الآتية-:
املحور الأول :تعديالت تت�ضمن التو�سع يف اخت�صا�صات
املحاكم و�إن�شاء جلان ق�ضائية.
امل �ح��ور ال �ث ��اين :ت �ع��دي�لات ت�ت���ض�م��ن ال �ت��و� �س��ع يف مهام
و�صالحيات رئي�س املحاكم ،وتعيني نائب له لأول مرة ،وذلك
مبوجب مر�سوم ي�صدره �سمو احلاكم.
املحور الثالث :تعديالت تت�ضمن توطيد �أوا�صر التعاون
بني حماكم املركز وحماكم دبي.
وهذه املحاور حتتاج �إىل درا�سة م�ستقلة نعتزم – مب�شيئة

اهلل – ال�ق�ي��ام بها م�ستقب ً
ال ،ونكتفي الآن بو�ضع الن�ص
متجاوراً مع ما يقابله فيح�سن �إج��راء املقارنة وي�ساعد يف
الك�شف عن التعديالت التي �أدخلت ،هذا ف�ض ً
ال عن الإ�شارة
�إىل �أهمية هذه التعديالت عن التق�سيم املنهجي املقرتح من
جانبنا ب�ش�أن حماور التعديل.
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املادة الثانية قبل التعديل
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة �إزاء كل
منها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
الإمارات العربية املتحدة.
الدولة:
الإمارة�	:إمارة دبي.
�صاحب ال�سمو حاكم �إمارة دبي.
احلاكم:
مركز دبي املايل العاملي.
املركز:
الرئي�س :رئي�س املركز.
هيئات املركز :الهيئات التي يتم �إن�شا�ؤها طبقاً للفقرة 3
من املادة ( )3من قانون املركز امل�شار �إليه ،و�أية هيئات �أخرى
يتم ا�ستحداثها من قبل تلك الهيئات �أو من قبل الرئي�س.
حماكم دبي :حم��اك��م �إم� � ��ارة دب ��ي ال �ت��ي مت �إن�شا�ؤها
مبوجب القانون رقم ( )3ل�سنة .1992
م�ؤ�س�سات املركز املرخ�صة� :أي كيان مرخ�ص �أو م�سجل
�أو م�صرح له ب�شكل �آخر ملزاولة عمل مايل �أو م�صريف مبا يف
ذلك الأن�شطة والأعمال امل�شار �إليها يف املادة ( )9من قانون
املركز.
�أنظمة املركز�	:أي ��ة ق��واع��د �أو ل��وائ��ح �أو �أوام� ��ر متعلقة
باملركز ي�صدرها الرئي�س �أو ت�صدرها هيئات املركز.
م�ؤ�س�سات املركز� :أي كيان �أو م�شروع ت�أ�س�س �أ�صو ًال يف
املركز �أو ميار�س ن�شاطاً فيه ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سات املركز
املرخ�صة.
امل�ح��اك��م :املحكمة االب�ت��دائ�ي��ة وحمكمة اال�ستئناف يف
املركز املن�ش�أتان مبوجب هذا القانون.
ق��رار حتكيم� :أي ق��رار حتكيم يعتد به مبوجب قوانني
املركز �أو قرارات التحكيم الأجنبية التي ت�ستويف متطلبات
قوانني املركز.
لوائح املحاكم :اللوائح التي تنظم �إج��راءات التقا�ضي
لدى املحاكم.

