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ا�ثبات الجنائي 
في عصر عمال المعرفة

ملف العدد

التسوية الودية للمـنازعات..
سرعة في الفصل وعدالة بالتراضي

الوسائل البديلة لحل المنازعات
 ا�صالح ا�سري نموذجًا

ا�جراء ا�داري
كآلية لحماية المستهلك

إنجــازات المعهــد في عام
97 برنامجًا بزيادة نسبتها 22 ٪

2674 متـدربًا بزيــادة 37 ٪

14 إصــدارًا جـديـدًا 
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مدير عام املعهد، رئي�س التحرير

القاضي د.جمال السميطي

تهنئة ...
4 يناير،  »االأخوة واالأخوات، توا�صل معي كثيرون بخ�صو�س االحتفاالت بيوم الجلو�س في 

نحن نريد اأن نحتفل بطريقتنا الخا�صة التي تتنا�صب مع مجتمعنا وعفويته واأ�صالة تقاليدنا 

وتراثنا. اأنا ال اأريد تكريماً خا�صاً لي. اأنا اأريد اأن نكرم في كل �صنة فئة من المجتمع تحتاج اإلى 

التكريم. ال�صنة الما�صية كرمنا اأبناءنا االأيتام، هذه ال�صنة نريد اأن نكرم اأمهاتنا.. �صبب نجاحاتنا 

واإنجازاتنا.. لنخ�ص�س اهتمامنا هذا العام لتكريم اأمهاتنا، فكل اأم ت�صتحق التكريم الأنها �صبب 

حول  واقتراحاتكم  اأفكاركم  منكم  اأ�صمع  اأن  اأريد  حدود،  بغير  والعطاء  الحب  وم�صدر  الوجود 

كيفية تكريم االأم... نريد اأن نكرم االأم في كل بيت في االإمارات.«

 محمد بن را�صد اآل مكتوم. 

نحن فخورون باأن يكون لنا قائد عظيم ك�صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل 

مكتوم، كلماته عن دور االأم في المجتمع جعل مكانتها اأهم من االهتمام باالحتفال بمرور خم�صة 

اأعوام على تولي �صموه مقاليد الحكم في اإمارة دبي. �صيدي اأدام اهلل حكمك اأعواماً مديدة مليئة 

بالخير والرفاء واالإنجازات وتجاوز كافة التحديات.

تطوير البرامج..
يقول الفيل�صوف الوت�صو تاوتيه كينج »اإن ال�صيء ال يكتمل بمجرد الو�صول اإليه واإنما يكتمل 

عندما ي�صل اإلى نهايته«، وفي نف�س ال�صياق يقول دبليو �صمر�صت هوم »من االأمور الطريفة في 

الحياة اأنك اإذا لم تر�س �صوى باالأف�صل ف�صوف تح�صل عليه«.

ونحن في معهد دبي الق�صائي ال نختلف عن اأولئك العظماء، فلم ن�صل بعد للنهاية وال 

نر�صى اإال باالأف�صل وباأن نكون رقماً �صعباً في التدريب القانوني والق�صائي حتى لو و�صل بنا 

اأن نناف�س اأنف�صنا.. فعلى م�صتوى التدريب نحن م�صممون على اأن تكون هذه ال�صنة مختلفة 

العام  موؤ�صرات  المعهد على  اأداء  موؤ�صرات  تفوقت من خالله  الذي   2011 الما�صي  العام  عن 

في   1683 كانوا  اأن  بعد   2670 فبلغوا  لدينا  المتدربين  عدد  في  زيادة  حققنا  حيث  ال�صابق، 

العام 2010، وزاد عدد برامجنا وبلغت 97 برنامجاً بعد اأن كانت 79 برنامجاً في العام 2010. 

وفي هذا العام التدريبي 2012 �صوف ياأخذ التطوير منحى اآخر بالن�صبة لبرامجنا، و�صنطبق 

4 يناير
وإنجازات 2011

نقطة وأول السطر..

ُك��ل��ن��ا ي��ع��م��ل ول���ك���ن اأ����ص���ع���ب تلك 

االأع���م���ال ه���ي ال��ت��ف��ك��ي��ر، ل���ذا فاإن 

الم�صتغلين فيه قلة.

@JamalAlsumaiti



التدريبية  برامجنا  معظم  على  التدريبية  الم�صاريع  اإدارة  مفهوم 

برجال  العالقة  ذات  والمهارات  المعارف  تطوير  على  �صتركز  والتي 

عن  ف�صاًل  القانونية،  والمهارات  المعارف  بجانب  والقانون  العدالة 

ثقة  عزز  ما  وهو  القطاعات  لكافة  الطلب  ح�صب  البرامج  ت�صميم 

الثقة لم  المعهد، تلك  التي يقدمها  البرامج  القطاعات بجودة  تلك 

الموؤ�ص�صات   وزاد عدد عمالئنا من  باأنف�صنا،  نثق  لم  لو  لتتحقق  تكن 

والهيئات والدوائر بجميع اإمارات الدولة فو�صل اإلى 112 عمياًل بعد 

اأن كانوا 83 في العام 2010. 

14 إصدارًا ..
14 اإ�صداراً جديداً،  ومن ناحية البحوث والدرا�صات، فقد اأ�صدرنا 

مجلة  هي  وها  والنوعي..  الكمي  التطوير  اإلى  ن�صعى  ذلك  في  ونحن 

اأ�صبحت  وقد  المتنوعة،  اأبوابها  بتطوير  الجديدة  حلتها  في  المعهد 

والداني،  القا�صي  ب�صهادة  المنطقة  في  االأولى  القانونية  المجلة 

والحر�س على اقتنائها.

الجودة«  بهذه  قانونية  مجلة  على  عيني  تقع  مرة  »الأول 

بهذه الكلمات و�صلتنا ر�صالة عبر البريد االإلكتروني  من قارئ 

من  المجلة  لن�صخة  اقتنائه  عند  عربية  اأ�صول  من  ا�صترالي 

�صالة الدرجة االأولى بمطار دبي. كما اأننا ب�صدد اإطالق المجلة 

في  القانونية  باالأبحاث  �صتعنى  والتي  المحكمة  القانونية 

المجاالت االإلكترونية والعلوم الم�صتحدثة بحيث تكون االأولى 

من نوعها في المنطقة.

خطتنا االستراتيجية ..
والتطوير  االتجاهات،  بكافة  المعهد  في  التطوير  مجاالت  اإن 

فريق  تطوير  اإلى  االأعلى،  في  اإليه  التطرق  تم  ما  بجانب  يمتد، 

خطتنا  نطلق  �صوف  لذلك  الداخلية،  والعمليات  والمنهجيات  العمل 

اال�صتراتيجية الجديدة بحيث تكون خطة ثالثية.

رؤية..
والقانوني،  العدلي  للتميز  اإقليمياً  مركزاً  نكون  اأن  المعهد  روؤية 

تلك الروؤية لن تتحقق اإال عندما ن�صبح مرجعاً في المجاالت التدريبية 

ال�صحيحة  الطريق  تلك  على  الحمد  وهلل  ونحن  والعدلية،  القانونية 

بف�صل روؤية �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم باأال 

نكون رقماً واإنما نموذجاً ُيحتذى به. 

هدية..
نف�صي وعن  وباالأ�صالة عن  اأت�صرف  فاإنني  الجديد  العام  بمنا�صبة 

اإخواني رئي�س واأع�صاء مجل�س االإدارة اأن اأعلن عن افتتاح ملعب معهد 

اإلى  وريا�صياً  اجتماعياً  اأ�صفنا مرفقاً  قد  بذلك  فتكون  الق�صائي  دبي 

العليا  القيادة  اهتمام  على  وا�صحة  داللة  وفيها  الق�صائية،  االأ�صرة 

متمثلة ب�صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم، و�صمو 

ال�صيخ حمدان بن محمد بن را�صد اآل مكتوم ولي عهد دبي، و�صمو ال�صيخ 

مكتوم بن محمد بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، رئي�س المجل�س 

الق�صائي، بتوفير وتهيئة كافة الو�صائل التي من �صاأنها اأن تعزز اأف�صل 

اأن تعزز مبداأ ا�صتقاللية  البيئات لالأ�صرة الق�صائية، والتي من �صاأنها 

الق�صاء واأهميته.
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تحية من سيدني
�صعادة القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي، رئي�س التحرير

 ح�صلت على ن�صخة من مجلة المعهد اأثناء توقفي 

في مطار دبي و�صعدت كثيراً بمطالعتها، فقد كانت اأول مجلة 

قانونية باللغة العربية اأح�صل عليها.. وحيث اأني متخ�ص�س 

»اللغويات  مجالي  في  وخا�صة  القانونية  اللغويات  علم  في 

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 واإن كانا 

من ثقافتين مختلفتين، ومن هنا فاإنني اأرغب فيما يلي:

اأواًل: اال�صتراك في المجلة واأتمنى فر�صة الح�صول على 

االأعداد الكاملة لها.

ثانياً: حيث اأنني اأ�صتاذ جامعي في�صعدني الم�صاهمة، اإن 

اأتيحت الفر�صة، في ن�صر مقاالت في المجلة باللغة العربية 

االنجليزية  باللغة  االأك��ادي��م��ي��ة  اأب��ح��اث��ي  ك��ل  اإن  ال��ع��ل��م  م��ع 

ا�صتعداد  واأنا على  الجنائية،  باللغويات  يتعلق  فيما  وخا�صة 

بع�س  ترجمة  )اأو  االنجليزية  اأو  بالعربية  �صواء  للم�صاهمة 

مقاالت المجلة اإلى االنجليزية(.

واأتطلع  المعهد  التعرف على  بفر�صة  كثيراً  �صعدت  لقد 

لفر�صة التعرف على ح�صرتكم �صخ�صياً وقريباً باإذن اهلل.

مع اأطيب التمنيات بالتوفيق، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل

د. محمد يحيى جمال

اأ�صتاذ الترجمة العربية  - كلية الحقوق - جامعة كانبرة

 المعهد: �صكراً للدكتور محمد يحيى جمال، على كلماته 

الطيبة، ونحن نرحب بك دائماً، عند قدومك لدولة االإمارات 

العربية المتحدة، واإلى دبي، كما ي�صعدنا التعاون معك في 

مو�صوعات المجلة، و�صيتم التوا�صل عبر البريد االإلكتروني 

الخا�س بكم.

4

شكـــرًا 
لتواصلكم

ويمثل  »ال��م��ع��ه��د«  مجلتكم  تفتحه  ج��دي��د  ب��اب 

فيه  االأع����زاء،  للقراء  وملتقى  واح��ة  نظرنا  ف��ي 

ي��م��ار���ص��ون ح��ق��ه��م ال��ط��ب��ي��ع��ي ف���ي ال��ت��ع��ب��ي��ر عن 

بالمجلة،  يتعلق  ف��ي��م��ا  وم��ق��ت��رح��ات��ه��م  اآرائ���ه���م 

واأن�صطته،  وبرامجه  المعهد،  ويمتد الإ�صدارات 

ونحن نرحب بكل قلم يكتب لنا، ونعدكم بالرد 

على كل ما ي�صلنا من اآراء ومقترحات، في هذا 

االإلكتروني  البريد  عبر  معنا  توا�صلوا  ال��ب��اب، 

في  ال��م��وج��ودة  العناوين  على  ال��ع��ادي  والبريد 

فهر�س المجلة.

بريد  رئيس التحرير
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-  برنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية  - الدفعة الثانية

-    تخريج دورة متدربي قضاء عسكري بإشراف المعهد

- عشر  مهارات في برنامج إدارة المشاريع وتقييمها

- في اجتماع بين المعهد وجمعية حقوق اإلنسان بحث إصدار 

وثائق حقوقية للمرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة
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العالمة التجارية ..
؟كيف نحمـيها..
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الفجوة تتسع بين

مخرجـات التعـليم

الحماية المدنية للمسـتهـلك
في مواجهة الســلع 
والخدمات المعيبة)1(

2
0

1
2

  -
ر  

اي
ين

  -
  )

9
(

د 
د

عــ
ال

5

بات االهتمام بالموارد الب�ص���رية ورعايتها ال�ص���غل ال�ص���اغل في وقتنا الحا�صر 

للعدي���د م���ن المنظم���ات والم�ص���روعات ف���ي مختل���ف القطاع���ات وعل���ى كاف���ة 

االأ�ص���عدة، وذلك لما للمورد الب�ص���ري من اأهمية ق�صوى في  منظومة التنمية 

التي ت�صعى اإليها الدول والموؤ�ص�صات على ال�صواء، ولذلك فقد جد الباحثين في 

تعزيز االهتمام بهذا المفهوم وتطويره فاأ�صبح علماً له مفرداته ومكنوناته.

وبع���د اأن كان���ت النظ���رة التقليدي���ة الإدارة الم���وارد الب�ص���رية م���ا ه���ي اإال عم���ل 

روتيني ي�ص���تمل على نواحي تنفيذية مثل �ص���بط ح�ص���ور وان�صراف العاملين، 

ومتابعة �صوؤونهم وتنظيم ملفات و�صجالت لهم، تطور فاأ�صبحت اإدارة الموارد 

الب�ص���رية اإحدى الوظائف الحيوية واالأ�صا�ص���ية في اأي من�ص���اأة لها نف�س درجة 

االأهمية التي تحظى بها االإدارات االأخرى المكونة لهيكل الدائرة اأو الموؤ�ص�صة 

واأعماله���ا الفني���ة، اإذ تنبع االأهمية من كون العن�ص���ر االإن�ص���اني هو محور عمل 

مفه���وم ووظيف���ة الم���وارد الب�ص���رية ف���ي المنظم���ات، كم���ا اأن عملي���ات تطويره 

وتدريبه وتنمية قدراته تعد حجر الزاوية في رقي وتقدم المنظمات وتحقيق 

اأهدافها.

ولغاية االآن لم يتو�ص���ل العلماء والباحثون والخبراء في هذا المجال لتحديد 

مفه���وم واح���د وموح���د لتعري���ف اإدارة الم���وارد الب�ص���رية، اإال اأن الجمي���ع ق���د 

يتف���ق عل���ى اأنها اإح���دى الوظائف الهامة في المنظم���ات الحديثة التي تخت�س 

با�صتخدام العن�صر الب�صري بكفاءة. 

ولك���ي يتحق���ق هذا، ولبيان اأهمية الموارد الب�ص���رية واالأن�ص���طة الرئي�ص���ة التي 

توؤديها فنورد ما جاء في المادة الرابعة من قانون اإن�صاء دائرة الموارد الب�صرية 

لحكومة دبي، حيث ن�ص���ت على »يهدف اإن�ص���اء الدائرة اإلى اإيجاد جهة حكومية 

تعنى بتطوير ا�ص���تراتيجية متكاملة للموارد الب�ص���رية الحكومية، وو�ص���ع اأطر 

الحوكمة وتحديث نظم وممار�صات الموارد الب�صرية لدى الجهات الحكومية«. 

حيث يمثل هذا التعريف تتويجاً لكل ما �ص���بقه من تعريفات، فقد جاء �ص���اماًل 

ومحدداً للهدف ومبيناً الأهمية اإدارة الموارد الب�صرية. 

لقد تم تطوير مفهوم الموارد الب�صرية ب�صقيه االإدارة والتطوير، واأ�صبح علماً 

وفن���اً يمار����س وب���ه مجال ال ح�ص���ر له من االإب���داع والتمي���ز، والدليل على ذلك 

اأن معايي���ر التمي���ز العالمية الت�ص���عة الت���ي تعتمد في معظ���م الجوائز المحلية 

والوطنية والدولية تت�صمن معيارين يتعامالن مع الموارد الب�صرية ونتائجها، 

وف���ي ه���ذا دالل���ة اأكيدة على ما له���ذا المفهوم من اأهمية ودور اأ�صا�ص���ي في رقي 

المنظمات وتطورها.

ب
درو

تعاظم أهمية ودور
إدارة وتطوير الموارد البشرية

بقلم: إلهام محمد المعيني
رئيس قسم الشؤون اإلدارية والمالية 

 صديق من سلطنة عمان
االأفا�صل معهد دبي الق�صائي المحترمين

المو�صوع/ منتدى الق�صاء واالإعالم

تحية طيبة

  باالإ�صارة اإلى المو�صوع اأعاله، ي�صرني 

اأجل  من  تبذلونها  التي  الجهود  على  اأ�صكركم  اأن 

الرقي بالثقافة القانونية وتعزيز عالقة القانون 

باالإعالم وال�صحافة ب�صكل خا�س، وقد قراأت على 

غالف العدد ال�صابع من مجلتكم المعهد ما يتعلق 

قريباً،  اإقامتها  وال��م��زم��ع  اإليها  الم�صار  ب��ال��ن��دوة 

اأ�صتف�صر عن هذا المنتدى ومتى يتم  اأن  فاأحببت 

واأن اأكون لكم من ال�صاكرين.

المحامي يعقوب بن محمد الحارثي 

 

  المعهد: االأ�صتاذ الفا�صل/ يعقوب الحارثي

اأ�صكر  اإذ  واإن��ي  ر�صالتكم  ال�صرور  ببالغ  تلقيت 

لكم توا�صلكم مع معهد دبي الق�صائي، وكلماتكم 

الطيبة ي�صعدني تلقي اإنتاجكم القانوني، واالأدبي، 

والمن�صور  م���ن���ه،  ال���ع���دي���د  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت  وال������ذي 

اإال  ي�صعني  وال  الخليجية،  والمجالت  بال�صحف 

ت��وج��ي��ه ال�صكر وال��ت��ح��ي��ة ل��ك��م ول��ك��ل االأ���ص��ق��اء في 

�صلطنة عمان ال�صقيقة. ولبيا طلبك على بريدك 

االإلكتروني الخا�س.
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حماية المستهلك
االجراء اإلداري كآلية
لحماية المسـتهلك

سرعة في الفصل وعدالة بالتراضي

التسوية الودية
للمنـازعـات

الوسائل  البديلة لحل المنازعات..
اإلصالح األسري نموذجًا

اإلثبات الجنائي 
في عصر عمال المعرفة

الدعوى بطلب ندب خبير
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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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ا�صتكمااًل لنجاحه يف تدريب وتاأهيل الق�صاة الع�صكريني، 

دبي  معهد  اأجنز  قانوين،  تدريب  كمركز  لتميزه  وجت�صيداً 

دبلوم  من  الرابعة  الدفعة  تدريب  برنامج  موؤخراً  الق�صائي 

العلوم القانونية والق�صائية للق�صاء الع�صكري.

وقال القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي مدير عام املعهد: 

اإن هذا الربنامج �صمم خ�صي�صاً لتلبية احتياجات ومتطلبات 

والدمج  البحث  الع�صكري وفق منهجية قائمة على  الق�صاء 

بني املنهج العلمي والتطبيق العملي.

باأحدث  املتدربني  تزويد  على  نحر�س  واأ�صاف: 

يف  القانوين  النظام  لرفد  وامل�صتجدات  املعارف 

االإمارات بجيل موؤهل من الكفاءات الوطنية القادرة 

النمو  م�صرية  وموا�صلة  التحديات  مواجهة  على 

وتطبيق القانون.

الق�صائي  دبي  معهد  التزام  ال�صميطي  وجدد 

التحليل  من  اأ�صا�س  على  براجمه  تطوير  مبوا�صلة 

الهيئات احلكومية  ال�صركاء من خمتلف  الدقيق الحتياجات 

واجلهات املعنية بالنظام القانوين والق�صائي، وتوفري الدعم 

امل�صتمر ملتدربيهم وم�صاعدتهم على تطبيق املعارف واخلربات 

التي يكت�صبونها لدفع م�صرية التميز القانوين والق�صائي يف 

االإمارات.