املادة ( )2بعد التعديل
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا
القانون ،املعاين املبينة �إزاء كل منها ،ما مل يدل �سياق الن�ص
على خالف ذلك:
دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة:
الإمارة�	:إمارة دبي
�صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم:
مركز دبي املايل العاملي.
املركز:
الرئي�س :رئي�س املركز.
هيئات املركز :الهيئات امل�ن���ش��أة مب��وج��ب امل ��ادة ( )3من
القانون رقم ( )9ل�سنة  2004امل�شار �إليه و�أي��ة هيئة �أخرى
تن�ش�أ مبوجب ق��وان�ين امل��رك��ز �أو التي ي��واف��ق الرئي�س على
�إن�شائها.
حماكم دبي :حماكم الإم��ارة املن�ش�أة مبوجب القانون
رقم ( )3ل�سنة  1992امل�شار �إليه.
م�ؤ�س�سات املركز� :أي كيان �أو م�شروع من�ش�أ �أو مرخ�ص
�أو م�سجل �أو م���ص��رح ل��ه بالعمل �أو مب�م��ار��س��ة �أي ن�شاط
داخ��ل املركز وفقاً لقوانني املركز ،وت�شمل م�ؤ�س�سات املركز
املرخ�صة.
م�ؤ�س�سات املركز املرخ�صة� :أي كيان �أو م�شروع مرخ�ص
�أو م�سجل �أو م�صرح ل��ه م��ن قبل �سلطة اخل��دم��ات املالية
مبمار�سة اخلدمات املالية �أو �أي من الأن�شطة الأخرى وفقاً
لقوانني املركز.
ق��وان�ين امل��رك��ز� :أي ��ة ق��وان�ين تتعلق ب��امل��رك��ز ي�صدرها
احلاكم.
�أنظمة املركز�	:أي��ة ق��واع��د �أو �أنظمة �أو ل��وائ��ح �أو �أوامر
متعلقة باملركز ،ي�صدرها الرئي�س �أو ت�صدرها هيئات املركز.
امل �ح��اك��م :امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة وحم �ك �م��ة اال�ستئناف
املن�ش�أتان مبوجب هذا القانون ،واللجان الق�ضائية التي يتم
�إن�شا�ؤها بقرار من رئي�س املحاكم مبوجب قوانني املركز.
قرار التحكيم� :أي قرار حتكيم يعتد به مبوجب قوانني
املركز �أو قرارات التحكيم الأجنبية التي ت�ستويف متطلبات
قوانني املركز.
لوائح املحاكم :اللوائح التي تنظم �إج��راءات التقا�ضي
لدى املحاكم.

املادة الرابعة قبل التعديل
�إدارة املحاكم
( )1يتوىل رئي�س املحكمة ت�شكيل دوائر املحاكم املختلفة
والإ�شراف على �ش�ؤونها الإدارية.
( )2لرئي�س املحاكم تفوي�ض كل �أو بع�ض �صالحياته
اخلا�صة ب�إدارة املحاكم لأي من ق�ضاة املحاكم وفقاً لقوانني
املركز و�أنظمته.
املادة ( )4بعد التعديل
مهام و�صالحيات رئي�س املحاكم
 -1يكون للمحاكم رئي�س ونائب للرئي�س يتم تعيينهما
مبوجب مر�سوم ي�صدره احلاكم.
 -2بالإ�ضافة �إىل ال�صالحيات وامل�ه��ام املنوطة برئي�س
امل �ح��اك��م مب��وج��ب ق��وان�ي�ن امل ��رك ��ز ،ي �ت��وىل رئ�ي����س املحاكم
الإ�شراف العام على املحاكم ،ويكون له يف �سبيل ذلك القيام
باملهام وال�صالحيات التالية:
�أو ًال :املهام وال�صالحيات الإدارية:
�أ -ت�شكيل دوائر املحاكم املختلفة.
ب -حتديد ال ُبنى التحتية واملباين واخلدمات الإدارية
و�أي��ة خدمات �أخ��رى الزم��ة لتحقيق �أه��داف املحاكم ،ورفع
التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إىل الرئي�س الت�خ��اذ م��ا يراه
منا�سباً ب�ش�أنها.
ج� -إب ��رام ال�ع�ق��ود واالت�ف��اق�ي��ات وم��ذك��رات التفاهم مع
الغري �سواء داخل الإمارة �أو خارجها ،وذلك يف �سبيل حتقيق
�أهداف املحاكم ،وحيازة ومتلك الأموال املنقولة والت�صرف
فيها وفقاً لقوانني املركز.
ثاني ًا :املهام وال�صالحيات الفنية:
�أ -اق�تراح م�شاريع قوانني املركز املتعلقة ب��أي �أم��ر يقع
�ضمن اخت�صا�ص املحاكم ،ورفعها �إىل الرئي�س.
ب -اعتماد و�إ��ص��دار الأنظمة ولوائح املحاكم التي تقع
�ضمن اخت�صا�ص املحاكم.
ج -ا�ستطالع ر�أي اجلمهور حول م�شاريع قوانني املركز
وم�شاريع �أنظمة املركز التي تقع �ضمن اخت�صا�ص املحاكم.
88

 -3لرئي�س املحاكم تفوي�ض �أي من �صالحياته الإدارية
لنائبه �أو لأي من ق�ضاة املحاكم �أو م�سجل املحاكم.
 -4بالإ�ضافة �إىل ما يتم تكليفه به من مهام و�صالحيات من
قبل رئي�س املحاكم ،يتوىل نائب رئي�س املحاكم ممار�سة كافة
املهام وال�صالحيات املقررة لرئي�س املحاكم يف حال غيابه.
املادة اخلام�سة قبل التعديل
االخت�صا�ص الق�ضائي
�أ-املحكمة االبتدائية:
( )1م��ع م��راع��اة ال�ف�ق��رة ( )2م��ن ه��ذه امل� ��ادة ،تخت�ص
املحكمة االبتدائية دون غريها بالنظر يف:
(�أ) الدعاوى واملنازعات املدنية �أو التجارية التي يكون
املركز �أو �أي من هيئات املركز �أو م�ؤ�س�ساته طرفاً فيها.
(ب) الدعاوى واملنازعات املدنية �أو التجارية النا�شئة عن
�أو املتعلقة بعقد مت تنفيذه �أو معاملة مت �إج��را�ؤه��ا كلياً �أو
جزئياً يف املركز �أو بواقعة حدثت باملركز.
(ج) ال�ط�ع��ون ال�ت��ي ت�ق��دم �ضد ال �ق��رارات ال���ص��ادرة عن
هيئات امل��رك��ز وال�ت��ي ت�ك��ون قابلة للطعن مب��وج��ب قوانني
املركز و�أنظمته.
(د) �أي طلب تكون للمحاكم �صالحية النظر فيه مبوجب
قوانني املركز و�أنظمته.
( )2يجوز للأطراف االتفاق على اخت�صا�ص �أية حمكمة �أخرى
يف امل�سائل الواردة يف الفقرات (�أ) و(ب) و(د) من هذه املادة.
ب-حمكمة اال�ستئناف:
( )1تخت�ص حمكمة اال�ستئناف دون غريها بالنظر يف:
( )1الطعون التي تقدم �ضد الأحكام والقرارات ال�صادرة
عن املحكمة االبتدائية.
( )2تف�سري �أية مادة من قوانني املركز ،وذلك بنا ًء على
طلب املحاكم يف دع��وى منظورة �أمامها �أو طلب �أي��ة هيئة
من هيئات املركز �أو طلب �إحدى م�ؤ�س�سات املركز� ،شريطة
ح�صول امل�ؤ�س�سة على �إذن بذلك من رئي�س املحاكم ،ويكون
لهذا التف�سري قوة القانون.
( )2ت�ك��ون الأح �ك��ام ال �� �ص��ادرة ع��ن حمكمة اال�ستئناف
نهائية وال يجوز الطعن فيها ب�أي طريق من طرق الطعن.