التزام بتطوير  الربامج 

على اأ�صا�س التحليل الدقيق 

الحتياجات ال�صركاء

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

إنجاز  برنامج تدريب
الدفعة الرابعة لدبلوم
 القضاء العسكري
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 نظم معهد دبي الق�صائي برناجماً تدريبياً حول القانون 

اجلانحني  االأحداث  �صاأن  يف   1976 للعام   )9( رقم  االحتادي 

وامل�صردين.

حا�صر يف الربنامج االأمني العام جلمعية االإمارات حلقوق 

االإن�صان وح�صره 23 متدرباً من العاملني يف رعاية االأحداث.

وت�صمن الربنامج التعريف بتفا�صيل القانون الذي يعرف 

احلدث باأنه من مل يتجاوز الثامنة ع�صرة من عمره وقت ارتكاب 

الفعل حمل امل�صاءلة اأو وجوده يف اإحدى حاالت الت�صرد.

راعت م�صلحة  التي  القانون  املتدربون على مواد  واطلع 

يف  اإيداعه  فيها  مبا  عدة  خيارات  توفري  خالل  من  احلدث 

وتعديل  تاأهيله  واإعادة  لرعايته  منا�صبة  اإ�صالحية  موؤ�ص�صة 

�صلوكه، اأو اإبعاده عن الظروف املوؤدية اإىل ت�صرده اأو جنوحه، اأو 

اإخ�صاعه اإىل الرقابة واملالحظة واملتابعة والرعاية االأ�صرية.

وجاء تنظيم هذا الربنامج يف اإطار ال�صراكة اال�صرتاتيجية 

بني »معهد دبي الق�صائي« و »هيئة تنمية املجتمع« لتج�صيد 

تغيري  واإحداث  التوعية  ن�صر  يف  املتمثلة  امل�صرتكة  التطلعات 

واالإمارات  دبي  مكانة  وتعزيز  املحلي  املجتمع  �صمن  اإيجابي 

كمركز رائد للتنمية ال�صاملة.

برنامج تدريب للعاملين  في رعاية األحداث
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من  وفداً  الق�صائي  دبي  معهد  ا�صتقبل 

العراق  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 

ي�صم 30 �صخ�صاً بهدف االطالع على جتربة 

الق�صاة  اإمكانيات  وتدريب  تطوير  يف  املعهد 

ووكالء النيابة واخلرباء القانونيني.

والتقى القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي 

مدير عام املعهد الوفد واأطلعه على تفا�صيل 

الربامج التدريبية التي ينفذها املعهد. وقال 

ال�صميطي: اإن هذه الزيارة التي اأعقبت توقيع 

الق�صائي  الطاقم  لتدريب  تفاهم  مذكرة 

مرافق  ويف  املعهد  برامج  �صمن  العراقي 

املكانة  توؤكد  اإمنا  دبي  يف  القانون  تطبيق 

الق�صائي  دبي  معهد  حققها  التي  الرفيعة 

كمركز اإقليمي للتميز القانوين.

املعهد حقق مكانة رفيعة و�صار مركزًا 

اقليميًا للتميز القانوين

معهد دبي يدرب

الوفد القضائي العراقي
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القانون  كلية  لطلبة  التدريبي  الربنامج  اإطار  يف 

الق�صائي  دبي  معهد  ينظمه  الذي  عجمان  بجامعة 

ا�صتقبل الدكتور جمال ال�صميطي مدير عام املعهد طلبة 

36 طالباً وعر�س  املتدربني وعددهم  الرابعة من  الدفعة 

وحثهم  التدريبية  براجمه  واأهداف  املعهد  روؤية  اأمامهم 

جتديد  على  واحلر�س  التجربة  هذه  من  اال�صتفادة  على 

املعلومات والتميز يف الدرا�صة.

ورافقت امل�صرفة على الربنامج يف معهد دبي الق�صائي 

هنادي الزعابي املتدربني يف زياراتهم ولقاءاتهم امليدانية 

يف املوؤ�ص�صات القانونية والعدلية يف دبي والتي ت�صمنت:

عام  مدير  هزمي  بن  اأحمد  الدكتور  �صعادة  مع  لقاء   

يف  اجلنايات  حمكمة  جل�صات  اإحدى  وح�صور  دبي  حماكم 

دبي.

  حما�صرة تعريفية يف مقر النيابة العامة بدبي عن 

اأعمال النيابة وح�صور جل�صات حتقيق مع اأع�صاء النيابة.

  زيارة املوؤ�ص�صات العقابية واالإ�صالحية وعقد لقاء مع 

القا�صي اأحمد اإبراهيم �صيف الذي اأجاب على ا�صتف�صارات 

املتدربني.

و�صرطة  الق�صي�س  �صرطة  ملركزي  زيارتان   

الرا�صدية.

 زيارة اإدارة امللكية الفكرية يف جمارك دبي.

 زيارة اإدارة االأدلة اجلنائية يف �صرطة دبي.

دبي  مركز  ملحاكم  وزيارة  العدل  الكاتب  مع  لقاء    

املايل العاملي.

برنامج تدريبي في المعهد
لطلبة كلية القانون بجامعة عجمان

السميطي لدى استقباله وفداً من  الهيئة التدريسية بجامعة عجمان 

هنادي الزعابي
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احتفااًل بالعيد الوطني االأربعين لدولة االإمارات العربية 

الموؤ�ص�صين،  للحكام  الحكيمة  للروؤية  وا�صتلهاماً  المتحدة، 

وتعزيزاً لقيم االتحاد والتم�صك بالعادات والتقاليد االأ�صيلة، 

اأطلق »معهد دبي الق�صائي« )DJI(، �صل�صلة من الفعاليات 

من�صات  اإ�صافة  �صملت  والتفاعلية  والثقافية  االجتماعية 

والتذكارات  واالأع���الم  الوطنية  المن�صورات  لتوزيع  خا�صة 

في عدد من مراكز الت�صوق في دبي بما فيها مول االإمارات 

ومردف �صيتي �صنتر ف�صاًل عن المقر الرئي�صي للمعهد.

واختار المعهد فعاليات احتفالية متكاملة لتمثل منظومة 

الموروثات  وتجمع  االت��ح��اد  روح  تعك�س  ومعان  دالالت  ذات 

الوالء  ل��دالالت  وتوؤ�صل  الح�صارية  االنجازات  مع  الوطنية 

الدولة  ومقيمي  مواطني  اع��ت��زاز  ع��ن  وتعبر  ال��وط��ن  وح��ب 

تجسيدًا لروح االتحاد والقيم اإلماراتية األصيلة

»المعهد« احتفل بالعيد الوطني الـ 40
سلسلة فعاليات اجتماعية وثقافية وتوعوية
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بهذه المنا�صبة العظيمة.

االأربعين،  الوطني  بالعيد  المعهد  احتفاالت  وا�صتندت 

التي تتخذ من »روح االتحاد« �صعاراً لها، اإلى محاور عدة تحت 

و«مجتمع  ورحلتنا«  و«تاريخنا  زاي��د«  ال�صيخ  »والدنا  عنوان 

عالمي« و«م�صتقبلنا«. وتما�صياً مع هذه المحاور، قام المعهد 

بتوزيع كتيب خا�س يتناول ق�صة االتحاد ومبادرات المغفور 

له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل وكتيب يتحدث 

عن تاريخ االتحاد وم�صيرة الق�صاء في االإمارات.

قام  الم�صتقبل،  بناء  في  النا�صئة  االأجيال  ب��دور  واإيماناً 

لالأطفال  م��وج��ه��ة  مجانية  ف��ع��ال��ي��ات  بتخ�صي�س  المعهد 

لغر�س  الوجوه  على  والر�صم  الملونة  البالونات  رفع  �صملت 

حب الوطن في قلوب اأجيال الم�صتقبل. 

 40 مدى  على  الم�صتمرة  االحتفالية  الفعاليات  ورك��زت 

يوماً على االقتداء بالروؤية الحكيمة للمغفور له ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان رحمه اهلل والحكام الموؤ�ص�صين رحمهم 

اهلل، عبر التثقيف والتعريف بتاريخ دولة االإمارات والدعائم 

التي قام عليها االتحاد. وحر�س المعهد في اإعداد البرنامج 

مكان  في  الجن�صيات  على جمع مختلف  ال�صامل  االحتفالي 

التنوع  تعك�س  متنوعة  باأ�صاليب  باالتحاد  لالحتفال  واح��د 

االإم��ارات مع  ال��ذي يميز دول��ة  العالمي  الثقافي والمجتمع 

الحفاظ على الهوية الوطنية. وقام ممثلو المعهد بالتوا�صل 

تقديم  ع��ب��ر  ال��ت�����ص��وق  م��راك��ز  ف��ي  والمت�صوقين  ال����زوار  م��ع 

القيم  وغ��ر���س  االت��ح��اد  روح  تعزيز  بهدف  الرمزية  الهدايا 

االإماراتية بين كافة �صرائح المجتمع المحلي من مواطنين 

ف�صاًل  العمرية  والفئات  الجن�صيات  مختلف  من  ومقيمين 

ويهدف  االأ�صيل.  االإماراتي  والتراث  بالتاريخ  التعريف  عن 

اإلى خلق  التجارية  المراكز  التواجد في  المعهد من خالل 

فعاليات احتفالية متكاملة مثلت 

منظومة ذات دالالت ومعان عك�صت 

روح االحتاد وجمعت املوروثات 

الوطنية مع االجنازات احل�صارية
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بين  ل��ل��ت��وا���ص��ل  ق����ن����وات 

ال�صن  وك����ب����ار  ال�������ص���ب���اب 

وت�صليط  ال��م��ج��ت��م��ع  ف���ي 

ال�������ص���وء ع���ل���ى اإن����ج����ازات 

في  لال�صتمرار  الما�صي 

والتميز  ال�����ري�����ادة  ن���ه���ج 

ويعتزم  الم�صتقبل.  ف��ي 

المعهد التبرع بجزء من 

ريع االحتفال لدعم عدد 

الخيرية  الجمعيات  م��ن 

والمنظمات المجتمعية. 

وق��������������ال ال�����ق�����ا������ص�����ي 

ح�صين  ج��م��ال  ال���دك���ت���ور 

مع  »تما�صياً  الق�صائي«:  دبي  »معهد  عام  مدير  ال�صميطي، 

حر�صنا  ال��دول��ة،  لتاأ�صي�س  االأرب��ع��ي��ن  بالذكرى  احتفاالتنا 

واالجتماعية  التوعوية  الفعاليات  من  �صل�صلة  اإع���داد  على 

التراثي  وال��غ��ن��ي  ال��ع��ري��ق  ال��ت��اري��خ  تعك�س  ال��ت��ي  والثقافية 

على  الفعاليات  ه��ذه  ورك��زت  االأ�صيلة.  االإماراتية  والهوية 

اأربعة محاور رئي�صية هي: االتحاد وروؤية الحكام الموؤ�ص�صين 

على  بالتواجد  وقمنا  والمجتمع.  والم�صتقبل  اهلل  رحمهم 

التي تحظى  الت�صوق  اأي��ام في عدد من مراكز  مدى خم�صة 

والزوار  والمقيمين  المواطنين  مع  للتوا�صل  وا�صع  باإقبال 

وتعريفهم باإنجازات االتحاد التي تمثل اإرثاً لالأجيال القادمة 

لتر�صيخ االتحاد وموا�صلة م�صيرة التميز والتطور التي اأر�صى 

دعائمها المغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان رحمه 

اهلل. واإلى جانب الفعاليات الخارجية، 

قمنا بتنظيم فعالية االإفطار ال�صعبي 

االجتماعي  ال���ن���ادي  ف���ي  االإم����ارات����ي 

احتفااًل باليوم الوطني باالإ�صافة اإلى 

فيها  بما  والتذكارات  الكتيبات  توزيع 

ال�����ص��ارات ال��م��ع��دن��ي��ة ال��ت��ي ت��رم��ز اإلى 

الوالء واالنتماء والفخر باالتحاد.«

واأ�صاف ال�صميطي: »بالتزامن مع 

االأربعين  الوطني  بالعيد  االحتفاالت 

اآيات  التحاد االإم��ارات، نتوجه باأ�صمى 

ال�صمو  اإل����ى م��ق��ام ���ص��اح��ب  ال��ت��ه��ان��ي 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

ومقام  ورع�������اه،  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل، ورعاه، 

حكام  االأع��ل��ى  المجل�س  اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  مقام  واإل��ى 

االإمارات واأولياء العهود و�صعب االإمارات، موؤّكدين التزامنا 

قيادتنا  بروؤية  وموظفين،  اإدارًة  الق�صائي«،  دبي  »معهد  في 

تطوير  خ���الل  م��ن  الق�صائي  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  الحكيمة 

معايير  اأع��ل��ى  م��ع  ين�صجم  بما  ال��رائ��دة  التدريبية  البرامج 

القادر  ال�صباب  من  موؤّهل  جيل  واإع��داد  وال�صمولية  الكفاءة 

على دعم م�صيرة التنمية على المدى البعيد.«

احتفااًل  الرئي�صي  المقر  بتزيين  ق��ام  المعهد  اأن  يذكر 

ب��ذك��رى االت���ح���اد م��ن خ���الل و���ص��ع ع��ل��م ال���دول���ة واإ�صاءته 

ب��ال��ك��ام��ل م��ع ال��رق��م )40( ف�����ص��اًل ع��ن رف���ع ���ص��ورة �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، واأخيه 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س 

الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي، تاأكيداً على العهد 

اإلى  ب��االإم��ارات  والو�صول  والتميز  النمو  م�صيرة  بموا�صلة 

م�صاف الدول االأكثر تقدماً في العالم. 

توزيع كتيبات وتذكارات 

ترمز اإىل الوالء واالنتماء 

والفخر باالحتاد
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بطاقة اشتراك

مجلة

فصلية تعنى بنشر البحوث والدراسات والثقافة القانونية..

تصدر عن معهد دبي القضائي 

4  أعداد في السنة
اأ�صعار اال�صتراكات :

في االإمارات العربية المتحدة

للوزارات والهيئات الحكومية: 120 درهماً

لالأفراد: 60 درهماً في ال�صنة

في الخارج

للوزارات والهيئات الحكومية: 50 دوالراً + تكلفة البريد

لالأفراد: 25 دوالراً + تكلفة البريد

اأرغب باال�صتراك في مجلة »المعهد« الف�صلية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االإ�صم: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنوان بالتف�صيل / للت�صليم المبا�صر .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �س. ب .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المدينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلد .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفا�صيل اأخرى .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم الهاتف .

Emirates NBD Bank PJSC
Main Branch، Deira، Dubai
EBILAEAD

 H.H the ruler’s court، Government of Dubai
AE070260001012004074102

ا�صم البنك:

فرع:

:)Swift Code(  صويفت كود�

ا�صم الح�صاب:

:)IBAN A/C(  رقم الح�صاب

مع اإر�صال �صورة اإي�صال الحوالة اإلى المعهد

لال�صتراك يرجى تعبئة النموذج المرفق اأو االت�صال على عناوين المعهد

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

mail@dji.gov.ae :بريد اإلكتروني

واإر�صال القيمة المالية وفقاً للتالي 

1-الدفع نقداً .. في مقر المعهد

 )H.H THE RULER’S COURT - DUBAI(               /2-اإ�صدار �صيك با�صم

3-حوالة بنكية اإلى الح�صاب التالي .. 



الت�صوية الودية للمنازعات التجارية و�صيلة بديلة تثبت 

جدارتها يوماً بعد االآخر، كونها ت�صهم في خلق بيئة جاذبة 

باخت�صار  ومتميزة  الوطني  لالقت�صاد  وداعمة  لال�صتثمار 

الوقت و�صرعة الف�صل، وهو ما دفع الكثير من المتقا�صين 

اإلى االتجاه نحوها لحل واإنهاء نزاعاتهم كبديل عن طرق 

يف�صله  اأ�صبح  ال��ذي  التحكيم  ال�صيما  ال��ع��ادي��ة،  التقا�صي 

بع�س  اإح�صائيات  ت��وؤك��ده  م��ا  وه��و  تكلفته،  رغ��م  الكثيرون 

مراكز التحكيم التي �صاهمت في حل كثير من المنازعات.. 

ووفق ما ذكره مركز الت�صوية الودية للمنازعات في محاكم 

 2011 العام  الودية  بالطرق  منازعة   467 حل  تم  فقد  دب��ي، 

وبن�صبة و�صلت اإلى %78.

اأطراف  مع  التوا�صل  يتم  الودية  الت�صوية  طريق  وع��ن 

ل��وائ��ح ونظم  قائمة على  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  ف��ي  للبحث  ال��ن��زاع 

االأطراف  لكل  وي�صمن  العدالة  مبداأ  يحقق  بما  قانونية، 

ذوي  الم�صلحين  من  عدد  خالل  من  بالترا�صي،  حقوقهم 

خبرة وتحت اإ�صراف القا�صي المخت�س. 

الودية  الت�صوية  ح��ول  النقا�س  ب��اب  فتحت  »المعه��د«  مجلة 

للمنازعات عبر التحكيم والتوفيق بين الخ�صوم كبديل عن طرق 
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سرعة في الفصل وعدالة بالتراضي

بن�س قانوين واعتماد ق�صائي 

التسوية الوديةوبوا�صطة حمكمني
للمنـازعـات
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التقا�صي العادية، وناق�صت االأمر مع اأهل الخبرة والمخت�صين من 

المحامين والمحكمين الدوليين وبع�س الم�صوؤولين، وا�صتعر�صت 

وعيهم  م��دى  على  التعرف  ف��ي  رغ��ب��ة  المجتمع  م��ن  �صرائح  راأي 

باتخاذ الطرق الودية كبديل فكان هذا التحقيق«.

يق�ل غانم علي  غانم خبير بمكتب الدعم الفني في 

�صعي  اأي ق�صية هو  االأ�صل في  ال�صوؤون االجتماعية:  وزارة 

ال�صرع،  اأق��ره  ما  الودية وفق  الحلول  اإل��ى  فيها  المتنازعين 

متعلقة  ولتكن  م�صاألة  في  تعالى  اهلل  كتاب  اإل��ى  عدنا  ف��اإذا 

بخالف بين زوجين لوجدنا الن�س القراآني يقول: »فابعثوا 

حكماً من اأهله وحكماً من اأهلها«، لعلهما يقدران على حل 

التي تت�صخم  المحاكم  بعيداً عن  الودية  بالطرق  الم�صكلة 

فيها الخالفات وت�صل اإلى هدم البيوت نهائياً. 

ويكمل: اإذا كان هذا الحال في الخالفات الب�صيطة، فماذا يكون 

الو�صع في المعامالت التجارية التي يكون النزاع فيها على روؤو�س 

م�صكالت  فلدي  حالي  على  الو�صع  طبقت  واإذا  �صخمة؟  اأم���وال 

ل�صيل  اللجوء  اإل��ى  فيه  الم�صتاأجرون  دفعني  اأملكه  بعقار  متعلقة 

من االإجراءات لتقا�صيهم نتيجة خالفات مالية، وهو ما ا�صتقطع 

االأوراق  ب��اإع��داد  االن�صغال  عن  ناهيك  كبيرين،  وجهداً  وقتاً  مني 

التي تثبت المخالفات وغيرها، ولو توافرت الو�صائل البديلة لحل 

الخالف لكان اأف�صل، نظ��راً ل�صهولة العث�ور على محكمين كبديل 

عن انتظار الدور في الق�صاء العادي.