املادة ( )5بعد التعديل
االخت�صا�ص الق�ضائي
�أ -املحكمة االبتدائية:
 -1تخت�ص امل�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة دون غ�يره��ا بالنظر
والف�صل يف:
�أ -الطلبات وال��دع��اوى املدنية �أو التجارية التي يكون
املركز �أو �أي من هيئات املركز �أو م�ؤ�س�سات املركز �أو م�ؤ�س�سات
املركز املرخ�صة طرفاً فيها.
ب -الطلبات والدعاوى املدنية �أو التجارية النا�شئة عن
�أو املتعلقة بعقد �أو بوعد بالتعاقد �سواء مت �إبرامه �أو �إمتامه
�أو تنفيذه جزئياً �أو كلياً داخل املركز �أو �سيتم تنفيذه فعلياً �أو
من املفرت�ض تنفيذه يف املركز مبوجب �شروط �صريحة �أو
�ضمنية من�صو�ص عليها يف العقد.
ج -الطلبات والدعاوى املدنية �أو التجارية النا�شئة عن
�أو املتعلقة بواقعة �أو مبعاملة متت كلياً �أو جزئياً يف املركز
ومتعلقة ب�أن�شطته.
د -ال�ط�ع��ون ال�ت��ي ت�ق��دم ��ض��د ال �ق��رارات �أو الإج� ��راءات
ال�صادرة عن هيئات املركز والتي تكون قابلة للطعن مبوجب
قوانني املركز و�أنظمة املركز.
هـ� -أي طلب �أو دع��وى تكون للمحاكم �صالحية النظر
فيها مبوجب قوانني املركز و�أنظمة املركز.
 -2ي �ج��وز ل�ل�م�ح�ك�م��ة االب �ت��دائ �ي��ة ال �ن �ظ��ر وال �ف �� �ص��ل يف
الطلبات والدعاوى املدنية �أو التجارية �إذا رفعت �إليها باتفاق
الأطراف خطياً �سواء قبل �أو بعد وقوع النزاع ،على �أن يكون
هذا االتفاق مبوجب ن�ص خا�ص وا�ضح و�صريح.
 -3يجوز للمحكمة االبتدائية النظر والف�صل يف الطلبات
والدعاوى املدنية �أو التجارية التي تقع �ضمن اخت�صا�صها �إذا
اتفق الأط��راف كتاب ًة على اخت�صا�ص حمكمة �أخرى معينة
بنظر الطلب �أو الدعوى ومت رف�ض النظر يف هذه الدعوى
�أو الطلب من قبل تلك املحكمة لعدم االخت�صا�ص.
 -4على الرغم مما ورد يف البند ( )2من الفقرة (�أ) من

ب-حمكمة اال�ستئناف:
 -1تخت�ص حم�ك�م��ة اال��س�ت�ئ�ن��اف دون غ�يره��ا بالنظر
والف�صل يف:
�أ -الطعون التي تقدم �ضد الأحكام والقرارات ال�صادرة
عن املحكمة االبتدائية.
ب -تف�سري �أي��ة م��ادة من قوانني املركز و�أنظمة املركز،
وذلك بنا ًء على طلب رئي�س املحاكم يف حال ورود هذا الطلب
�إليه من �أي��ة هيئة من هيئات املركز �أو م�ؤ�س�سات املركز �أو
م�ؤ�س�سات املركز املرخ�صة ،ويكون لهذا التف�سري قوة الت�شريع
الذي مت تف�سريه.
 -2تكون الأحكام ال�صادرة عن حمكمة اال�ستئناف قطعية
وباتة وال يجوز الطعن فيها ب�أي طريق من طرق الطعن.
ج -يُتبع يف �ش�أن الطلبات والدعاوى املدنية �أو التجارية املنظورة
�أمام حماكم املركز الإجراءات املقررة يف لوائح املحاكم.
د -قا�ضي التنفيذ يف املركز:
يندب رئي�س املحاكم من بني ق�ضاة املحاكم قا�ضياً �أو
�أكرث للتنفيذ.

العــدد ( - )9يناير 2012 -

(ج)-قا�ضي التنفيذ يف املركز:
يعني رئي�س املحاكم �أحد ق�ضاة املحكمة االبتدائية قا�ضياً
للتنفيذ يخت�ص ب�إ�صدار �أوامر التنفيذ �ضمن حدود املركز.

هذه املادة ،ال يجوز للمحكمة االبتدائية النظر والف�صل يف
الطلبات والدعاوى املدنية �أو التجارية التي يكون قد �صدر
ب�ش�أنها حكم نهائي من حمكمة �أخرى.