التمكين  ق�صم  رئي�صة  ال�سام�سي   ناعمة  وتتمنى   

الو�صائل  تكر�س  اأن  الحكومية  القطاعات  ب��اأح��د  االأ���ص��ري 

البديلة دورها في حل ق�صايا االأحوال ال�صخ�صية واأال يقت�صر 

االقت�صادي  بالن�صاط  المتعلقة  ال��ن��زاع��ات  ح��ل  ف��ي  عملها 

و�صماعي  وظيفتي  م��ه��ام  بحكم  وت��ق��ول:  ف��ق��ط،  وال��ت��ج��اري 

للكثير من ال�صكاوى الزوجية التي تتفاقم وال تجد لها حاًل 

�صوى اأروقة المحاكم، فيما ال يجد المعنيون �صوى الحلول 

اإن�صاء  في  اأجد  فاإني  االأبناء،  وت�صريد  كاالنف�صال  ال�صريعة 

مراكز يتوافر فيها محكمون ذوو خبرة وموجهون اأ�صريون 

بجانب محللين نف�صيين يقدمون العون والدعم للطرفين، 

يحتاج  التي  الخالفات  من  كثير  اإن��ه��اء  في  ي�صاهم  طريقاً 

اأطرافها فقط لذوي الخبرة. 

ويتفق ح�سين ال�س�اب مدير اإدارة باإحدى الوزارات 

هذا الراأي وقد بداأ حديثه معنا قائاًل: هناك قلة وعي لدى 

كثير من اأفراد المجتمع بالو�صائل البديلة لحل نزاعاتهم، 

القت�صار المراكز التي تقدم تلك الخدمات على فئة بعينها، 

وق���د ق���راأن���ا ع��ن ال��ت��ح��ك��ي��م ك��ب��دي��ل ف��ي ال�����ص��ح��ف ف��ق��ط وال 

نلم�صه في حياتنا ب�صكل مبا�صر، وي�صعدنا تو�صيع نطاق تلك 

اأنواعاً جديدة من النزاعات ليتم االإ�صالح  المراكز لت�صمل 

بين المتخا�صمين فيها، فنحن جميعاً في حاجة ما�صة اإلى 

تحقيق العدالة في جميع ق�صايانا ب�صهولة وي�صر. 
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وه��و ما ال  االأم���ور  بتلك  وا�صعة  دراي��ة  كلها تتطلب محكمين على 

ي�صعف الق�صاء تعيين متخ�ص�صين في هذه الم�صائل ال�صائكة.  

الق�صايا  بع�س  ف��ي  العليا  ال��ي��د  للتحكيم  ك��ان  اإذا  وي��ك��م��ل: 

النزاعات  من  كثير  في  الق�صاء  دور  اإغ��ف��ال  يمكن  فال  المعقدة 

كتلك التي تن�صاأ بين االأفراد وتخلف وراءها م�صكالت ي�صهل حلها 

التقا�صي، الذي يمتاز كما ذكرنا بال�صرعة والنزاهة،  عن طريق 

وهنا نكون قد و�صلنا اإلى قناعة ت�صير اإلى اأن التحكيم والق�صاء 

اإنما هما مكمالن لبع�صهما البع�س وال تعار�س فيما بينهما.

وع���ن م���دى اإق��ب��ال ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى ال��ع��م��ل كمحكمين 

وتلبية تلك الن�صبة الحتياجات �صوق العمل االإماراتي يقول 

التميمي: ت�صهد ال�صاحة المحلية نق�صاً في عدد المحكمين 

المواطنين برغم زيادة الطلب، ورغم اأهمية توافر العن�صر 

2% من  المواطن في هذا المجال، حيث يغطي فقط ن�صبة 

تحتاج  التي  ال�صاحة،  على  العاملين  المتخ�ص�صين  حجم 

اأو  ال��وط��ن العربي  ���ص��واء م��ن  اأج��ان��ب،  اإل���ى محكمين  اأي�����ص��اً 

المحكمين  اأهمية ممار�صة  نغفل  االأجنبية، وال  المجتمعات 

ال��ح��ال��ي��ي��ن ال��ذي��ن اك��ت�����ص��ب��وا ال��خ��ب��رات م��ن خ���الل االأعمال 

والدورات المكثفة والمناف�صة على الم�صتوى الدولي.

را�سد  عائ�سة  ت���ق���ول  ب��ال��ت��ح��ك��ي��م  ال��ع��م��ل  ����ص���روط  وع����ن 

للمتقا�صين  ي��ج��وز  ق��ان��ون��ي��ة:  وم�صت�صارة  محامية  الطنيجي 

اأن  االأ�صا�صي  للعقد  الحق  اتفاق  بموجب  اأو  التعاقد  حال  ا�صتراط 

يتم عر�س ما ين�صاأ بينهما من نزاعات في تطبيق العقد على محكم 

اأو اأكثر، ولذلك نظم قانون االإجراءات المدنية �صروط اللجوء اإلى 

التحكيم  لحل نزاع معين اأو الف�صل فيه، واأ�صار اإلى ذلك في المادة 

203 و المادة 218 من القانون.

اإجراءات  التحكيم هي  اإج��راءات  فاإن  القول    وتكمل: خال�صة 

اأما »نادية الما�س« من اإمارة راأ�س الخيمة فقالت اإن 

معلوماتها عن الحل الودي للمنازعات قليلة واإن ربطته بمثال 

ي�صبهه في المنطقة التي تقطنها حيث يقوم �صيخ القبيلة ومن 

التي  ال��خ��الف��ات  ف��ي  بالنظر  ثقة  ذو  ه��و 

تقع بين االأفراد، �صعياً اإلى الو�صول لحل 

الق�صاء.  اإل��ى  اللجوء  عن  عو�صاً  �صلمي 

وتكمل: لم اأ�صمع بالطرق البديلة 

ل��ح��ل ال����ن����زاع، ف���دائ���م���اً ما 

اأروق���������ة  اأن  اأع�����ت�����ق�����د 

الو�صيلة  هي  المحاكم 

الوحيدة لحل النزاعات التي 

تن�صاأ بين االأفراد خا�صة في المدن 

بخبرته  موثوق  هو  من  كاختفاء  معينة،  ثقافات  تحكمها  التي 

ومعروف بحنكته وحكمته ورجاحة عقله، باالإ�صافة اإلى ا�صت�صهال 

االأفراد  حقوق  ت�صمن  نزاهة  من  به  يتمتع  لما  للق�صاء  اللجوء 

بها  يتعامل  التي  والخديعة  المكر  زح��ام  و�صط  �صياعها  وع��دم 

البع�س ويتخذها و�صيلة لك�صب العي�س.

النزاعات  اأو مكاتب تنظر في  وت��ردف: وجود موؤ�ص�صات 

وت�صعى للحل ال�صلمي  فكرة اأكثر من رائعة، ويا ليت تنتهي 

ر�صومها  تكلفة  تكون  اأن  �صريطة  ال�صكل  بهذا  النزاعات  كل 

اأرخ�س من مثيالتها في المحاكم.  

يخبرنا المحامي والمحكم الدولي ع�سام التميمي قائاًل: 

برغم من ت�صجيل محاكم الدولة اأعلى معدالت العالم في  �صرعة 

المجتمع  اأن  اإال  العالمية،  المقايي�س  وفق  المنازعات  في  الف�صل 

وما ي�صمله من تعدد في الجن�صيات والثقافات جعل هناك حاجة 

المحاكم  عن  كبديل  الق�صايا  بع�س  في  التحكيم  على  لالعتماد 

لما له من مميزات منها، حرية اختيار الطرف المتنازع لل�صخ�س 

الذي يف�صل في ق�صيته، فيرجع لمن هو ذو خبرة و�صمعة ودراية 

في المجال، وهو ما يولد لديه قناعة وراحة نف�صية اإلى جانب اأن 

تخ�ص�س  اإل��ى  وتحتاج  معقدة  تكون  النزاعات  بع�س  هناك 

كتلك المرتبطة مثاًل بالناقالت البحرية اأو االأقمار 

الجوي،  والنقل  ال��ط��ائ��رات  اأو  اال�صطناعية 

التي  ال��دول��ي��ة  ال��ن��زاع��ات  م��ن  وغيرها 

تقع على اأر�س االإمارات ولكنها 

الدولة،  ���ص��ف��ة  ت��ح��م��ل  ال 

ع�صام التميمي:

مكمالن  والتحكيم  الق�ص��اء 

لبع�صهما البع���س   وحماكم 

ب�صرع��ة  تتمي��ز  االإم��ارات 

الف�صل يف املنازعات 

نادية الما�س 
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قانونية ب�صروط معينة تم تنظيمها بالمواد �صالفة الذكر، ومن ثم 

اأن تتوافر  التحكيم يكون عن طريق محاٍم ال بد  اإلى  اللجوء  فاإن 

لديه الخبرة القانونية، ال �صيما واأن اأحكام المحكمين المعتمدين، 

يتم الت�صديق عليها من قبل المحاكم المخت�صة.

المحاماة  مكاتب  على  البديلة  الو�صائل  بتاأثير  يتعلق  وفيما 

من  تخوفاً  األم�س  ال  التحكيم  م��ج��ال  ف��ي  تجاربي  بحكم  ت��ق��ول: 

تاأثير ذلك على مكاتب المحاماة، الأن غالبية المحامين يعملون 

اأمام   وك��الءه��م  يمثلون  اأو  كمحكمين  اإم���ا  التحكيم،  م��ج��ال  ف��ي 

لكان  المحاماة  عمل  عن  منف�صاًل  التحكيم  كان  ولو  المحكمين، 

من المحتمل اأن يوؤثر جذرياً على المهنة.

ال،  اأم  للتحكيم  موؤهلة  المحاماة  مكاتب  بكون  يتعلق  وفيما 

تقول الطنيجي: بالتاأكيد غالبية مكاتب المحاماة موؤهلة للتحكيم 

نظراً لتوافر المحامين والم�صت�صارين القانونيين العاملين لديها، 

والذين يخ�صعون لدورات تدريبية توؤهلهم للعمل في هذا المجال، 

مثل ما يقوم به مركز دبي العالمي للتحكيم والذي يعد من اأهم 

مراكز التحكيم في المنطقة العربية، فبجانب تاأهيل هوؤالء  للعمل 

في مجال المحاماة يقوم بتاأهيلهم اأي�صاً كمحكمين.

على  البديلة  الو�صائل  تطبق  التي  الجهات  عمل  وبا�صتعرا�س 

اأر�س الواقع يقول محمد اأمين مبا�سري مدير مركز الت�صوية 

اإن�صاء المركز نابعة من  اإن فكرة  الودية للمنازعات بمحاكم دبي: 

ا�صتراتيجية حكومة دبي فيما يخ�س قطاع االأمن والعدل والذي 

وال�صرعة  بال�صهولة  تتميز  للتقا�صي  بديلة  �صبل  توفير  ي�صتهدف 

وقلة التكلفة، وقد انعك�صت هذه الفكرة على 

اأبرز  من  وكان  للمحاكم،  اال�صتراتيجية  الخطة 

للمنازعات،  الودية  الت�صوية  مركز  اإن�صاء  مظاهرها 

ل��ي��ع��م��ل ب��االإ���ص��اف��ة ل��م��ا ���ص��ب��ق ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف تراكم 

الق�صايا لدى المحاكم واإتاحة الفر�صة الأطراف 

للحفاظ  ودي��ة  بطريقة  منازعاتهم  لحل  ال��ن��زاع 

على الن�صيج االجتماعي واالقت�صادي في البلد.

1549 منازعة منذ افتتاح عمل  وي�صيف: تم ت�صجيل 

2011 وح��ت��ى منت�صف  ال��ع��ام  ف��ب��راي��ر م��ن  ف��ي �صهر  ال��م��رك��ز 

دي�صمبر الما�صي، وتم حل 467 منها بالت�صوية الودية بن�صبة ت�صل 

اإلى 78%، علماُ باأن مجموع المبالغ التي تمت ت�صويتها منذ اإن�صاء 

المنازعات فقد تم  اأم��ا عن باقي  159 مليون دره��م،  المركز بلغت 

تحويلها اإلى الق�صاء لعدم ح�صور اأطراف النزاع وقد يكون ال�صبب 

عدم تواجد معظمهم داخل الدولة.

البرف�س�ر ن�سيب زيادة مدير مركز دبي  من جانبه قال 

تلعب  التحكيم:  تلعبه مراكز  ال��ذي  ال��دور  الدولي حول  للتحكيم 

ببيئة  الم�صتثمرين  ثقة  تعزيز  في  رئي�صياً  دوراً  التحكيم  مراكز 

العمل، الأن خيار التحكيم التجاري يعتبر اإحدى الو�صائل البديلة 

لت�صوية النزاعات التجارية، ويتميز ب�صرعته و�صريته وفعاليته .

ومن المعلوم اأن التحكيم بات يعتبر اأحد البنود االأ�صا�صية في 

معظم العقود التجارية، ووجود مراكز تحكيم مرموقة يجعل من 

بيئة االأعمال جاذبًة لال�صتثمارات وداعمًة لالقت�صاد الوطني.

ال���ذي يلعبه م��رك��ز دبي  ال����دور  اإل���ى  ن��ظ��رن��ا  اإذا  وت��اب��ع: 

بو�صوٍح  نلم�س  ب��دب��ي،  االأع��م��ال  بيئة  ف��ي  ال��دول��ي  للتحكيم 

م�صمى  تحت   1994 ع��ام  تاأ�صي�صه  منذ  �صهده  ال��ذي  التطور 

»مركز  االآن  لي�صبح  التجاري«  والتحكيم  التوفيق  »مركز 

دب��ي للتحكيم ال��دول��ي«، وه��و اإح��دى م��ب��ادرات غرفة تجارة 

و�صناعة دبي، ويعتبر هيئة م�صتقلة دائمة غير ربحية تهدف 

اإلى توفير خدمات التحكيم وت�صوية النزاعات التجارية في 

باأ�صعار  والدولية  واالإقليمية  المحلية  االأع��م��ال  مجتمعات 

المرافق  اأح����دث  ال��م��رك��ز  ي��وف��ر  ح��ي��ث  وم��ن��ا���ص��ب��ة،  تناف�صية 

التي  التحكيم  خدمات  ج��ودة  ل�صمان  الت�صهيالت  واأف�صل 

بم�صاعدة  التجارية  االأط���راف  بين  النزاعات  وح��ل  يقدمها 

التحكيم  باأ�صول  الملمين  الدوليين  المحكمين  من  فريق 

الدولية واإجراءاتها المعتمدة.

ا�صتقبل  اأ���ص��اف:  المركز  ا�صتقبلها  التي  الق�صايا  ع��دد  وع��ن 

الطنيج��ي:  عائ�ص��ة 
ال خ��وف م��ن تاأثري 
التحكيم على مكاتب 

املحاماة

حل 467 منازعة بالط��رق الودية يف العام 

2011 بن�صب��ة 78 % م��ن اإجمايل املنازعات 

املحالة للتحكيم يف  املحاكم
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قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب اال�صتثمار االأجنبي 

تتمثل في  المكتب  اإن مهام  بدبي:  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  في 

اإمارة دبي،  المتاحة في  بالفر�س اال�صتثمارية  الترويج والتعريف 

لمبا�صرة  ال��دول��ي��ي��ن  للم�صتثمرين  وال��م�����ص��اع��دة  ال��دع��م  وت��ق��دي��م 

لالإمارة،  المهم  اال�صتراتيجي  الموقع  من  واال�صتفادة  اأعمالهم 

حيث تعمل الدائرة مع موؤ�ص�صاتها على و�صع الخطط وال�صيا�صات 

االق��ت�����ص��ادي��ة، وت��ع��زي��ز ن��م��و ال��ق��ط��اع��ات اال���ص��ت��رات��ي��ج��ي��ة، وتوفير 

الخدمات لكافة الم�صتثمرين وال�صركات المحلية والدولية.

فاإنها  الم�صتثمرين،  بين  المنازعات  حل  لو�صائل  وبالن�صبة 

تلقى ترحيباً متزايداً من قبل الم�صتثمرين ورجال االأعمال لما 

لها من فوائد عديدة تخت�س باخت�صار الوقت والتكلفة وال�صرعة، 

وهي كلها عوامل ذات اأهمية بالغة لرجل االأعمال وتتما�صى مع 

متطلباته وم�صتوى الخدمات المتوقع من مدينة مثل دبي التي 

توفر اأرقى الخدمات على اأعلى م�صتويات من الجودة. 

الممار�صة  ب��ه��ذه  وثقافته  الم�صتثمر  ب��وع��ي  يتعلق  وفيما 

حل  االأج��ان��ب  والم�صتثمرون  االأع��م��ال  رج��ال  يف�صل  ي�صيف: 

الم�صبقة بها من خالل ممار�صتها  المنازعات وذلك لخبرتهم 

في دولهم، اأما بالن�صبة لرجال االأعمال المواطنين فاإنهم بدوا 

اأكثر اإقبااًل على ا�صتخدامها، بالرغم من اأن فترة بدء تطبيقها 

ف��ي دب��ي اأق�����ص��ر م��ن ال���دول االأخ����رى، ف��رج��ل االأع��م��ال يرحب 

الخدمة في  له  وتقدم  اأعماله  وتيرة  ت�صرع من  التي  بالحلول 

اأق�صر فترة زمنية ممكنة بغ�س النظر عن موقعه الجغرافي.

2010 مقارنًة ب�  431 ق�صية في �صنة  مركز دبي للتحكيم التجاري 

47.6% عن عدد  اأي بزيادة بلغت حوالي   2009 292 ق�صية في عام 

عدد  بلغ  كما   ،2009 العام  خ��الل  المركز  ا�صتقبلها  التي  الق�صايا 

2011 وحتى نهاية  العام  المركز منذ بداية  التي �صجلها  الق�صايا 

نف�س  خ��الل  ا�صتقبلها  ق�صية   370 ب�  مقارنًة  ق�صية   400 نوفمبر 

المركز  اليوم  8%. وينظر  بلغت  بزيادة  اأي   2010 العام  الفترة من 

في عدد من الق�صايا يناهز ال� 650 ق�صية، كما نالحظ اأن الن�صبة 

االأكبر من الق�صايا التي ن�صتقبلها هي ذات عالقة بقطاع العقارات 

يليها الت�صييد والهند�صة.

اأ�صار  التحكيم  بم�صاألة  ك��اف  وع��ي  ب��وج��ود  يتعلق  وفيما 

زيادة اإلى اإن ازدياد الوعي لدى فئات مجتمع االأعمال في دبي 

حول اأهمية التحكيم التجاري كو�صيلة فعالة وناجعة لت�صوية 

النزاعات التجارية ينعك�س في زيادة الق�صايا التي ن�صتقبلها، 

الما�صية وحتى يومنا  ال�صنوات  وهو ما بتنا نالحظه خالل 

با�صتمرار على تنظيم فعالياٍت  هذا، ونحن من جهتنا نعمل 

من  ن��ع��ّرف  وال��ت��ي  المفتوحة  ال���ح���وارات  واأب���رزه���ا  مختلفة 

للتحكيم  ال��م��ت��زاي��دة  ب��االأه��م��ي��ة  االأع���م���ال  مجتمع  خ��الل��ه��ا 

هذا  حقق  وق��د  المركز،  يقدمها  التي  وال��خ��دم��ات  التجاري 

الحوار نجاحاً كبيراً، حيث اختتمنا خالل العام 2011 حوارنا 

ال�صاد�س مع العلم اأننا قمنا بتنظيمه في بلدان مختلفة ومنها 

على �صبيل المثال لندن وباري�س وكوريا الجنوبية ودبي.

الربف�صور ن�صيب زيادة:
ملراكز التحكيم والت�صوية 

الودية دور يف دعم 
االقت�صاد والوئام 

االجتماعي

 فهد القرقاوي: الو�صائل الودية حلل املنازعات

تلقى ترحيباً من امل�صتثمرين ورجال االأعمال 

املحكم��ون املواطن��ون 2 % فق��ط من عدد 

العاملني على ال�صاحة
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•الوسائل  البديلة لحل المنازعات..  اإلصالح األسري نموذجًا 	
•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 ! 	



في  م�صتلهمة  باالأ�صرة،  االإ�صالمية  ال��دول  اهتمت  ول��ذا 

المحافظة عليها ما جاء من توجيهات قراآنية ونبوية، ولعل 

اأهم تلك الدول دولة االإم��ارات العربية المتحدة، التي  من 

الزاوية،  حجر  اإنها  حيث  قيمتها،  واإع��الء  باالأ�صرة  اهتمت 

من  ذل���ك  م�صتوحية  ���ص��الح��ه،  وع��م��اد  المجتمع،  واأ���ص��ا���س 

هويتها االإ�صالمية وتقاليدها واأعرافها ال�صاربة في جذور 

التاريخ بما يعك�س ح�صارتها ورقيها بين االأمم، لذا انعك�س 

االتحادية  القوانين  لتت�صافر  د�صتورها،  في  االهتمام  هذا 

ن�صاأتها  حيث  من  االأ�صرة  رعاية  على  الدولة  في  والمحلية 

ي�صمن  بما  لها  االجتماعية  الرعاية  توفير  اأو  �صالحها  اأو 

نجاحها، وتما�صكها على الوجه الذي يوؤدي اإلى بنيان مجتمع 

قوي ومتما�صك، وهو اأرقى ما ت�صعى اإليه االأمم.

باالإ�صالح  المق�صود  �صنعرف  ف��اإن��ن��ا  ال��م��ق��ال  ه��ذا  وف��ي 

الت�صريعية  المعالجات  نبين  ثم  ال�صرعي،  االأ�صري، وحكمه 

ل��ل��خ��الف��ات االأ���ص��ري��ة ف��ي دول���ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة، وكيف 

اإلى  الداعية  ال�صبل  بكل  االهتمام  على  حري�صة  كانت  اأنها 

التما�صك  على  ت�صجع  والتي  ناحية،  من  االأ�صري  االإ�صالح 

اأخرى،  ناحية  من  االأ�صرية  الفرقة  اأ�صباب  ونبذ  االأ���ص��ري، 

االتحادية  القوانين  لبع�س  ا�صتعرا�صنا  خ��الل  م��ن   وذل��ك 

والمحلية بالدولة.

املق�صود باالإ�صالح االأ�صري:
االإ�صالح ماأخوذ من الفعل �صلح، وهو يدل على خالف 
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» اإلصالح األسري نموذجًا«

اإلصالح األسري في اإلمارات
الحكـم الشرعـي والمرجـع الدســتوري 
والنصوص القانونية والعرف االجتماعي

الحمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وبعد .. فاإن 

لالأ�صرة في االإ�صالم مكانة عظيمة، فهي اللبنة االأولى 

في المجتمع، فب�صالحها يكون �صالح المجتمع، لذا 

النبوية  وال�صنة  الكريم  القراآن  اهتمام  مو�صع  كانت 

الخروج   وط��رق  االإ�صالح،  �صبل  لها  فر�صم  المطهرة، 

من المفا�صد والمتاهات، بغية اإقامة مجتمع مترا�س، 

تذوب فيه النعرات القبلية والخالفات.

بقلم / د. محمد عبد الرحمن الضويني
اأ�ستاذ الفقه املقارن امل�سارك

مبعهد دبي الق�سائي 

اتجاه دولة اإلمارات 
نحو الوسائل  البديلة 

لحل المنازعات
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الف�صاد، وال�صالح هو �صلوك طريق الهدى، والح�صول على 

االأ�صفهاني:  ال��راغ��ب  يقول  النافعة،  الم�صتقيمة  الحالة 

»وال�����ص��ل��ح يخت�س ب���اإزال���ة ال��ن��ف��ار ب��ي��ن ال��ن��ا���س، ي��ق��ال منه 

يكون  االإن�صان  تعالى  اهلل  واإ���ص��الح  وت�صالحوا،  ا�صطلحوا 

بعد  باإزالة ما فيه من ف�صاد  اإي��اه �صالحاً،وتارة  تارة بخلقه 

وجوده.. وتارة يكون بالحكم له بال�صالح«.

ومن ثم فاالإ�صالح يعني: تقويم وت�صحيح االأخطاء، اأو 

الجماعة في وقت  اأو  االأ�صرة  اأو  الفرد  الذي يعتري  الف�صاد 

من االأوقات للو�صول اإلى الحالة الم�صتقيمة وال�صوية. اأما 

االأ�صرة فهي: الرابطة االجتماعية التي تتكون من زوجين 

واأطفالهما وت�صمل الجدين وبع�س االأقارب.

تقويم  االأ���ص��ري:  باالإ�صالح  المق�صود  فيكون  ثم  وم��ن 

االأخ���ط���اء، واإزال������ة ب����ذور ال��ف�����ص��اد، ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى الحالة 

الم�صتقيمة النافعة؛ لتقوية الرباط الذي تقوم عليه االأ�صرة، 

بغية قيام مجتمع قوي متما�صك.

احلكم  ال�صرعي لالإ�صالح:
على  وال��ع��م��ل  االأ����ص���ر،  اأو  االأف�����راد  ب��ي��ن  ال�صلح  ف��ي  ال�صعي  اإن 

اإ�صالح ذات البين من فرو�س الكفايات، ومن هنا يجب على بع�س 

»اإنما  البين، يقول تعالى:  اأن ي�صعوا الإ�صالح ذات  المجتمع  اأفراد 

 )10 االآي���ة  )ال��ح��ج��رات  اأخ��وي��ك��م«  بين  فاأ�صلحوا  اإخ���وة  الموؤمنون 

ويقول »فاتقوا اهلل واأ�صلحوا ذات بينكم« )االأنفال االآية 10(.

باأف�صل  اأخبركم  »اأال  و�صلم(  عليه  اهلل  )�صلى  الر�صول  ويقول 

من درجة ال�صيام وال�صالة وال�صدقة؟ قالوا بلى، قال: �صالح ذات 

البين، فاإن ف�صاد ذات البين هي الحالقة« وزاد في رواية »ال اأقول 

تحلق ال�صعر ولكن تحلق الدين«.

ومن ثم كان اال�صتغال باإ�صالح ذات البين اأف�صل من اال�صتغال 

بنوافل العبادات لما في االإ�صالح بين النا�س من النفع المتعدي 

اأخ��وان هجروا،  اأرح��ام قطعت، وزي��ارة  ال��ذي يكون �صبباً في و�صل 

وذلك  والكراهية،  الحقد  اأدران  م��ن  بها  علق  مما  قلوب  ونظافة 

اأف��راده وتما�صكهم، ومن  بتاآلف  المجتمع وقوته  اإلى متانة  ي��وؤدي 

االأ���ص��ري، ومراعاة كل ما  باالإ�صالح  االأم��ور  هنا كان اهتمام والة  

يوؤدي اإليه من �صبل، وهو ما انعك�س على القوانين التي ت�صدر في 

الدولة، وهو ما �صنبينه في ال�صطور التالية.

اهتمام دولة االإمارات باالإ�صالح االأ�صري:
اهتمت  المتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  �صابقاً  بيّنا 

لمكانتها في المجتمع، وهو  واإب��رازاً  اإعالء ل�صاأنها  باالأ�صرة 

راأب  على  بالعمل  المختلفة،  ت�صريعاتها  في  جلياً  ظهر  ما 

االأ�صرة  م�صيرة  تعتر�س  قد  التي  الخالفات  واإزال��ة  ال�صدع 

الدولة،  د�صتور  االهتمام في  يتجلى هذا  كوحدة متما�صكة، 

وت�صريعاتها االتحادية والمحلية وذلك كما يلي:-

اأ-اهتمام د�صتور دولة االإمارات باالأ�صرة:

بناء  على  المتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  عملت  لقد 

االأ�صرة االإماراتية التي ي�صودها الوئام والمحبة والتعاطف، 

المادة  االأ���ص��رة، فتن�س  ال��دول��ة على مكانة  د�صتور  رك��ز  ل��ذا 

الدين  قوامها  المجتمع  اأ���ص��ا���س  »االأ���ص��رة  اأن  على  منه   15

وي�صونها  كيانها،  القانون  ويكفل  الوطن،  وحب  واالأخ��الق 

من االنحراف«.

من  ال  ب��االأ���ص��رة،  اهتماماً  يعك�س  الد�صتوري  الن�س  وه��ذا 

�صيانتها  كفالة  اإل��ى  ذل��ك  يمتد  واإن��م��ا  فح�صب،  ن�صاأتها  حيث 

والبعد بها عن النزاعات واالنحرافات، لترتكز هذه االأ�صرة على 

مبادئ الدين واالأخالق واالنتماء للوطن، ولذا يجب اأن ت�صعى 

م�صيرتها،  يعوق  قد  ما  كل  واإزال���ة  لحمايتها  ال��دول��ة  قوانين 

باعتبارها المكون االأهم لمجتمع قوي متما�صك، ولعل من اأهم 

ذلك اأن تعمل الت�صريعات في الدولة على تبني االإ�صالح بين 

اأفراد االأ�صرة، واأن تدعم ذلك في �صائر قوانين الدولة.

ال�صيا�صات  المتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تبنت  ول��ذا 

والمبادرات والت�صريعات الرامية اإلى حماية البناء االأ�صري 

تنميتها،  اإل��ى  الهادفة  المبادرات  و�صجعت  االأ���ص��رة،  واأف���راد 

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���راأ على 

التغيرات  لهذه  اال�صتجابة  القدرة على  واإك�صابها  محيطها، 

كل  وت��رج��م  لوظائفها،  فقدانها  اأو  ببنائها  الم�صا�س  دون 

ذلك عملياً بالعديد من القوانين االجتماعية التي �صدرت 

على  وا�صتمرارها  قيامها  لها  يكفل  بما  ب��االأ���ص��رة  لتحيط 

النحو الذي يمكنها من اأداء ر�صالتها في المجتمع.
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لقد عملت دولة االإمارات العربية املتحدة على 
بناء االأ�ص��رة االإماراتية الت��ي ي�صودها الوئام 
واملحب��ة والتعاط��ف، لذا ركز د�صت��ور الدولة 
عل��ى مكان��ة االأ�صرة، فتن���س امل��ادة 15 منه 
على اأن »االأ�ص��رة اأ�صا�س املجتمع قوامها الدين 
واالأخ��الق وح��ب الوط��ن، ويكف��ل القانون 

كيانها، وي�صونها من االنحراف«.
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ب-اهتمام القوانني االحتادية بالروابط االأ�صرية واجتاهها 

نحو االإ�صالح:

بو�صع  وذلك  باالأ�صرة،  االتحادية  القوانين  اهتمت  لقد 

ال��ت��ي تكفل ق��ي��ام االأ�صرة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��م��ب��ادئ  ال��ع��دي��د م��ن 

ن�صتظهر  اأن  ونحاول  روابطها،  على  والمحافظة  وبقاءها، 

لتجلية  القوانين،  تلك  لبع�س  ا�صتعرا�صنا  خالل  من  ذلك 

الد�صتور  اأعلنه  م��ا  م��ع  لتتوافق  ج��اءت  التي  المبادئ  تلك 

من  وحمايتها  و�صونها  لالأ�صرة  القانون  كفالة  وج��وب  من 

االنحراف، ولعل من اأبرز تلك القوانين ما يلي:-

1-قانون االأحوال ال�صخ�صية االحتادي رقم 28 ل�صنة 2005:

اإذ اإن هذا القانون قد اأو�صح مبادئ وقواعد قيام االأ�صرة 

واأعراف  يتنا�صب  وب��م��ا  ال��دي��ن،  و�صحيح  تتفق  اأ�ص�س  على 

وتقاليد دولة االإمارات، ثم اأتبع ذلك ببيان القواعد واالأحكام 

التي تبين حقوق �صائر اأفراد االأ�صرة وفق الحق والعدل، بل 

ن�صوب  ح��ال  االأ���ص��رة في  بها �صالح  ي��ت��دارك  اأحكاماً  وو�صع 

ال��ن��زاع وال��خ��الف، واإذا  م��ا ك��ان ال��ف��راق اأو ال��ط��الق فليكن 

بالمعروف، محاواًل االإ�صالح في كل ما يمكن تدارك االأمر 

فيه باالإ�صالح، ومن ذلك:

-عدم قبول الدعوى اأمام املحكمة يف م�صائل االأحوال 

ال�صخ�صية اإال بعد عر�صها على جلنة التوجيه االأ�صري.

وج���اءت ب��ه��ذه ال��ق��اع��دة ال��م��ادة 16 م��ن ق��ان��ون االأح���وال 

على  ال�صخ�صية االتحادي، وذلك مراعاة لالأ�صرة، وحفاظاً 

قبول  عدم  على  فن�صت  البيوت،  الأ�صرار  و�صيانة  تما�صكها، 

االأ���ص��ري، مع  التوجيه  لجنة  بعد عر�صها على  اإال  الدعوى 

ا�صتثناء م�صائل الو�صية واالإرث وما في حكمها، والدعاوى 

في  والوقتية  الم�صتعجلة  واالأوام���ر  والوقتية،  الم�صتعجلة 

يت�صور  ال  التي  وال��دع��اوى  والو�صاية  والح�صانة  النفقة 

ال�صلح ب�صاأنها كدعاوى اإثبات الزواج والطالق.

هي  االأ�صري  التوجيه  للجنة  الرئي�صية  المهمة  اأن  على 

لجنة  المحاكم  اأن�����ص��اأت  ول���ذا  المتداعيين،  بين  االإ���ص��الح 

للتوجيه االأ�صري يعمل بها اأفراد موؤهلون في مجال االإ�صالح 

واحتواء الخالف االأ�صري، وقد نجحت هذه اللجان بالفعل 

من االنتهاء اإلى ال�صلح في كثير من الدعاوى.

-وج��وب العمل على اإ�صالح ذات البني قب��ل اإيقاع الفرقة بني 

الزوجني:

ال�صخ�صية  االأح��وال  3/98 من قانون  للمادة  اإن��ه وفقاً  اإذ 

اأن تحاول بكل جهدها  االإم��ارات��ي، فاإنه يجب على المحكمة 

الإ�صالح ذات البين، قبل اأن تقوم باإيقاع الفرقة بين الزوجين، 

المحكمة  اإل��ى  اللجوء  فيها  يجوز  التي  ال��ح��االت  جميع  ف��ي 

لطلب الطالق، والغاية من ذلك هي العمل على االإقالل من 

حاالت الطالق الذي به تتفرق االأ�صر وي�صقى به االأوالد.

لجنة  على  العر�س  من  اأوج��ب��ه  بما  القانون  يكتف  فلم 

التوجيه االأ�صري التي تعمل على ال�صلح بين الطرفين، بل 

بين  وال�صلح  التوفيق  اإل��ى  الو�صول  اللجنة  ت�صتطع  لم  اإذا 

الطرفين، فاإنه يجب على المحكمة محاولة ذلك، وذلك في 

جميع دعاوى الطالق اأياً كان �صببها.

الزوجين  بين  ال�صلح  عر�س  تاأكيد  من  الم�صرع  ويزيد 

قا�صي  قبل  من  اأو  االأ���ص��ري  التوجيه  لجنة  قبل  من  �صواء 

الدعوى في حالة عجز لجنة التوجيه االأ�صري عن ال�صلح، 

للفقرة  وف��ق��اً  وذل���ك  ل��ل�����ص��رر،  التطليق  بخ�صو�س  وذل���ك 

الثانية من المادة 117 والتي تن�س على اإنه: »1....،2-تتولى 

القانون  للمادة )16( من هذا  االأ�صري وفقاً  التوجيه  لجنة 

القا�صي  ف��اإن عجزت عنه عر�س  ال��زوج��ي��ن،  بين  االإ���ص��الح 

ال�صلح عليهما، فاإن تعذر وثبت ال�صرر حكم بالتطليق«.

الزوجين،  ال�صقاق بين  ال�صرر وا�صتمر  اإذا لم يثبت  اأما 

اأوج����ب ث���الث ف��ر���س لل�صلح م��م��ا يوؤكد  ف���اإن ال��ق��ان��ون ق��د 

ملعلوماتك قانون االأحوال ال�صخ�صية االحتادي رقم 28 ل�صنة 2005:

اأو�ص��ح مبادئ وقواع��د قيام االأ�صرة عل��ى اأ�ص�س تتف��ق و�صحيح الدين، ومب��ا يتنا�صب واأع��راف وتقاليد دولة 

االإم��ارات، ثم اأتبع ذلك ببي��ان القواعد واالأحكام التي تبني حقوق �صائر اأف��راد االأ�صرة وفق احلق والعدل، بل 

وو�ص��ع اأحكام يتدارك بها �صالح االأ�صرة يف حال ن�صوب النزاع واخل��الف، واإذا  ما كان الفراق اأو الطالق فليكن 

باملعروف، حماواًل االإ�صالح يف كل ما ميكن تدارك االأمر فيه باالإ�صالح
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حر�س الم�صرع واإ�صراره على ا�صتيفاء جميع اأوجه ا�صتمرار 

العالقة االأ�صرية، اإذ اإنه وفقاً للمادة 118 من قانون االأحوال 

لجنة  ع��ل��ى  اأواًل  ال��دع��وى  ع��ر���س  ي��ج��ب  ف��اإن��ه  ال�صخ�صية، 

الزوجين،  بين  االإ�صالح  فاإن عجزت عن  االأ�صري،  التوجيه 

فاإن  بينهما،  االإ���ص��الح  م��ح��اول��ة  القا�صي  على  يجب  ف��اإن��ه 

اأن يعين حكمين  القا�صي  تعذر عليه ذلك، فاإنه يجب على 

وتكون  االإ�صالح،  على  والقدرة  الخبرة  فيهما  يتو�صم  ممن 

مهمتهما تفهم وتق�صي اأ�صباب ال�صقاق والعمل على اإزالتها، 

البين، فال يت�صرعان  و�صرورة بذل جهودهما الإ�صالح ذات 

بف�صم عرى الزوجية.

-يف حال اختالل �صرط الكفاءة ب��ني الزوجني فاإنه ي�صقط حق 

الزوجة يف الف�صخ متى حملت الزوجة.

اإذ اأن القانون قد اأعطى للزوجة ولوليها حق طلب ف�صخ النكاح 

ا�صترطتها  اأو  بها  يوهم  م��ا  ا�صطنع  اأو  الكفاءة  ال��رج��ل  ادع��ى  اإذا 

المراأة اأو وليها في العقد، ثم ظهر بعد ذلك اأنه غير كفء، ولكن 

اأنه ي�صقط حق المطالبة بالف�صخ  25 منه  القانون بين في المادة 

من قبل الزوجة اأو وليها الأ�صباب منها حمل الزوجة، وذلك تفادياً 

في  الزوجية  الحياة  فاإبقاء  اأث��ره،  بالوليد  �صيلحق  ال��ذي  لل�صرر 

اأن ت�صحي  االأ���ص��رة، وال مانع من  اأف��راد  اأنفع لجميع  هذه الحالة 

االأم بع�س ال�صيء حتى ين�صاأ وليدها بين اأ�صرة مترابطة، فاالإبقاء 

على الزواج خير من ف�صخه.

التي  ال�صخ�صية  االأح��وال  قواعد  بع�س  ذكرناه من  وما 

تكفل ا�صتقرار االأ�صرة ومحاولة راأب ال�صدع فيها، اإنما جاء 

على �صبيل المثال، وبما يتنا�صب مع المقام.