املادة ال�سابعة قبل التعديل
التنفيذ
( )1ي�ق��وم ق��ا��ض��ي التنفيذ يف امل��رك��ز بتنفيذ الأحكام
وال � �ق ��رارات والأوام� � ��ر ال �� �ص��ادرة ع��ن امل �ح��اك��م وال� �ق ��رارات
التحكيمية امل�صادق عليها من قبل املحاكم ،وذل��ك �إذا كان
حمل التنفيذ �ضمن حدود املركز.
( )2تنفذ الأح �ك��ام وال �ق��رارات والأوام� ��ر ال���ص��ادرة عن
امل�ح��اك��م وال� �ق ��رارات التحكيمية امل �� �ص��ادق عليها م��ن قبل
املحاكم� ،إذا كان حمل التنفيذ خ��ارج ح��دود املركز من قبل
قا�ضي التنفيذ يف حماكم دبي ،وفقاً لل�شروط التالية:
�أ� -أن يكون احلكم �أو القرار �أو الأمر نهائياً وقاب ًال للتنفيذ.
ب� -أن تتم ترجمة احلكم �أو القرار �إىل اللغة العربية.
( )3ل�ي����س ل�ق��ا��ض��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ يف حم��اك��م دب ��ي مراجعة
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مو�ضوع احلكم �أو القرار �أو الأمر ال�صادر عن املحاكم.
( )4يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوام��ر ال�صادرة خارج
املركز داخل املركز ،وذلك بالطرق املقررة يف قوانني املركز.
املادة ( )7بعد التعديل
التنفيذ
 -1يخت�ص قا�ضي التنفيذ املنتدب وفقاً للمادة (/5د) من
هذا القانون ،بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوام��ر ال�صادرة
عن املحاكم وال�ق��رارات التحكيمية امل�صادق عليها من قبل
املحاكم �إذا كان حمل التنفيذ يقع يف املركز ويتم هذا التنفيذ
وفقاً للوائح املحاكم.
 -2يتم تنفيذ الأح �ك��ام وال �ق��رارات والأوام� ��ر ال�صادرة
عن املحاكم وال�ق��رارات التحكيمية امل�صادق عليها من قبل
املحاكم �إذا ك��ان حمل التنفيذ خ��ارج ح��دود املركز بوا�سطة
اجلهة املخت�صة بالتنفيذ خ��ارج امل��رك��ز ووف�ق�اً للإجراءات
والأ�صول املتبعة لديها يف هذا ال�ش�أن ،وكذلك �أية اتفاقيات
�أو مذكرات تفاهم مربمة بني املحاكم وبني تلك اجلهات،
ووفقاً لل�شروط التالية:
�أ� -أن يكون احلكم �أو القرار �أو الأمر �أو القرار التحكيمي
امل�صادق عليه املطلوب تنفيذه نهائياً وقاب ً
ال للتنفيذ.
ب� -أن تتم ترجمة احلكم �أو القرار �أو الأم��ر �أو القرار
التحكيمي امل�صادق عليه �إىل اللغة املعتمدة لدى اجلهة التي
�سيتم التنفيذ من خاللها.
ج� -أن يتم و�ضع ال�صيغة التنفيذية على احلكم �أو القرار �أو
الأمر �أو القرار التحكيمي امل�صادق عليه من قبل املحاكم.
 -3بالإ�ضافة �إىل ما ورد يف الفقرات (�أ)( ،ب) و (ج) من
البند ( )2من هذه املادة ،يراعى عند تنفيذ الأحكام والقرارات
والأوامر ال�صادرة عن املحاكم والقرارات التحكيمية املُ�صادق