2-قانون العقوبات االحتادي رقم 3 ل�صنة 1987م

وه���و م��ن اأه���م ال��ق��وان��ي��ن ال��ت��ي راع���ت ال���رواب���ط االأ�صرية، 

وقدرت العواطف بين اأفرادها، وما تفر�صه �صرورات التعاي�س 

بين جميع االأفراد، فجاء في ثنايا اأحكامه بما يدل على اإزكائه 

للعالقات االأ�صرية، واعطائه الفر�صة الإ�صالح ذات البين بين 

اأفرادها، بل ومراعاة الحالة النف�صية والعاطفية، وما تفر�صه 

اأوا�صر المودة والرحمة بين اأفرادها، فتجد القانون يميل اإلى 

اعتبار بع�س ما يقع بين اأفراد  االأ�صرة من الجرائم واقعاً في 

اإطار ا�صتعمال الحق، اأو اأن يقرر القانون اإعفاء من العقاب، اأو 

اأن يقيد تحريك الدعوى الجنائية بالتقدم بال�صكوى، اأو جواز 

التنازل عن الدعوى في كافة مراحلها، اأو وقف تنفيذ العقوبة 

�صواء من قبل المحكمة اأو من قبل النيابة العامة، ون�صتعر�س 

بع�س تلك االأحكام فيما يلي:-

-اعتبار تاأديب الزوج لزوجته اأو تاأديب االآباء ومن يف حكمهم 

لالأبناء من اأ�صباب االإباحة:

حيث تن�س المادة 53 من قانون العقوبات االتحادي على 

اأنه: »ال جريمة اإذا وقع الفعل بنية �صليمة ا�صتعمااًل لحق مقرر 

ا�صتعمااًل  ويعتبر  الحق،  ه��ذا  نطاق  وف��ي  القانون،  بمقت�صى 

للحق، 1-تاأديب الزوج لزوجته، وتاأديب االآباء ومن في حكمهم 

لالأوالد الق�صر في حدود ما هو مقرر �صرعاً اأو قانوناً..«

ذلك اأن �صالح االأ�صرة والمحافظة عليها قد يقت�صي وقوع 

بع�س ال�صرب تاأديباً وزجراً، وهذا ال�صرب �صروري ال�صتقامة 

اأو  اأنه في اإطار ما جاء به ال�صرع  حال االأ�صرة واأفرادها ما دام 

القانون دون تجاوز، فاأعلى الم�صرع م�صلحة االأ�صرة وا�صتقامة 

حالها، على بع�س ال�صرر الذي قد يلحق باأحد اأفرادها، والذي 

يهدف اإلى اإ�صالحه ورده اإلى جادة  ال�صواب.

�صالح االأ�صرة واملحافظة عليها قد يقت�صي 
وقوع بع�س ال�ص��رب تاأديبًا وزجرًا، وهذا 
ال�صرب �ص��روري ال�صتقامة ح��ال االأ�صرة 
واأفراده��ا م��ا دام اأنه يف اإط��ار ما جاء به 

ال�صرع اأو القانون دون جتاوز
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-وقف تنفيذ العقوبة يف بع�س اجلرائم كدافع لل�صلح والرتابط 

االأ�صري:

على  الأفرادها  وت�صجيعاً  االأ�صرية،  العالقات  دوام  على  حر�صاً 

االتحادي  العقوبات  قانون  اأوجب  االأ�صري،  الت�صالح  االتجاه نحو 

على النيابة العامة في المادة )83( اأن توقف تنفيذ العقوبة المقيدة 

للحرية المق�صى بها في بع�س الجنح المن�صو�س عليها في المواد 

وكذا   )405،404،403،395،394،374،373،372،339،330،329،328(

في جرائم ال�صرقة واالحتيال وخيانة االأمانة واإخفاء االأ�صياء 

المتح�صلة منها متى كان المجني عليه زوجاً للجاني، اأو كان 

اأحد اأ�صوله اأو فروعه متى تنازل المجني عليه اأو ت�صالح مع 

المحكوم عليه.

فالم�صرع ا�صتهدف بهذا الوقف تدارك اإيقاف التنازع بين 

اأفراد االأ�صرة والعمل على اإنهائه، بغية تما�صك االأ�صرة فاأعلى 

من م�صلحة االأ�صرة على بع�س الم�صلحة العامة، حيث اإن 

الم�صلحة العامة ال تتحقق اإال باأ�صرة قوية مترابطة، فكان 

هذا الت�صجيع من الم�صرع الأفراد االأ�صرة للعفو عمن ارتكب 

اأحد  اأو كان  اإن كان زوجاً للمجني عليه  اأياً من هذه الجنح 

اأ�صوله اأو فروعه.

-ج��واز العفو عن العقوبة يف بع�س جرائم االمتناع عن التبليغ 

عن اجلرائم:

اأن يعفو  العقوبات االتحادي للقا�صي  اأجاز قانون  حيث 

االإب���الغ عن  ف��ي  غ��ي��ره  اأو  الموظف  اأه��م��ل  اإذا  العقوبة  ع��ن 

الجرائم متى كان غير مكلف ب�صبطها وكان زوجاً لمرتكب 

الجريمة اأو من اأ�صوله اأو فروعه اأو اإخوته اأو ممن هم في 

وفقاً  وذل��ك  الم�صاهرة،  بحكم  االأق��رب��اء  من  ه��وؤالء  منزلة 

للمادة 274،272.

ي��اأت��ي تقديراً  اإن��م��ا  ال��ج��وازي  االإع��ف��اء  اأن ه��ذا  وال �صك 

للروابط االأ�صرية، وما يتعلق بها من دوافع نف�صيه، قد تدفع 

االإن�صان اإلى عدم االإبالغ عن مرتكب الجريمة، اإبقاًء للمودة 

والتوا�صل االأ�صري.

-املحافظ��ة على كي��ان االأ�ص��رة بق�صر حق رف��ع الدعوى على 

�صاحب ال�صاأن:

اإذ اإنه وفقاً للمادة 330 والخا�صة بمعاقبة من امتنع مع 

اأو  الح�صانة  اأج��رة  اأو  النفقة  ب��اأداء  تنفيذ حكم  القدرة عن 

بناء   اإال  الدعوى  فاإنه ال يجوز رفع   ، ال�صكنى  اأو   الر�صاعة 

اأن  الزوجة  الأب  يجوز  ال�صاأن، فال  �صكوى من �صاحب  على 

يرفع دعوى على زوج ابنته الذي �صدر �صده حكم ق�صائي 

قا�صر  الحق  ه��ذا   واإنما  الزوجة،  تلك  بنفقة  النفاذ  واج��ب 

اإال ب�صكوى منها،  فقط على الزوجة، فال تتحرك الدعوى 

حتى تكون الفر�صة اأمامها لتقدير م�صلحتها والعمل على 

عدم زيادة اأ�صباب النفرة والخالف.

3-قان��ون مكافح��ة االجت��ار بالب�ص��ر االحتادي رق��م 51 ل�صنة 

:2006

وجدنا  القانون،  ه��ذا  لن�صو�س  ا�صتقرائنا  خ��الل  فمن 

تغليظاً  عليها،  والمحافظة  االأ�صرية  الروابط  يغفل  لم  اأنه 

للعقوبة على من ي�صتغل تلك الروابط من اأفراد االأ�صرة، اأو 

االأ�صرة  روابط  توا�صل  ال�صتمرار  تقديراً  العقاب  اإعفاء من 

وتما�صكها.

-تغليظ عقوبة من ي�صتغل الروابط االأ�صرية واحلقوق ال�صرعية 

يف ارتكاب جرمية من جرائم االجتار بالب�صر.

اإذ ن�س قانون مكافحة جرائم االتجار بالب�صر على تغليظ 

العقوبة في عدة حاالت منها: اإذا كان مرتكب الجريمة قد 

اأعطاه له ال�صرع من حقوق  ا�صتغل موقعه في االأ�صرة، وما 

عليها، فارتكب جريمته تجاه اأحد اأفرادها، فتن�س المادة 2 

اأي��اً من جرائم  اأنه »يعاقب كل من ارتكب  من القانون على 

هذا  من   )1( المادة  في  عليها  المن�صو�س  بالب�صر  االتجار 

خم�س  ع��ن  مدته  تقل  ال  ال��ذي  الموؤقت  بال�صجن  القانون 

�صنوات، وتكون العقوبة ال�صجن الموؤبد في االأحوال االآتية: 

للمجني  زوج��اً  الجريمة  مرتكب  ك��ان  6-اإذا   ...............

�صلطة  له  كانت  اأو  وليه  اأو  فروعه  اأو  اأ�صوله  اأح��د  اأو  عليه 

عليه...«.

فت�صديد العقوبة في الفقرة ال�صابقة اإنما ينم عن تبني 

يقوم  من  وردع  االأ�صرية،  الروابط  ا�صتغالل  لمنع  الم�صرع 

نف�صه  ل��ه  ت�صول  م��ن  ك��ل  ب��ذل��ك  فيمتنع  عليها،  ب��االع��ت��داء 

االأ�صرة  تما�صك  الروابط، فيحافظ على  تلك  ا�صتغالل  من 

والتواد والتراحم الماأمول بين اأفرادها.

-االإعفاء عن العقوبة تقدي��رًا للدوافع النف�صية القائمة على 

الروابط االأ�صرية:

قانون  من   3 للمادة  للقا�صي-وفقاً  الم�صرع  اأج��از  حيث 

في  العقوبة  ع��ن  العفو  بالب�صر-  االت��ج��ار  ج��رائ��م  مكافحة 

ج��ري��م��ة ع���دم االإب����الغ ع��ن وج���ود م�����ص��روع الرت��ك��اب اإحدى 

الجرائم المن�صو�س عليها في هذا القانون، في حالة العلم 
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اأو  اإذا كان الممتنع عن االإب��الغ زوج��اً للجاني  بذلك، وذلك 

من اأ�صوله اأو فروعه اأو اإخوته اأو اأخواته.

4-قان��ون االإج��راءات اجلزائي��ة االحت��ادي رق��م 35 ل�صن��ة 

1992م:

حيث منع هذا القانون من �صماع بع�س الدعاوى الجزائية اإال 

التنازل  جواز  اإلى  باالإ�صافة  ال�صاأن،  �صاحب  من  �صكوى  على  بناء 

عنها قبل �صدور الحكم البات، وذلك في بع�س الدعاوى الجزائية 

اأ�صوله  اأح��د  ك��ان  اأو  للجاني  زوج��اً  فيها  المجني عليه  يكون  التي 

اأو فروعه، اأو الدعاوى التي تكون لها اأبعاد اأ�صرية، وهذا بال �صك 

يعطي فر�صة الأف��راد االأ�صرة لتدارك ما وقع منهم تجاه بع�صهم 

للود  وا�صتيفاء  بينهم،  االإ�صالح فيما  لهم نحو  البع�س، وت�صجيعاً 

والرحمة فيما بينهم، حتى ت�صلم االأ�صرة وي�صلم المجتمع، وفي كل  

االأحوال ي�صقط الحق في ال�صكوى بعد ثالثة اأ�صهر من يوم حكم 

المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.

ومن هنا ن�صت المادة 10 من قانون االإجراءات الجزائية على 

اأنه: »ال يجوز اأن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية اإال 

اأو من يقوم  المجني عليه  �صفوية من  اأو  �صكوى خطية  بناء على 

مقامه قانونياً«.

االأ�صياء  واإخ����ف����اء  االأم����ان����ة  1-ال�����ص��رق��ة واالح���ت���ي���ال وخ��ي��ان��ة 

اأحد  كان  اأو  للجاني  زوج��اً  المجني عليه  كان  اإذا  المتح�صلة منها 

اأ�صوله اأو فروعه ولم تكن هذه االأ�صياء محجوزاً عليها ق�صائياً اأو 

اإدارياً اأو مثقلة بحق ل�صخ�س اآخر.

2-عدم ت�صليم ال�صغير اإلى من له الحق في طلبه ونزعه من 

�صلطة من يتواله اأو يكفله.

اأو  الر�صاعة  اأو  الح�صانة  اأجرة  اأو  النفقة  اأداء  3-االمتناع عن 

الم�صكن المحكوم بها.

الواحدة،  االأ�صرة  اأف��راد  بين  يقع  ما  يغتفر  اأن��ه  راأى  فالم�صرع 

القائمة  ال��ود  ل�صالت  وا�صتبقاء  االأ�صرة  �صمعة  على  حر�صاً  وذل��ك 

وتحريك  ال�صكوى  تقديم  ح��ال  وف��ي  اأف���راده���ا،  بين 

على  اأب��ق��ى  ق��د  الم�صرع  ف��اإن  الجزائية،  ال��دع��وى 

ال��داف��ع هنا  اأن  اإذ  االأ���ص��ري،  االإ���ص��الح  فر�صة 

اأن  ال�صكوى  قدم  لمن  فاأجاز  اأ�صد،  �صيكون 

ي�صدر  اأن  ق��ب��ل  وق���ت  اأي  ف��ي  عنها  ي��ت��ن��ازل 

تنق�صي  وبالتنازل  ب��ات،  حكم  الدعوى  في 

الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 16من ذات 

القانون.

فاإذا �صدر حكم جزائي في الدعوى، فقد �صبق اأن بينا اأنه 

يجب على النيابة العامة اأن توقف تنفيذ العقوبة المقيدة 

ت�صالح  اأو  عليه،  المجني  تنازل  متى  بها  المق�صي  للحرية 

مع المحكوم عليه، وهو ما يو�صح اإ�صرار الم�صرع وت�صجيعه 

االأ�صرية،  الروابط  والعمل على تقوية  االإ�صالح  اإلى  وميله 

وبقائها متما�صكة.

5-قانون االإجراءات املدنية االحتادي رقم 11 ل�صنة 1992م:

في  يحوي  اأنه  وجدنا  القانون  هذا  ن�صو�س  وبا�صتقراء 

طياته بع�س االأحكام التي يظهر من خاللها تقدير الم�صرع 

انت�صار  دائرة  وت�صيق  االأ�صرية، ومراعاة حرمتها،  للروابط 

النزاع والخالف، ولعل من اأهم ذلك:-

-�صرية املرافعات مراعاة حلرمة االأ�صرة:

حيث اإنه وفقاً للمادة 76 من قانون االإج��راءات المدنية 

فاإن االأ�صل في المرافعات في الدعاوى اأن تكون علنية، اإال 

اأحد  بناء على طلب  اأو  نف�صها،  تلقاء  المحكمة من  راأت  اإذا 

الخ�صوم اإجراءها �صراً محافظة على النظام العام، اأو مراعاة  

ل��الآداب اأو لحرمة االأ���ص��رة، وه��و ما ي��وؤدي اإل��ى ع��دم انت�صار 

اأ�صرار االأ�صرة وتفا�صيل الخالف فيها، حتى يكون في دائرة 

االأ�صرة  واإع��ادة  االإ���ص��الح،  �صيقة مما يزيد من بقاء فر�س 

اإلى �صابق عهدها ملتئمة متما�صكة.

-مراعاة عدم متادي اخلالف بني اأفراد االأ�صرة:

326 م��ن ق��ان��ون االإج���راءات  اإذ ق��رر الم�صرع ف��ي ال��م��ادة 

كان  اإذا  المدين  بحب�س  االأم���ر  اإ���ص��دار  ج��واز  ع��دم  المدنية 

زوجاً للدائن اأو من اأ�صوله ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

وهكذا، كما نرى، نجد اأن الم�صرع االتحادي يحر�س – 

– على وحدة االأ�صرة وتما�صكها في �صائر ت�صريعاتها،  بحق 

باإعطاء  ���ص��واء  منازعاتها،  �صائر  ف��ي  االإ���ص��الح  اإل��ى  ويميل 
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الفر�صة لذلك، اأو بتحفيز اأفرادها نحو هذا االإ�صالح.

على اأن ما ذكرناه من القوانين االتحادية اإنما كان على 

كان  وه��و  والمقام،  يتنا�صب  وبما  الح�صر،  ال  المثال  �صبيل 

لهم  ممن  الجميع  ل��دى  يخلق  وبما  الم�صرع،  توجه  لبيان 

�صلطة التقدير من اأفراد المجتمع اأن يعملوا بروح القانون 

اإل���ى االإ����ص���الح، وذل���ك ب��اإع��ط��اء الفر�صة  ال��ت��ي تميل دائ��م��اً 

لالإ�صالح دائماً، اإذا ما كانت الدعوى بين اأفراد االأ�صرة، كان 

ذلك اأمام ال�صرطة، اأو النيابة العامة، اأو اأمام القا�صي.

اهتمام الت�صريعات املحلية بالروابط االأ�صرية وميلها 
اإىل االإ�صالح )دبي منوذجًا(:

المحلية الإم�����ارة دبي  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  م��ن  ب��و���ص��وح  ي��ب��ي��ن 

مدى حر�صها على المحافظة على االأ�صرة وتوفير الرعاية 

الكاملة لها، �صواء قبل اللجوء اإلى المحاكم اأو بعدها، فقد 

حر�س الم�صرع على اإن�صاء العديد من الموؤ�ص�صات والهيئات 

على  والعمل  وحمايتها  االأ�صرة  ت�صتهدف  التي  والجمعيات 

اإر�صادها، نبذاً للفرقة والعنف، وتحقيقاً للم�صاواة والعدالة 

بين اأفرادها، وذلك تفعياًل لخطة دبي اال�صتراتيجية، والتي 

كان على راأ�س اهتماماتها التنمية المجتمعية وتعزيز الهوية 

الوطنية والتي تتحقق من خالل اأ�صرة متما�صكة، يتم العمل 

ولعل  والم�صاواة،  العدل  من  اإط��ار  في  روابطها  تعزيز  على 

من اأبرز الت�صريعات المحلية ذات االهتمام االأ�صري:

1-القانون رقم 15 ل�صنة 2007 باإن�صاء موؤ�ص�صة دبي 
لرعاية الن�صاء واالأطفال، واملعدل بالقانون املحلي 

رقم 26 ل�صنة 2009م.
حيث اأناط هذا القانون بالموؤ�ص�صة مهمة خدمة الرعاية 

للن�صاء واالأطفال من �صتى الجن�صيات المقيمة في االإمارة، 

جوانب  كافة  ف��ي  الم�صورة  خ��دم��ات  تقديم  اإل��ى  باالإ�صافة 

االأ�صرة، والعمل الدائم على محاول االإ�صالح بين اأفرادها.

2-القانون املحلي رقم 12 ل�صنة 2008 ب�صاأن اإن�صاء 
هيئة تنمية املجتمع يف دبي:

حيث اأناط القانون بالهيئة عدداً من المهام من اأهمها 

اأفرادها، لذا  �صيانة اأفراد االأ�صرة والمحافظة على تما�صك 

تجمع هيئة تنمية المجتمع في دبي تحت مظلتها مجموعة 

من الموؤ�ص�صات التنفيذية الخدمية، والتي من اأهمها قطاع 

حقوق االإن�صان، وقطاع اال�صت�صارات االأ�صرية.

3-القانون املحلي رقم 24 ل�صنة 2006 باإن�صاء موؤ�ص�صة 

دبي لتنمية املراأة.
4-تاأ�صي�س جمعية النه�صة الن�صائية:-

حيث تاأ�ص�صت بدبي عام 1973 واأ�صهرت عام 1974، وبها عدد 

واال�صت�صارات  التدريب  اأبرزها مركز  لعل من  المراكز،  من 

االأ�صرية، والذي يعمل على تلقي كافة اال�صت�صارات االأ�صرية 

ا�صتيعاب  كيفية  اإل���ى  االأف����راد  واإر����ص���اد  حلها،  على  وال��ع��م��ل 

بع�صهم البع�س، كما يعمل المركز اأي�صاً على تاأهيل وتدريب 

الم�صت�صارين االأ�صريين، وذلك بغية الو�صول اإلى مر�صد ملم 

للم�صكلة،  والنف�صية  والقانونية  ال�صرعية  الجوانب  بكافة 

مما يزيد من قدرته على حل تلك الم�صكالت.

على  العمل  نحو  تنحو  دب��ي  في  الت�صريعات  ف��اإن  وهكذا 

هذا  اأ���ص��ا���س  على  تركيزها  فكان  متما�صك،  مجتمع  اإي��ج��اد 

التما�صك، وهو االأ�صرة المتما�صكة التي تقوم على قيم ومبادئ 

الدين والتم�صك باالأعراف والتقاليد، وهو بال�صرورة يوؤدى 

اإلى اأمة رائدة، ذات هوية وطنية �صامخة، واأ�صول را�صخة.

الت�صريع��ات املحلي��ة الإم��ارة دب��ي تب��ني بو�صوح 
م��دى حر�صها على املحافظة عل��ى االأ�صرة وتوفري 
الرعاية الكاملة لها، �صواء قبل اللجوء اإىل املحاكم 
اأو بعدها، فقد حر���س امل�صرع على اإن�صاء العديد 
من املوؤ�ص�ص��ات والهيئات واجلمعيات التي ت�صتهدف 

االأ�صرة وحمايتها والعمل على اإر�صادها
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معايل هادف بن جوعان الظاهري:

الكتب القانونية خدمة اإ�صافية متميزة يقدمها 

املعهد لدار�صي القانون والباحثني

م��ع��ايل هادف  ال��ع��دل  تفقد وزي���ر 

بن جوعان الظاهري جناح معهد دبي 

الق�صائي يف معر�س الكتاب بال�صارقة 

�صارك  ال��ذي  املعر�س  فعاليات  خ��الل 

به املعهد لل�صنة اخلام�صة على التوايل 

واطلع  امل���ا����ص���ي..  ن��وف��م��رب  وذل����ك يف 

م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اإ�����ص����دارات امل��ع��ه��د من 

الكتب القانونية.

واأ����ص���اد م��ع��ايل ه���ادف ب��ن جوعان 

ال��ظ��اه��ري ب���اإ����ص���دارات امل��ع��ه��د وثمن 

وامل�صمون  بال�صكل  ال��ع��ايل  اهتمامها 

للمكتبة  ن��وع��ي��ة  اإ����ص���اف���ة  ُي���ع���د  مم���ا 

القانونية يف دولة االإمارات.

اإ�صافية متميزة  اإنها خدمة  وقال 

القانون  ل���دار����ص���ي  امل��ع��ه��د  ي��ق��دم��ه��ا 

واملنطقة  االإم���������ارات  يف  وال���ب���اح���ث���ني 

التعليمية  خ���دم���ات���ه  اإىل  ت�������ص���اف 

والتدريبية املتقدمة. 

وزير العدل يتفقد جناح المعهد بمعرض الكتاب
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حماية المستهلك
االجراء اإلداري كآلية 
لحماية المسـتهلك

فمن ناحية، يتم �صحب ال�صلعة باأ�صلوب تتخذه االإدارة من دون 

�صريعاً  ال�صحب  يتم  اأخ��رى،  ناحية  ومن  التقا�صي.  لتكاليف  تكبد 

دون حاجة التخاذ اإجراءات التقا�صي التي قد تكون بطيئة، فعامل 

الم�صتهلك  على  اال�صتعمال  �صلعة خطرة  ل�صحب  بالن�صبة  ال�صرعة 

اأمر مهم، ولذا فقد نظمت الالئحة التنفيذية هذا االإجراء بن�صو�س 

وعندئذ  ال�����ص��وق.  ف��ي  المعيبة  ال�صلعة  ت���داول  يتم  ق��د 

الم�صتهلكين هو  اأيدي  ال�صوق ومن  ا�صتردادها من  ي�صحى 

هذه  �صد  للم�صتهلك  الحماية  تحقيق  في  الفعال  االإج��راء 

ت�صكل  ب�صلعة  االأم���ر  يتعلق  عندما  خا�صة  وب�صفة  ال�صلع. 

خطورة على الم�صتهلك.

بقلم أ.د. محمد محمد محمد أبو زيد
اأ�ستاذ القان�ن املدين باملعهد

 أوال: سحب السلع المعيبة المتداولة في السـوق
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تف�صيلية ن�صبياً، ونعر�س لهذا التنظيم على النحو االآتي:

اأواًل: من له طلب ا�صرتداد ال�صلعة من ال�صوق
للجهات المعنية وللم�صتهلك ولكل ذي �صاأن التقدم بطلب اإلى 

االإدارة ال�صترداد ال�صلعة المعيبة على اأن يرفق بهذا الطلب االأدلة 

المقبولة التي تثبت ذلك. ويتعين على االإدارة التحقق مما ورد في 

هذا الطلب واتخاذ االإجراءات الالزمة في �صاأنه )1(.

بعد  الحالة  ه��ذه  ف��ي  االإدارة  تتخذها  ال��ت��ي  االإج�����راءات  وم��ن 

التحقق مما ورد في الطلب هو اأن تخطر المزود ب�صرورة ا�صترداد 

ال�صلعة خالل المدة التي تحددها االإدارة ح�صب 

طبيعة ال�صلعة )2(.

يقوم  ال��������ذي  ه�����و  ف�����ال�����م�����زود  واإذن 

اأيدي  وم��ن  االأ���ص��واق  م��ن  ال�صلعة  ب�صحب 

الم�صتهلكين. وفي حاالت معينة تقوم االإدارة 

بهذا االإجراء. )3(

ثانيًا: القائم باإجراء �صحب ال�صلعة من ال�صوق
1-قيام المزود باال�صترداد:

ال��الزم��ة ال���ص��ت��رداد ال�صلع  ب��ات��خ��اذ االإج�����راءات  ال��م��زود  يلتزم 

الدولة في حاالت معينة  المحلي ومن خارج  ال�صوق  المعيبة من 

ن�صت عليها الالئحة )4(.

اأ/ يكون اال�صترداد في المجاالت التالية:

1-اكت�صاف المزود عيباً في ال�صلعة.

2-وجود تقارير اأو درا�صات تثبت وجود عيب في ال�صلعة.

بوجود  المعنية  الجهات  اأو  الم�صتهلكين  من  �صكاوى  3-ورود 

عيب في ال�صلعة )5(.

4-�صدور مذكرة من الوزارة با�صترداد ال�صلعة.

5-وجود عمليات اال�صترداد خارج الدولة لذات ال�صلعة.

القيا�صية  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  ال�����ص��ل��ع��ة  م��ط��اب��ق��ة  ع����دم  6-ث����ب����وت 

المعتمدة.

ب/ ا�صترداد ال�صلع المعيبة من خارج الدولة:

بمقت�صى الالئحة يلتزم المزود اإذا دعت الحاجة – اأن ي�صترد 

في  المتبعة  االإج����راءات  ح�صب  ال��دول��ة  خ��ارج  م��ن  المعيبة  ال�صلع 

تلك الدول، وفي هذه الحالة يلتزم المزود باإخطار االإدارة كتابياً 

باإجراءات اال�صترداد.

ج/ طريقة اال�صترداد لل�صلعة المعيبة:

للجه��ات املعني��ة وللم�صتهل��ك ول��كل ذي �صاأن 
التق��دم بطلب اإىل االإدارة ال�ص��رتداد ال�صلعة 
املعيب��ة  عل��ى اأن يرفق به��ذا الطل��ب االأدلة 

املقبولة التي تثبت ذلك

قد يت��م ت��داول ال�صلع��ة املعيب��ة يف ال�صوق. 
وعندئ��ذ ي�صحى ا�صرتدادها م��ن ال�صوق ومن 
اأيدي امل�صتهلكني هو االإجراء الفعال يف حتقيق 

احلماية للم�صتهلك

المعيبة  ال�صلعة  ا�صترداده  يعلن عن  باأن  المزود  الم�صرع  األ��زم 

وفقاً ل�صروط معينة اأوردتها الالئحة )6(. وهذه ال�صروط هي:

على  مرتين  يوميتين  محليتين  �صحيفتين  ف��ي  1-االإع����الن 

فترة  خالل  العربية،  باللغة  ت�صدر  اإحداهما  تكون  اأن  على  االأق��ل 

موقع  وف��ي  باال�صترداد،  اإخ��ط��اره  تاريخ  من  �صاعة   )24( تجاوز  ال 

الوزارة على �صبكة االإنترنت.

2-ال يقل حجم االإعالن عن )15 �صم في 15 �صم(

3-يجب اأن يت�صمن االإعالن المعلومات االآتية:

اأ/ا�صم المزود وعنوانه.

ب/ العالمة التجارية لل�صلعة.

ج/ ا�صم ال�صلعة وبلد المن�صاأ.

د/ و�صف العيب.

اأي  اتباعها لتالفي  الم�صتهلك  التي يجب على  التعليمات  ه�/ 

اأ�صرار قد تنجم عن ا�صتخدام ال�صلعة.

اأو  الإ�صالح  اتباعها  الم�صتهلك  على  يجب  التي  التعليمات  و/ 

ا�صتبدال اأو ا�صترداد ثمن ال�صلعة.

ولالإدارة تحديد اأية و�صيلة اإعالن اأخرى ومدتها وتوقيتها.
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اإبالغ املزود اإدارة حماية امل�صتهلك بحاالت اال�صرتداد من 
ال�صوق

كتابياً  اإب��الغ��اً  الم�صتهلك  حماية  اإدارة  ب��اإب��الغ  ال��م��ورد  يلتزم 

خالل )14( يوماً عن اأية حالة ا�صترداد ل�صلعة ما.

 )7( االإب���الغ  ه��ذا  يت�صمنها  ال��ت��ي  البيانات  الالئحة  وح���ددت 

وهي:

1-ا�صم ال�صلعة والمزود وبلد المن�صاأ.

2-�صورة ملونة عن ال�صلعة والجزء المعيب فيها.

3-و�صف دقيق للعيب واالأ�صباب التي نتج عنها.

4-الكمية المباعة والكمية التي يجب ا�صتردادها.

5-نوعية وطبيعة االأ�صرار المحتملة على الم�صتهلك.

6-االإجراءات التي يتخذها المزود لال�صترداد.

7-و�صائل االإعالن عن عملية اال�صترداد والمدة الزمنية لهذه 

االإعالنات واأوقاتها.

8-االإجراءات التي �صيتخذها المزود ب�صاأن ال�صلعة المعيبة.

تراعى  اأن  على  العيب،  لمعالجة  المتوقعة  الزمنية  9-الفترة 

فيها ظروف وم�صالح الم�صتهلك.

البيانات  مت�صمناً  اال���ص��ت��رداد  ملف  فتح  االإدارة  على  ويتعين 

المن�صو�س عليها في هذه المادة، ويجوز لها اإ�صافة اأية بيانات اأو 

اإجراءات تراها �صرورية ال�صترداد ال�صلعة المعيبة وذلك وفقاً لنوع 

ال�صلعة وطبيعتها.

اإبالغ املزود االإدارة مب�صري اإجراء اال�صرتداد من ال�صوق 
ومن امل�صتهلكني

يلتزم المزود باإبالغ اإدارة حماية الم�صتهلك بتقرير عن ال�صلع 

فيها،  المعيب  الجزء  اإ�صالح  اأو  ا�صتبدالها،  اأو  اإ�صالحها،  تم  التي 

اأو التي تم اإرجاعها ورد ثمنها. وذلك خالل ثالثين يوماً من بدء 

عملية اال�صترداد، وحددت الالئحة البيانات التي يت�صمنها التقرير 

)8( وهي:

1-الكمية المباعة.

2-الكمية التي تم ا�صتردادها.

3-كمية ال�صلع التي تم اإ�صالحها اأو ا�صتبدالها اأو اإعادة ثمنها.

4-االإجراءات التي �صيتم اتخاذها لتفادي هذا العيب اإن اأمكن.

ه�/جزاء اإخالل المزود بالتزامه با�صترداد ال�صلعة المعيبة 

اإذا امتنع المزود عن ا�صترداد ال�صلعة المعيبة وفقاً لما تق�صي 

به الالئحة، وكان عالماً بوجود عيب في ال�صلعة، فاإنه يعد مرتكباً 

لغ�س تجاري وفقاً الأحكام القانون االتحادي رقم )4( ل�صنة 1979 

ب�صاأن قمع الغ�س والتدلي�س، وعلى االإدارة عندئذ اأن تحيل المو�صوع 

اإلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية �صد المزود.

)2( قيام االإدارة باال�صترداد

اأ/ عندما تتلقى االإدارة اأية �صكوى اأو بالغ عن وجود عيب في 

اأن تتحقق من ذلك، فاإن تاأكدت من وجود العيب  ال�صلعة، فعليها 

فتلتزم باإخطار المزود ب�صرورة ا�صترداد ال�صلعة خالل المدة التي 

تحددها االإدارة ح�صب طبيعة ال�صلعة )9(

اإذا امتن��ع املزود ع��ن ا�ص��رتداد ال�صلعة املعيبة 
وفق��ًا ملا تق�صي ب��ه الالئح��ة، وكان عاملًا بوجود 
عي��ب يف ال�صلعة، فاإنه يع��د مرتكبًا لغ�س جتاري 
وفقًا الأحكام القان��ون االحتادي رقم )4( ل�صنة 
1979 ب�ص��اأن قم��ع الغ���س والتدلي���س، وعلى 
االإدارة عندئ��ذ اأن حتيل املو�ص��وع اإىل النيابة 

العامة لتحريك الدعوى اجلزائية �صد املزود.
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تكون العالقة عك�صية بين المناف�صة واالأ�صعار، اإذ كلما زادت درجة 

انخف�صت  ال�����ص��وق  اإل���ى  ج��دد  مناف�صين  دخ���ول  ون�صط  المناف�صة 

االأ�صعار.

2/ عدم االهتمام بخف�س التكاليف

باالهتمام  مناف�صيه  غياب  في  المحتكر  ين�صغل  ال  ال��ع��ادة  في 

عبوؤها  يقع  تكاليف  اأن��ه��ا  ه��و  وال�صبب  المنتج.  تكاليف  بخف�س 

الذي  وه��ذا  ككل.  والمجتمع  الم�صتهلك  كاهل  على  النهاية  ف��ي 

دام االحتكار  ارتفاع ما  ال�صلع في حالة  اأ�صعار  بقاء  ا�صتمرار  يعني 

متف�صياً.

3/ انخفا�س ج�دة المنتج

بم�صتويات  المنتج  اهتمام  عدم  الغالب  في  االحتكار  ي�صاحب 

الجودة، فهو المحتكر لل�صوق وهو الذي يمده بالمنتجات وقد تكون 

النهاية  وفي  اأحياناً،  اأو منتجات معيبة  اأقل جودة  المنتجات  هذه 

في  االإنتاج  قطاع  يبقى  حيث  الخارجية  االأ�صواق  مناف�صة  ي�صعب 

م�صتوى متدن من حيث الجودة والكفاءة.

املحور الثاين
االإطار الت�صريعي

حلماية املناف�صة ومنع املمار�صات االحتكارية
عملية  وتزايد  االقت�صادي،  الن�صاط  في  الدولة  دور  تغير  مع 

الكيانات  ظهور  ومع  ال�صوق،  اآليات  واإعمال  االقت�صادي  التحرير 

االقت�صادية االحتكارية في بع�س القطاعات الحيوية، قد يحدث 

اأن تقوم ال�صركات على الم�صتويين الدولي والوطني بممار�صات غير 

الممار�صات  هي  الم�صروعة  غير  الممار�صات  هذه  واأه��م  م�صروعة، 

اأهم  تعد من  المناف�صة  اأي  اأنها،  رغم  المناف�صة  على  تق�صي  التي 

ومن  ال�����ص��وق.  اآل��ي��ات  واإع��م��ال  االقت�صادي  التحرر  عملية  اأه���داف 

ت�صريعي  وتنظيم  اإر���ص��اء  اإل��ى  العالم  دول  من  العديد  تنه�س  هنا 

يكفل حماية المناف�صة ومنع الممار�صة االحتكارية على الم�صتوى 

الوطني.

ال��واردة في  ولذا �صوف نعر�س لم�صمون الن�صو�س القانونية 

حماية  ت�صتهدف  وال��ت��ي   2006 ل�صنة   24 رق��م  االت��ح��ادي  ال��ق��ان��ون 

المناف�صة ومنع الممار�صات االحتكارية حماية لالقت�صاد الوطني 

والم�صتهلكين.

وتقوم الن�صو�س القانونية الواردة في القانون االتحادي رقم 

ب/ تقوم االإدارة باتخاذ اإجراءات ا�صترداد ال�صلع المعيبة على 

ال��وزي��ر المخت�س وه��و )وزير  ال��م��زود وب��ن��اء على ق��رار م��ن  نفقة 

في  وذل��ك  المعنية  الجهات  م��ع  بالتن�صيق  ذل��ك  ويتم  االقت�صاد( 

حاالت معينة.

- حاالت اال�صرتداد من جانب االإدارة يف الظروف العادية
1-عدم قيام المزود باإجراءات اال�صترداد.

اأو  تاأخر المزود عن القيام باإجراءات اال�صترداد في  2-تباطوؤ 

على  محتملة  اأ�صرار  اأو  اأخطار  بوجود  فيها  يعتقد  التي  الحاالت 

الم�صتهلكين من ال�صلعة المعيبة.

3-�صعوبة التعرف اأو الو�صول اإلى المزود )10(

- اال�صرتداد من جانب االإدارة يف حاالت ال�صرورة
وفي الحاالت ال�صرورية والتي ت�صكل خطورة على الم�صتهلك 

اأن  على  المعيبة  ال�صلع  ا���ص��ت��رداد  اإج����راءات  تتخذ  اأن  االإدارة  على 

يتحمل المزود نفقة عملية اال�صترداد )11(.

واإذن ففي هذه الحاالت الم�صتعجلة حيث يكون في االأمر خطر 

من  ق��رار  على  الح�صول  م��ن  تعفى  االإدارة  ف��اإن  الم�صتهلك،  على 

الوزير المخت�س، وكذلك تعفى من التن�صيق مع الجهات المعنية، 

ذلك اأن االأمر ال يحتمل التاأخير.

المعنية بمتابعة  الجهات  بالتن�صيق مع  االإدارة  ج/ تقوم 

واإبالغ  خارجها  اأو  الدولة  داخ��ل  ا�صتردادها  تم  التي  ال�صلع 

لعمليات   دوري  ب�صكل  الم�صتهلك  لحماية  العليا  اللجنة 

اال�صترداد الحا�صلة )12(.

ثانيًا: حظر  الممارسات والتعامالت 

االحتكارية

املحور االأول
م�صاوئ االحتكار

بالن�صبة  بع�صها  ن��ذك��ر  م�����ص��اوئ  ع���دة  اإل����ى  االح��ت��ك��ار  ي�����وؤدي 

للم�صتهلك )13( وهي:

1/ ارتفاع اأ�سعار ال�سلع:

اإذ كلما اتجه  ت��وج��د ع��الق��ة ط��ردي��ة بين االح��ت��ك��ار واالأ���ص��ع��ار 

ال�صوق نحو مزيد من االحتكار تتيجة االأ�صعار اإلى االرتفاع، بينما 
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2006 في �صاأن حماية الم�صتهلك على عدد من المحاور  24 ل�صنة 

الممار�صات  وم��ن��ع  المناف�صة  ح��م��اي��ة  ت�صتهدف  ال��ت��ي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 

االحتكارية وهي:

1-اإن�������ص���اء اإط�����ار م��وؤ���ص�����ص��ي ل���الإ����ص���راف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ومراقبة 

القانون.

2-الحظر التام لالتفاقيات والممار�صات التي تخلق االحتكار.

القانون  تنفيذ  ومراقبة  لالإ�صراف  موؤ�ص�صي  اإطار  اإن�صاء  اأواًل: 

)جهاز حماية المناف�صة و�صع الممار�صات االحتكارية(

لحماية  عليا  لجنة  �صكل  في  موؤ�ص�صياً  اإط��اراً  القانون  اأن�صاأ  اأ/ 

العليا  )اللجنة  وت�صمى  الوزير  اقتراح  بناء على  ت�صكل  الم�صتهلك 

لحماية الم�صتهلك( وتكون برئا�صة الوزير )14( كما ان�صاأ القانون 

الم�صتهلك(  )اإدارة حماية  ت�صمى  اإدارة  بالوزارة )وزارة االقت�صاد( 

وقد حدد القانون اخت�صا�صات كل اللجنة واالإدارة.