عليها من قبل املحاكم ،والتي يتم تنفيذها عن طريق حماكم
دبي ما يلي:
�أ -ت�صدر املحاكم ر�سالة تنفيذ موجهة �إىل رئي�س املحكمة
االبتدائية يف حماكم دبي مو�ضحاً بها الإجراء املطلوب تنفيذه.
ب -يقوم طالب التنفيذ بتقدمي طلب �إىل قا�ضي التنفيذ
مبحاكم دبي مرفقاً به �صورة احلكم �أو القرار �أو الأمر مع
الرتجمة القانونية وكذلك ر�سالة التنفيذ.
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جُ -يطبق قا�ضي التنفيذ مبحاكم دبي �إجراءات وقواعد
التنفيذ ال��واردة بقانون الإج��راءات املدنية االحت��ادي امل�شار
�إليه ،مبا يف ذلك �إ�شكاالت التنفيذ ،وال يجوز له البحث يف
مو�ضوع احلكم �أو القرار �أو الأمر.
د -ت�ستويف حماكم دبي ر�سوم التنفيذ عن كل طلب تنفيذ
ُيقدم لديها لتنفيذه وفقاً لقانون ر�سوم املحاكم امل�شار �إليه.
ُ -4ت�ن�ف��ذ الأح �ك��ام وال� �ق ��رارات والأوام � ��ر ال �� �ص��ادرة عن
حماكم دبي والقرارات التحكيمية امل�صادق عليها من قبلها
�إذا كان حمل التنفيذ يقع يف املركز من قبل قا�ضي التنفيذ
يف املحاكم ،ووفقاً لل�شروط التالية:
�أ� -أن يكون احلكم �أو القرار �أو الأم��ر املطلوب تنفيذه
نهائياً وقاب ً
ال للتنفيذ.
ب� -أن تتم ترجمة احلكم �أو ال�ق��رار �أو الأم��ر من قبل
طالب التنفيذ �إىل اللغة الإجنليزية.
ج� -أن يتم و�ضع ال�صيغة التنفيذية على احلكم �أو القرار
�أو الأمر من قبل حماكم دبي.
 -5بالإ�ضافة �إىل م��ا ورد يف الفقرات (�أ)( ،ب) ،و(ج)
من البند ( )4من ه��ذه امل��ادةُ ،ي��راع��ى عند تنفيذ الأحكام
وال �ق��رارات والأوام ��ر ال�صادرة عن حماكم دب��ي والقرارات
التحكيمية املُ�صادق عليها من قبلها ،والتي يتم تنفيذها عن
طريق املحاكم ما يلي:
�أ -ت�صدر حماكم دبي ر�سالة تنفيذ موجهة �إىل رئي�س
املحاكم مو�ضحاً بها الإجراء املطلوب تنفيذه.
ب -ي �ق��وم ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ت�ق��دمي ط�ل��ب �إىل قا�ضي
التنفيذ باملحاكم مرفقاً به �صورة احلكم �أو القرار �أو الأمر
مع الرتجمة القانونية وكذلك ر�سالة التنفيذ.
جُ -يطبق قا�ضي التنفيذ باملحاكم �إج� ��راءات وقواعد
التنفيذ الواردة بلوائح املحاكم ،مبا يف ذلك �إ�شكاالت التنفيذ،
وال يجوز له البحث يف مو�ضوع احلكم �أو القرار �أو الأمر.
د -ت�ستويف املحاكم ر�سوم التنفيذ عن كل طلب تنفيذ
ُيقدم للمحاكم لتنفيذه وفقاً لقانون الر�سوم املعمول به
لديها.
-6ت �ن �ف��ذ الأح� �ك ��ام وال � �ق� ��رارات والأوام� � � ��ر وال� �ق ��رارات
التحكيمية املُ�صادق عليها ال�صادرة خ��ارج املركز من غري
حماكم دبي داخل املركز بالطرق املقررة يف لوائح املحاكم.