اأ/ اخت�سا�س اللجنة العليا:

اأو ظ��روف غير عادية في ال�صوق توؤدي  اأزم��ة  في حال ح��دوث 

لزيادة غير طبيعية في االأ�صعار يتخذ الوزير – بناء على تو�صية 

وحماية  ال��زي��ادة  تلك  م��ن  ال��ح��د  �صاأنها  م��ن  – اإج����راءات  اللجنة 

م�صالح الم�صتهلكين وعدم االإ�صرار بهم.

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون االأ�ص�س واالإجراءات في 

تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في االأ�صعار وحاالت االحتكار 

التي يجب اتخاذ تدابير ب�صاأنها )15(

ب/ اخت�سا�سات االإدارة 

- االخت�صا�صات التي حددها القانون )16( وهي

الم�صتهلك  لحماية  العامة  ال�صيا�صة  تنفيذ  على  1-االإ���ص��راف 

بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

الت�صدي  ف��ي  ال��دول��ة  ف��ي  المعنية  ال��ج��ه��ات  م��ع  2-التن�صيق 

للممار�صات التجارية غير الم�صروعة والتي ت�صر بالم�صتهلك.

الوعي  ن�صر  ف��ي  المعنية  ال��ج��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون  3-التن�صيق 

اال���ص��ت��ه��الك��ي ف���ي ال���دول���ة ح����ول ال�����ص��ل��ع وال���خ���دم���ات وتعريف 

الم�صتهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

4-م��راق��ب��ة ح��رك��ة االأ���ص��ع��ار وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ح��د من 

ارتفاعها.

ال�صريفة  ال��م��ن��اف�����ص��ة  م��ب��داأ  تحقيق  ع��ل��ى  5-ال��ع��م��ل 

ومحاربة االحتكار.

6-تلقي �صكاوى الم�صتهلكين واتخاذ االإجراءات ب�صاأنها 

من  ال�����ص��ك��وى  ت��ق��دم  اأن  وي��ج��وز  المخت�صة،  للجهات  اإح��ال��ت��ه��ا  اأو 

الم�صتهلك مبا�صرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية الم�صتهلك 

باعتبارها ممثلة للم�صتكي.

7-ن�صر القرارات والتو�صيات التي ت�صاهم في زيادة الوعي لدى 

الم�صتهلك.

- االخت�صا�صات التي اأ�صافتها الالئحة وهي:

1-قيام االإدارة باإعداد الدرا�سات

األزم الم�صرع االإدارة باإعداد الدرا�صات والتقارير حول االأزمات 

غير  ال��زي��ادة  اأ�صباب  وتحديد  ال�صوق  في  العادية  غير  وال��ظ��روف 

الطبيعية في االأ�صعار ورفعها اإلى اللجنة العليا لحماية الم�صتهلك 

تلك  م��ن  للحد  اإج����راءات  م��ن  يتخذ  م��ا  ب�صاأن  التو�صيات  لتقديم 

الزيادة.

من  ت���راه  بمن  ت�صتعين  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  ل����الإدارة  الم�صرع  وخ���ول 

هذا  في  الخبرة  ذوي  من  االعتباريين  اأو  الطبيعيين  االأ�صخا�س 

المجال )17(.

ل��الإدارة اال�صتعانة بالكفاءات  اأتاح  القانون  اأن  هذا الذي يعني 

الفنية من خارج هيكلها.

2-قيام االإدارة باتخاذ االإجراءات والتدابير الالزمة

فر�س الم�صرع على االإدارة اتخاذ االإجراءات والتدابير الالزمة، 

وفقاً الأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات المنفذة له، حيال 

الممار�صات والتعامالت االحتكارية التي تلحق ال�صرر باالقت�صاد 

الوطني والم�صتهلكين. )18(
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ثانيًا: احلظر التام لالتفاقيات اأو العقود اأو املمار�صات التي تخلق 
االحتكار

الممار�صات  اأو   العقود  اأو  االتفاقيات  القانون حظراً مطلقاً  يحظر 

�صواء كانت عقوداً مكتوبة اأو �صفهية، �صريحة اأو �صمنية، اإذا كان هدفها اأو 

كان االأثر المترتب عليها هو قيام اأي حالة من حاالت االحتكار )19(.

بع�س  الح�صر  ولي�س  المثال  �صبيل  على   )20( ال��ق��ان��ون  ذك��ر  وق��د 

حاالت االحتكار التي يمكن اأن توؤدي اإليها هذه الممار�صات وهي:

1-بيع ال�صلع اأو الخدمات باأ�صعار تقل عن �صعر التكلفة لخلق و�صع 

احتكاري في ال�صوق يترتب عليه اإلحاق ال�صرر بالم�صتهلكين. 

باالقت�صاد  اإ���ص��راراً  ي�صكل  بحيث  بالتحالف  م��زود  اأكثر من  2-قيام 

الوطني اأو بم�صالح الم�صتهلكين.

رفع  اأو  اأو خف�س  تثبيت  على  �صمناً  اأو  المزودين �صراحة  3-اتفاق 

اأو  باالقت�صاد الوطني  اإ�صراراً  اأو �صرية بما ي�صكل  ال�صعر ب�صورة معلنة 

بم�صالح الم�صتهلكين.

للتوزيع  4-اتفاق المتناف�صين على تق�صيم ال�صوق فيما بينهم وفقاً 

الجغرافي اأو حجم المبيعات.

ال�صوق  م��ن  المناف�صة  ال��خ��دم��ات  اأو  ال�صلع  ب�صراء  ال��م��زود  5-ق��ي��ام 

بغر�س التحكم في االأ�صعار.

العر�س  اأو  التوريد  اأو  االإن��ت��اج  كمية  تحديد  اأو  توقف  اأو  6-امتناع 

لل�صلع اأو الخدمات.

7-ا�صتراط المزود على الم�صتهلك �صراء �صلعة اأو خدمة اإ�صافية اإلى 

جانب ال�صلعة اأو الخدمة التي يراد الح�صول عليها.

اأ�ص�س حتديد الزيادة غري الطبيعية يف االأ�صعار
حددت الالئحة التنفيذية )21( االأ�ص�س التي يمكن اال�صتر�صاد بها 

اأم غير طبيعية،  زي��ادة طبيعية  يعد  االأ�صعار  ارتفاع  كان  اإذا  ما  لمعرفة 

وهذه االأ�ص�س هي:

1-ن�صبة الت�صخم في الدولة.

2-�صعر ال�صلعة والخدمة في الفترات ال�صابقة.

3-الم�صتوى العام لالأ�صعار في الدولة.

4-الم�صتوى العام لالأ�صعار في الدول المجاورة.

5-�صعر ال�صلعة اأو الخدمة في الدول المجاورة.

6-معدل ن�صبة الزيادة في �صعر ال�صلعة اأو الخدمة.

المواد  اأو  ال�صلعة  ا�صتيراد  وق��ت  االأجنبية  العملة  �صرف  7-قيمة 

االأولية.

8-�صكاوى الم�صتهلكين اإلى االإدارة.

الهوام�س

االإدارة  اأن من اخت�صا�صات  القانون تن�س على  6/4 من  )1(المادة 

ما يلي:

اإحالتها  اأو  ب�صاأنها  االإج���راءات  وات��خ��اذ  الم�صتهلكين  �صكاوى  تلقى 

الم�صتهلك  م��ن  ال�صكوى  ت��ق��دم  اأن  وي��ج��وز  المخت�صة..  للجهات 

الم�صتهلك  حماية  جمعية  قبل  من  تقديمها  يجوز  كما  مبا�صرة، 

باعتبارها ممثلة للم�صتكي.

االإدارة  بقولها:»على  منها   9 المادة  في  ذلك  اإل��ى  الالئحة  وت�صير 

تلقي �صكاوى الم�صتهلكين والتن�صيق مع ال�صلطات المحلية في هذا 

ال�صاأن واتخاذ اإجراءات التق�صي والبحث والتحقيق واإ�صدار القرار 

المنا�صب في �صاأنها وفقاً الأحكام القانون وهذه الالئحة.

ولكل ذي �صاأن اأن يتظلم من قرار االإدارة لدى الوزير خالل خم�صة 

ع�صر يوماً من تاريخ اإخطاره بهذا القرار، ويكون التظلم كتابياً على 

النموذج المعد لذلك لدى االإدارة ويحدد فيه �صفة المتظلم و�صبب 

التظلم  على  ويترتب  قانوناً  عنه  ينوب  من  اأو  منه  ويوقع  تظلمه 

اإيقاف تنفيذ القرار لحين البت في التظلم بالقبول اأو الرف�س.

وي��ج��وز ل���ذوي ال�����ص��اأن ال��ط��ع��ن ب��ال��ق��رار ال�����ص��ادر ف��ي التظلم لدى 

المحكمة المخت�صة«. وانظر اأي�صا المادة )20( من الالئحة

)2( المادة )19( من الالئحة

)3( المادة )16( من الالئحة

)4( المادة )10( من الالئحة

تلقي  ال��م��زود  على  اأن��ه  على  الالئحة  م��ن   )15( ال��م��ادة  تن�س   )5(

من  اأكثر  الخلل  تكرار  حالة  وفي  وت�صويتها،  الم�صتهلكين  �صكاوى 

3 مرات عليه اإبالغ المزود الرئي�صي بذلك واإر�صال �صورة في كتاب 

االإبالغ اإلى الوزارة )وزارة االقت�صاد(.

)6( المادة )21( من الالئحة

)7( المادة )11( من الالئحة

)8( المادة )14( من الالئحة

)9( راجع المادة )10( من الالئحة.

)10( المادة )16( من الالئحة

)11( المادة )17( من الالئحة

)12( المادة )18( من الالئحة

د.  انظر  الوطني:  االقت�صاد  على  اأي�صاً  م�صاوئه  لالحتكار   )13(

محمد اأبو �صادي حماية المناف�صة ومكافحة االحتكار في االقت�صاد 

واالأمريكي  الم�صري  الت�صريعين  بين  مقارنة  – درا�صة  الم�صري 

�س 68

)14( المادة )2( من القانون

)15( المادة )3( من القانون – انظر المادة )4( من الالئحة

)16( المادة )4( من القانون

)17( المادة )3( من الالئحة

)18( المادة )7( من الالئحة

)19( المادة )6( من الالئحة

)20( المادة )5( من الالئحة

)21( راجع المادة )2( من الالئحة
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36

القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد
القا�سي مبحاكم دبي

تكييفها.. االختصاص بنظرها.. 
حدود سلطة المحكمة في تقديرها

الخبير هو مر�صد الق�صاء في بحث ما ي�صق على القا�صي من اأمور ي�صتلزمها اإقامة العدل، واإذ تلجاأ المحكمة 

اإلى اأرباب الخبرة تكلفهم ببحث عمل من االأعمال في كل الم�صائل التي ي�صلتزم الف�صل فيها ا�صتيعاب نقطة فنية ال 

ي�صتطيع القا�صي االإلمام بها وال يطالب به كالطب والهند�صة والمحا�صبة وتحقيق الخطوط، فاإن معولها االأول في 

ذلك يكون على البحث ال�صخ�صي الذي يقوم به الخبير لي�صل فيه بح�صب ا�صتعداده وكفاءته الخا�صة التي تمكنه من 

ا�صتخراج الحقيقة التي ي�صتعين القا�صي به على ك�صفها، كما اأن للخ�صوم اأي�صاً اأن يطلبوا من المحكمة ندب خبير 

لذات العلة، وال يجوز للمحكمة اأن ترف�س طلب الخ�صم ندب خبير اإذ كان ذلك هو و�صيلته الوحيدة في االإثبات، واإال 

كان حكمها م�صوباً باالإخالل بحق الدفاع والق�صور في الت�صبيب.

الدعوى بطلب ندبخـــبير

املجلة القانونية
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ويثبت الواقع العملي في محاكم دبي اأن معظم الدعاوى 

للف�صل  خبراء  ندب  تتطلب  والمدنية  والعقارية  التجارية 

اأن للمدعين في  فيها، ويزيد على ذلك ما يظهر جلياً من 

طلب ندب الخبراء ماآرب اأخرى االأولى تجنب �صداد الر�صوم 

الق�صائية التي يجب �صدادها عند قيد الدعوى على المبلغ 

�صلب  ف��ي  ال��دع��وى  قيمة  تحديد  فبرغم  المطالبة  محل 

خبير  ندب  ختامها  في  يطلبون  اأنهم  اإال  اأحياناً  ال�صحيفة 

ر�صوماً  دره��م��اً   750 دف��ع  بق�صد  ال��دع��وى  لقيمة  تجهياًل 

ن�صبية، والثانية: هي ج�س النب�س وانتظار نتيجة التقرير 

اأو باالأحرى لترقب  لذات العلة خ�صية االإخفاق في االإثبات 

تحديد قيمة الحق.

لت�صجيعه  للموكل  الوكيل  يبديها  ن�صيحة  هي  والثالثة: 

اأعمال  نتيجة  ترقب  مع  ابتداًء  الخ�صومة  في  اال�صتباك  على 

عن  الر�صوم  ب�صداد  المدعي  الإل��زام  نتيجة  ذل��ك  وك��ل  الخبرة، 

المبلغ المطلوب بادئ ذي بدء، وال تثور م�صكلة اإذا كانت نتيجة 

تقرير الخبير ل�صالح المدعي اأو اإذا تم تعديل الطلبات بح�صب 

ما ت�صفر عنه نتيجة تقرير الخبرة، وتم �صداد الر�صوم المقررة 

الواجبة  االأخ���رى  القانونية  االإج����راءات  باقي  وروع��ي��ت  كاملة 

اإذا  اأم��ا  القيمة،  معلومة  اأ�صبحت  اأن  بعد  ال��دع��وى  ال�صتقامة 

حكمت المحكمة برف�س الدعوى، اأو انتهى الخبير في تقريره 

برف�س  الحكم  و���ص��در  ال��م��دع��ي،  طلبات  تلبي  ال  نتيجة  اإل���ى 

خ�صومة  في  الف�صل  ف��اإن  فيها  الخ�صومة  بانتهاء  اأو  الدعوى 

اال�صتئناف المرفوع من المدعي تتعدد فيه االآراء على النحو 

الذي �صيرد ذكره.

اأواًل: تكييف الدعوى بطلب ندب خبري وحتديد املحكمة 
املخت�صة بنظرها.

1-دعوى اإثبات احلالة اأمام الق�صاء امل�صتعجل:
الإثبات  �صرعت فقط  اأنها  الحالة  اإثبات  -االأ�صل في دعوى 

تغيير  اأو  معالمها  زوال  يخ�صى  التي  البحتة  المادية  الوقائع 

الفقرة  ن�س  ه��و  القانوني  و�صندها  ال��وق��ت،  م���رور  م��ع  اآث��اره��ا 

االأولى من  ن�س المادة 68 من قانون االإثبات االتحادي والتي 

يحتمل  واقعة  معالم  �صياع  يخ�صى  لمن  يجوز  اأن��ه  على  تن�س 

اأن يطلب من قا�صي االأمور  اأمام الق�صاء  اأن ت�صبح محل نزاع 

اأحد الخبراء لالنتقال والمعاينة و�صماع  اأن يندب  الم�صتعجلة 

ال�صهود وي�صترط الخت�صا�س الق�صاء الم�صتعجل بنظر مثل هذه 

الدعوى اأن يتوافر �صرطان: اأولهما هو توافر حالة اال�صتعجال 

الوقت.  بمرور  الحالة  تغيير هذه  اأو  زوال  متمثلة في مخاطر 

لمحكمة  يترك  ال��ذي  الحق  باأ�صل  الم�صا�س  ع��دم  ه��و  والثاني 

المو�صوع، ولقا�صي االأمور الم�صتعجلة اأن ينتقل بنف�صه الإجراء 

المعاينة و�صوؤال ال�صهود بعد تحليفهم اليمين القانونية. وتلك 

حالة نادرة في الواقع العملي وله اأن يندب اأحد الخبراء للقيام 

بهذه المهمة، وعندئذ يكون على القا�صي اأن يعين جل�صة ل�صماع 

اأن  مالحظات الخ�صوم على تقرير الخبير واأعماله بما موؤداه 

دور المحكمة يكون مق�صوراً في هذه الحالة على مجرد اإثبات 

حالة الدليل دون اأن يتطرق اإلى تحقيق ثبوته اأو نفيه، وعليه اأن 

يحكم بعد ذلك بانتهاء الخ�صومة في الدعوى. والحكم الم�صار 

حجبه  يحوز  وال  الحق،  اأ�صل  في  الخ�صومة  به  تنتهي  ال  اإليه 

اأمام محكمة المو�صوع التي لها اأال تعتد بنتيجة التقرير، واأن 

37

االأ�صل يف دعوى اإثب��ات احلالة اأنها �صرعت 
فقط الإثب��ات الوقائع املادي��ة البحتة التي 
يخ�ص��ى زوال معامله��ا اأو تغي��ري اآثارها مع 

مرور الوقت
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رقم 134 ل�صنة 2008 تجاري جل�صة 2008/10/7(

اأم��ام محكمة  فيها  يعدل طلباته  اأن  للمدعي  يجوز  3-اإن��ه 

العار�س  طلبه  ُيعد  وال  القيمة،  مقدر  طلب  اإل��ى  اال�صتئناف 

االأ�صلي  للطلب  تحديد  هو  بل  جديداً،  طلباً  الحالة  هذه  في 

اأول درج����ة، )م���ن طلب  اأم����ام محكمة  ال���دع���وى  ب��ه  ال��م��رف��وع 

محدد  بمبلغ  الحكم  طلب  اإل��ى  التعوي�س  لتقدير  خبير  ن��دب 

كتعوي�س(.

)الطعن رقم 165 ل�صنة 2010 تجاري جل�صة 2010/12/6(

4-اإنها تت�صع لتحقيق اعترا�صات المدعي على تقرير الخبير 

تقريره  �صاب  اأو  الماأمورية،  ينفذ  لم  ك��ان  اإذا  ا�صتبداله  وطلب 

تق�صير في تحقيقها لعدم رده على دفاع جوهري، فلم يعر�س له 

في تقريره، وكان ذلك هو الو�صيلة الوحيدة في االإثبات.

)الطعن رقم 129 ل�صنة 2010 تجاري جل�صة 2011/2/28(

اخلال�صة:
اأم����ام محكمة  رف��ع��ت  اإذا  خ��ب��ي��ر  ن���دب  ب��ط��ل��ب  ال���دع���وى  اإن 

ال��م��و���ص��وع ف��اإن��ه��ا ت��ك��ون دع���وى اإث��ب��ات ح��ال��ة م��و���ص��وع��ي��ة غير 

مقدرة القيمة ور�صومها 750 درهماً، ويجوز الطعن على الحكم 

باال�صتئناف والتمييز، كما يجوز تعديل الطلب فيها اإلى طلب 

مقدر القيمة ولو اأمام محكمة اال�صتئناف.