العــدد ( - )9يناير 2012 -
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/دورات وور�ش عمل و�شهادات تكرمي
إعداد:

 �سالمة حمد �إجتبيحممد اليافعيبرنامج
دبلوم
الق�ضاء
الع�سكري

املحكمة اجلنائية الدولية
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القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي
و القا�ضي من�صور العو�ضي
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ال�سميطي يحا�ضر �أمام الوفد العراقي الزائر

القا�ضي الدكتور جمال
ال�سميطي يتحدث لأع�ضاء
وفد جامعة اجلزيرة يف
قاعة حممد بن ح�شر

 ..ولقطة تذكارية
مع الوفد الزائز
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حمادثات مع وفد من �شرطة دبي حول ق�ضايا االجتار بالب�شر

القا�ضي من�صور العو�ضي يف دورة ال�ضبطية
الق�ضائية ملوظفي دائرة ال�سياحة

دورة عقد النكاح وما يتعلق به من حق للمر�أة ومنع ع�ضلها يف
�ضوء قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي

94

اللقاء الق�ضائي حول «�إدارة الدعاوى»

لقطة من
دورة الذكاء
العاطفي
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وكالة رويرت
وحماكم مركز دبي
املايل العاملي
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اعتماد عالمي للخدمات
الصحية بدبي

سعادة /قاضي سعيد المروشد
مدير عام هيئة الصحة بدبي
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لقد �شكلت �أوامر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س
جمل�س الوزراء ،حاكم دبي رعاه اهلل وتوجيهاته امل�ستمرة ب�ضرورة االعتماد الدويل للخدمات
ال�صحية نهجاً ن�سرت�شد به للم�ضي قدماً يف طريق التقدم والرقي واالزدهار والولوج �إىل امل�ستقبل
الأف�ضل والغد امل�شرق بكل ثقة وعزمية و�إ�صرار.
ف�سموه رعاه اهلل �أكد خالل �إعالنه عن خطة دبي اال�سرتاتيجية على �أهمية تطوير جودة
خدمات الرعاية ال�صحية والو�ضع ال�صحي لل�سكان ،وتفعيل عملية التخطيط للقطاع ال�صحي،
وتعميم ال�ضمان ال�صحي ،وت�شجيع امل�ست�شفيات اخلا�صة للح�صول على اعتماد دويل ،وتطوير
معايري الرتخي�ص للكوادر الطبية ،والرتكيز على التعليم والتوعية ال�صحية لتح�سني ال�سلوك
ال�صحي العام.
ومنذ �إعالن �سموه عن حماور خطة دبي اال�سرتاتيجية عام 2007م حر�صت الهيئة على ترجمة
توجيهات �سموه وحققت بذلك اجنازات متعددة متثلت بح�صول م�ست�شفياتها (را�شد ،دبي ،الو�صل)
ومركز الثال�سيميا على االعتماد الدويل من الهيئة الدولية امل�شرتكة العتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية
منذ عام 2007م وجتديد هذا االعتماد عام 2010م وح�صول مركز املطار الطبي على هذا االعتماد
ليكون من �أوائل املراكز الطبية التي حتقق هذا االجناز على م�ستوى املنطقة لتكون الهيئة املثل
والقدوة لباقي مقدمي اخلدمات الطبية يف �إمارة دبي.
كما متكنت الهيئة بدعم وت�شجيع القطاع الطبي اخلا�ص يف الإمارة من احل�صول على االعتماد
الدويل خلدماته ال�صحية �إذ ا�ستطعنا وبحمد اهلل تعاىل من حتقيق االعتماد الدويل لـعدد كبري من
امل�ست�شفيات اخلا�صة واملختربات الطبية واملراكز التخ�ص�صية� ،إ�ضافة �إىل وجود عدد �آخر من املن�ش�آت
الطبية يف املراحل والإجراءات الأخرية للح�صول على هذا االعتماد خالل العام اجلاري 2012م.
كما حققت الهيئة �إجنازات ملمو�سة يف جمال و�ضع وتطوير الت�شريعات ال�صحية وتطوير
معايري الرتاخي�ص الطبية للأفراد واملن�ش�آت والرقابة على من�ش�آت القطاعني العام واخلا�ص
يف الإمارة وو�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية للقطاع ال�صحي للأعوام املقبلة والتو�سع يف نوعية
وتخ�ص�صية اخلدمات الطبية واملن�ش�آت ال�صحية.
�إننا فخورون مبا حققناه من اجنازات متوالية يف القطاع الطبي ..وهي �إجنازات
تلقي علينا م�س�ؤولية عظيمة للبقاء عند ح�سن ظن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي
رعاه اهلل �صاحب الفكر النري والر�ؤية الثاقبة امل�ست�شرفة لآفاق امل�ستقبل ..كما
تبعث فينا مزيداً من احل�س امل�س�ؤول ملوا�صلة العمل بوترية عالية و�أداء متميز
لال�ستمرار يف حتقيق الر�سالة الإن�سانية التي نذرنا لها �أنف�سنا واملتمثلة يف احلفاظ
على �صحة الإن�سان �سليماً معافى و�ضمن �أعلى معايري اجلودة العاملية.
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