واهلل اأعلم

تجري التحقيق مجدداً بندب خبير اآخر. كما اأن الطعن على هذا 

الحكم باال�صتئناف غير جائز، الأنه من االأحكام التي ت�صدر قبل 

الف�صل في المو�صوع، )اأ�صل الحق المدعى به( )تمييز الطعن 

رقم 189 ل�صنة 1994 حقوق جل�صة 1995/2/4 و 168 ل�صنة 1996 

حقوق جل�صة 1996/10/26 العدد ال�صابع �س 489(

2-الدعوى بطلب ندب خبري املرفوعة اأمام حمكمة املو�صوع
وعر�س  المو�صوع،  محكمة  اأم���ام  دع���واه  المدعى  اأق���ام  اإذا 

مو�صوع دعواه في �صلب �صحيفة الدعوى ثم اختتمها بطلب 

ي�صفر عنه  بما  والحكم  ن��دب خبير  اأو طلب  ن��دب خبير فقط، 

تقرير الخبير اأو الحكم بندب خبير مع حفظ الحق في تعديل 

الطلبات على �صوء ما ُت�صفر عنه اأعمال الخبرة، ففي كل هذه 

االأحوال على المحكمة اأن تتقيد بالطلب المعرو�س عليها، وهو 

ندب خبير ولي�س لها اأن تف�صل في مو�صوع الدعوى المطروح 

في �صلب ال�صحيفة بالقبول اأو الرف�س، الأن في ذلك ق�صاء بما 

لم يطلبه المدعي. وتكون الدعوى بطلب ندب الخبير دعوى 

مجهولة القيمة تقدر لغايات �صداد الر�صوم بمبلغ ع�صرة اآالف 

فقط.  درهماً   750 ن�صبية مقدارها  ر�صوم  وي�صتحق عنها  درهم 

اإذا كان المطلوب من  اأن تق�صي برف�صها  ولمحكمة المو�صوع 

الخبير بحث م�صائل قانونية، اأو اإذا راأت المحكمة اأن المطلوب 

اإل���ى اأع��م��ال خ��ب��رة، واأن ال��دع��وى ل��م تكن اإال  اإث��ب��ات��ه ال يحتاج 

و�صيلة النتزاع الدليل القانوني من يد الخ�صم التخاذه كاأداة 

تقريره  واأودع  خبير،  بندب  المحكمة  حكمت  اإذا  اأم��ا  لالإثبات، 

واأبدى اأطراف الدعوى مالحظاتهم عليه، ولم يعدل المدعي 

طلباته اإلى طلب معين ومحدد القيمة وُي�صدد عنه الر�صوم فاإن 

اأن تحكم بانتهاء الدعوى ولي�س برف�صها، فاإذا  على المحكمة 

الم�صاكل  ث��ارت  اال�صتئناف  بطريق  الحكم  في  المدعي  طعن 

واختلفت االآراء، غير اأن ق�صاء محكمة التمييز قد ح�صم االأمر 

على نحو  ما �صيلي:

المو�صوع  محكمة  اأم��ام  خبير  ن��دب  بطلب  ال��دع��وى  1-اإن 

واإنما  اقت�صاوؤه،  ي��راد  ال��ذي  بالحق  المطالبة  قبيل  لي�صت من 

هي من و�صائل االإثبات.

)الطعن 134 ل�صنة 2010 مدني جل�صة 2011/2/13(

2-اإنها دعوى اإثبات حالة مو�صوعية ومجهولة القيمة.

 ،2011/5/17 عقاري جل�صة   2010 ل�صنة   126 رقم  )الطعن 

والطعن رقم 72 ل�صنة 2010 عقاري جل�صة 2011/4/10، والطعن 

يثب��ت الواق��ع العمل��ي يف حماك��م دب��ي اأن معظم 
الدع��اوى التجاري��ة والعقارية واملدني��ة تتطلب 

ندب خرباء للف�صل فيها

املجلة القانونية
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لماذا ال توجد محكمات أسريات؟
السميطي: القانون يشترط أن يكون رجاًل

اأعرب القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي مدير عام معهد 

دبي الق�صائي عن تفاوؤله بدور املحكمني االأ�صريني املوؤهلني 

يف احلد من ق�صايا الطالق يف االإمارات وقال: اإن الربامج 

التدريبية التي ينظمها املعهد للمحكمني االأ�صريني تغطي 

االإ�صالح  ومهارات  والقانونية  ال�صرعية  امل�صاقات  خمتلف 

وحلقات  تدريب  مع  وترتافق  التخاطب  وفنون  االأ�صري 

نقا�س وا�صتعرا�س حاالت لال�صتفادة من اخلربات العملية 

للمحكمني واال�صت�صاريني االأ�صريني والق�صاة.

االأ�صري  واملحكم  االأ�صري  امل�صلح  دور  بني  الفرق  وعن 

االإ�صالح  اإن مرحلة  ال�صميطي:  الدكتور جمال  القا�صي  قال 

مرحلة  االإماراتي،  ال�صخ�صية  االأحوال  قانون  وفق  االأ�صري 

امل�صكالت  حلل  املحكمة  اإليها  تلجاأ  التي  لالإجراءات  ملزمة 

الزوجية، الفتاً اإىل اأنه ال ينظر القا�صي اإىل الق�صية اإال اإذا راأى 

الدعاوى  االأ�صري، وهذا يحدث يف  امل�صلح  املكتوب من  الراأي 

كافة، اأما املحكم االأ�صري، فياأتي دوره يف �صق حمدد هو الطالق 

الزوجة،  اأو  الزوج  اأي  الطرفني،  اأحد  يكون  اأن  اأي  لل�صرر، 

مت�صرراً من الطرف االآخر، وهنا يحيل القا�صي الق�صية التي 

و�صلت اإليه من امل�صلح االأ�صري اإىل املحكم االأ�صري، حتى يقوم 

فاإنه  املحكم،  على  ذلك  تعذر  اإذا  اأما  بينهما،  ال�صلح  مبحاولة 

بالتطليق وتكون التو�صية  يرفع تقريره اإىل القا�صي مطالباً 

ملزمة للقا�صي �صرط مراعاة االإجراءات واالأ�صول.

حمكمات  وجود  عدم  ال�صميطي  الدكتور  القا�صي  واأرجع 

اإمارة دبي بخ�صو�س املحكمني  اأن  االأمر ال�صادر يف  اأ�صريات اإىل 

م�صلماً  رجاًل  االأ�صري  املحكم  يكون  اأن  على  ين�س  االأ�صريني، 

يقل  وال  متزوجاً  يكون  واأن  القانونية،  االأهلية  بكامل  متمتعاً 

عمره عن 30 عاماً، واأن يكون حا�صاًل على موؤهل عاٍل من اإحدى 

اجلامعات اأو املعاهد ال�صرعية املعرتف بها يف الدولة، واأن يجتاز 

املقابلة ال�صخ�صية املقررة.

2
0

1
2

  -
ر  

اي
ين

  -
  )

9
(

د 
د

عــ
ال

39



بقلم الخبير الدكتور/فهد إبراهيم الدوسري
مدير  عام االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية بدولة الك�يت

اإلثبات الجنائي 
في عصر عمال المعرفة

في هذا الع�صر ومع مطلع القرن الواحد والع�صرين في ع�صر 

البيانات  وقواعد  ال�صرعة  فائقة  الرقمية  والمعلومات  االت�صاالت 

الهائلة والتي تحتوي على اأنواع �صتى من المعلومات بداأ العاملون 

في مجال التحقيق الجنائي بتوظيف هذه المعرفة القائمة على 

االإثبات  مجال  ف��ي  المعرفة  عمال  وبتوظيف  الرقمية  البيانات 

لالإثبات  الرابعة  المرحلة  من  انتقلنا  الع�صر  هذا  في  الجنائي.. 

الطبية والطبيعية  العلوم  والقائمة على توظيف  العلمية  باالأدلة 

البيانات  قواعد  بتوظيف  اليوم  ب��دىء  حيث  العدالة..  خدمة  في 

واالإثبات  العدالة  خدمة  مجال  ف��ي  منها  �صتى  اأن���واع  وا�صتخدام 

الجنائي.. وهذا الو�صع لم يكن وليد اللحظة ولكنه نتيجة حتمية 

العلمية  االأجهزة  وفي  العلوم  في  وال�صريع  الكبير  لالرتقاء  نظراً 

الم�صتخدمة في مجال التحليل والتكبير وا�صتخدام اأنماط جديدة 

من اأجهزة الحا�صوب وو�صائل االت�صاالت.

القرن  االأخيرين من  العقدين  في  المرحلة  ب��داأت هذه  ولقد 

الع�صرين وذلك بم�صاحبة الثورة المعلوماتية التي ح�صلت في تلك 

االأ�صخا�س  تحويل معلومات  ذلك من خالل  ، حيث ظهر  الفترة 

اإلى  ب�صماتهم  ال�صخ�صية وطبعات  وبياناتهم و�صفاتهم و�صورهم 

ثم  وم��ن  للبيانات  خا�صة  قواعد  في  تخزينها  يتم  رقمية  بيانات 

ا�صتخدامها عند الحاجة في التعرف عليهم.

هذا االأمر تطور كثيراً في بداية القرن وتحديداً بعد اأحداث 

خطوات  العالم  خطا  حيث   2001 للعام  �صبتمبر  من  ع�صر  الحادي 

هائلة ف��ي م��ج��ال االأم���ن وم��ج��ال اال���ص��ت��ع��راف واالإث���ب���ات الجنائي 

با�صتخدام قواعد البيانات وقواعد المعرفة الرقمية.

اأنماط  اإل��ى  تحويلها  يتم  التي  والمعلومات  البيانات  وتنق�صم 

اإلى  ب��ي��ان��ات خ��ا���ص��ة فيها  ق��واع��د  ع��ل��ى  ث��م تخزينها  رق��م��ي��ة وم���ن 

نوعين:

اأواًل: قواعد بيانات خا�صة باالأ�صخا�س
1-المعلومات ال�صخ�صية.

2- ال�صور الفوتوغرافية.

. AFIS 3- طبعات الب�صمات والكفوف

. Biometric 4- المقا�صات البيولوجية

. DNA 5-�صفات الجينات الوراثية

6- اأ�صكال قزحية العين .

وتتميز هذه االأنواع من قواعد للبيانات الرقمية باأنها جميعاً 

باالأ�صخا�س،  العالقة  ذات  والمعلومات  البيانات  تلك  على  تعتمد 

القواعد كو�صائل الإثبات  با�صتخدام هذه  ال��دول  بع�س  ب��داأت  حيث 

وتحقيق ال�صخ�صية لمواطنيها والمقيمين على اأرا�صيها.

العالقة  ذات  تلك  فهي  البيانات  قواعد  من  الثاني  النوع  اأم��ا 

بممتلكات االأ�صخا�س واالأدوات التي ي�صتخدمونها مثل: 

االإن�صانية  ال��روح  يملكون  الذين  المعرفة هم  اإن عمال 

المفعمة باالأمل، بالذكاء، والمرونة التي بطبيعتها ال حدود 

الإمكانياتها في خدمة الف�صيلة وفق راأي »�صتيفن كوفي«.
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بعد اأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب للعام 
2001 حيث خطا العامل خطوات هائلة يف 
جمال االأمن وجمال اال�صتعراف واالإثبات 

اجلنائي با�صتخدام قواعد البيانات وقواعد 
املعرفة الرقمية

البريد   � النقال  )ال��ه��ات��ف  االت�����ص��ال  و�صائل  بيانات  1-ق��واع��د 

االإلكتروني ...الخ(.

2- قواعد بيانات بطاقات االئتمان وبطاقات ال�صحب النقدي.

3-  قواعد بيانات االأ�صلحة النارية وتوابعها )االأ�صلحة النارية 

� الطلقات النارية(.

4-  قواعد بيانات و�صائل النقل وتوابعها )ال�صيارات والمركبات 

- االإطارات - قطع الغيار-االأ�صباغ(.

)ت�صجيل  واالأحذية  والمالب�س  الممتلكات  بيانات  قواعد    -5

المجوهرات الثمينة - طبعات االأحذية(.

العر�س  �صبيل  وه��ذا غي�س من في�س ما نذكره هنا هو على 

الممتلكات  من  كثير  على  وت�صتمل  طويلة  فالقائمة  الح�صر،  ال 

واالأ�صياء التي ي�صتخدمها االإن�صان.

ميكانيكية ومنهجية العمل يف املعاينة الفنية مل�صرح 
اجلرمية: 

اإلى  الجريمة  م�صرح  تق�صيم  م��ن  تعلمناه  م��ا  اإل��ى  باالإ�صافة 

خطوة  الخطوة  بطريقة  معاينتها  يتم  ودوائ��ر  ومربعات  خطوط 

والفح�س المنتظم لهذه المواقع.. اإال اأن االأمر ال يقف عند هذا 

الحد ولكنه اأي�صاً بحاجة اإلى منهجية منظمة في عملية المعاينة 

والبحث عن االآثار واالأدلة المادية التي قد تكون منت�صرة في م�صرح 

الجريمة، وهذه المنهجية من وجهة نظر الكاتب ت�صتلزم ا�صتخدام 

جميع الحوا�س باالإ�صافة اإلى ا�صتخدام االآالت واالأدوات المنا�صبة 

للتعامل مع كل نوع من االأدلة واالآثار المادية ح�صب نوع الجريمة 

اأو  المنهجية  هذه  وتتلخ�س  ارتكابها..  في  الم�صتخدمة  واالآالت 

ميكانيكية العمل في االإجراءات التالية: 

اأواًل: التعرف على اجلرمية وم�صرحها 
المعرفة في غاية االأهمية.. وتتمثل هذه المعرفة في التو�صل 

اإلى معرفة نوع الجريمة التي تقوم بمعاينة م�صرحها.. فهل هي 

اأو  خطاأ  قتل  اأو  انتحار  اأو  قتل  اأو  م�صلح  �صطو  اأو  �صرقة  جريمة 

حبانا  التي  الحوا�س  جميع  ن�صتخدم  ذلك  بعد  ثم  متعمد،  حريق 

اأعيننا في المعاينة  اهلل بها في اكت�صاف هذه الجريمة فن�صتخدم 

الروائح في م�صرح  ال�صم في معرفة  والم�صاهدة ون�صتخدم حا�صة 

ا�صتخدام  اإل��ى  باالإ�صافة  وملم�صها  واالأ�صياء  وم�صدرها  الجريمة 

حا�صة ال�صمع في اال�صتماع اإلى االأ�صوات التي قد ت�صدر من االآالت 

واالأدوات ومعرفة م�صدرها في م�صرح الجريمة، اإن هذا النوع من 

التعرف في م�صرح الجريمة ي�صاعد كثيراً في التعرف على طبيعة 

الباحث  عقل  في  المخزنة  ال�صابقة  الخبرات  با�صتخدام  االأ�صياء 

االآث��ار واالأدلة  الجنائي وه��ذا االأم��ر يمكن مالحظته عند فح�س 

اأو  ت�صكيلها  ف��ي  ب���ارز  دور  الطبيعة  لقوانين  ي��ك��ون  ال��ت��ي  ال��م��ادي��ة 

توزيعها وانت�صارها كقوانين الجاذبية وزاوية ال�صقوط في حاالت 
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انت�صار بقع الدم في  م�صرح الجريمة اأو �صكل انت�صار روائح الغازات 

واالأبخرة ح�صب اأماكن التهوية وحركة ال�صيارات الهوائية واتجاه 

الريح.

ثانيًا: املعاينة الفاعلة 
النظر  ع��ل��ى  ال��ج��ري��م��ة  م�����ص��رح  ف��ي  ال��ف��اع��ل��ة  المعاينة  تعتمد 

على  النظرة  هذه  وت�صتمل  الجنائي  والباحث  للمحقق  الفاح�س 

على  االأول���ى  تعتمد  اإذ  لالأ�صياء،  والفح�س  المعاينة  م��ن  نوعين 

االأدلة  وانت�صار  وت��وزي��ع  و�صكل  الجريمة  لم�صرح  العامة  النظرة 

المادية فيه.. بينما تعتمد الثانية على النظرة الدقيقة والمقربة 

لكل اأثر ودليل مادي على حدة و�صكل تواجده في م�صرح الجريمة 

ومكان تواجده في هذا المكان.. ثم عالقة كل اأثر مع ما حوله اأو 

م�صدره.

ولتو�صيح هذا االأمر اأود اأن اأ�صرب المثل التالي: 

وردنا بالغ يفيد بوفاة �صاب ُوجد ُمعلقاً في قب�صة باب المنزل 

الم�صنوعة من االألمنيوم وباالنتقال اإلى موقع الحادث وبمعاينة 

اأية  هناك  تكن  لم  العامة(  )النظرة  والخارج  الداخل  المنزل من 

اأو باالأحرى متدلياً  دالئل تثير ال�ُصبهة اإال اأن وجود ال�صاب ُمعلقاً 

من قب�صة باب االألمنيوم ذات االأطراف الحادة.. وبالنظرة الدقيقة 

خ�صو�صاً  للريبة  مثيراً  االأم��ر  ظهر  التعليق  وطريقة  مكان  حول 

واأن ال�صاب كان ُمعلقاً من اأطراف الفانيلة التي يرتديها وتحديداً 

من فتحة الرقبة، فتم التحفظ على المالب�س وجثة ال�صاب، حيث 

تم نقلها اإلى م�صرحة اإدارة الطب ال�صرعي ليقوم الطبيب ال�صرعي 

باإجراء ال�صفة الت�صريحية عليها، كما تم نقل المالب�س وخ�صو�صاً 

دقيقاً  فح�صاً  االأخ���رى  هي  لتفح�س  يرتديها  ك��ان  التي  الفانيلة 

با�صتخدام اأجهزة االإ�صاءة واأجهزة التكبير.

التكبير  وعد�صة  االإ���ص��اءة  تحت  »الفانيلة«  القمي�س  وبو�صع 

على  االأط��راف  منتظم  تمزق  وج��ود  تبين  دقيقاً  وفح�صها فح�صاً 

�صكل حرف » L » باللغة االإنجليزية بحجم 2 �صم تقريباً مع وجود 

ت�صوير  فتم  الفانيلة  بقما�س  �صلب  ج�صم  ا�صطدام  الأث��ر  طبعة 

االأثر.

لموقع  االنتقال  ت��م  ال���الزم  والت�صوير  المقا�صات  اأخ��ذ  وبعد 

الحادث حيث تبين انطباق اأثر الطبعة مع ما يقابله من مقب�س 

ب���اب االأل��م��ن��ي��وم ح���اد االأط�����راف، وب��ع��د اال���ص��ت��م��اع اإل���ى رواي����ة اأهل 

الحرارة قبل  ارتفاع كبير في درجة  اأنه يعاني من  المتوفى تبين 

فريق  خل�س  فقد  وعليه  ب��االإع��ي��اء..  �صعوره  اإل��ى  باالإ�صافة  وفاته 

اأثناء  المتوفى  �صقوط  اإل���ى  ي��ع��ود  ال��وف��اة  �صبب  اأن  اإل���ى  التحقيق 

بقب�صة  ا�صطدامه  اإل��ى  ذل��ك  واأدى  ال��ب��اب،  ال��خ��روج من  محاولته 

ت�صبب  الحادة مما  االأط��راف  وذات  االألمنيوم  الم�صنوع من  الباب 

في تمزق فانيلته وتعلقها بالباب، وكان ذلك �صبباً في ال�صغط على 

رقبته مما ت�صبب في خنقه ووفاته.

ثالثًا: توجيه ال�صوؤال الفعال 
  كيف؟

-اإن معرفة كيفية وقوع الحادث اأو الجريمة هي م�صاألة هامة 

الناحية  من  الجريمة  ن��وع  تحديد  في  الفعال  اأثرها  ولها  ج��داً.. 

القانونية في اأحيان كثيرة، فعلى �صبيل المثال هذه المعرفة حول 

الق�صية  ت�صنيف هذه  تفيد في  الجريمة  اأو  الحادث  وقوع  كيفية 

للمحقق، وهل هو اأمام ق�صية قتل متعمد اأم قتل خطاأ اأم انتحار؟ 

وكل نوع من هذه الق�صايا له مجموعة من القواعد التي تتعامل 

معه وتجدد العقوبة المنا�صبة له ح�صب القاعدة العامة وهي اأنه ال 

جريمة وال عقوبة اإال بنهي.

وحتى يتو�صل المحقق اأو الباحث الجنائي اإلى هذه الكيفية، 

والعامة  المبا�صرة  والمعاينة  الفح�س  لطرق  ا�صتخدامه  وبعد 

والدقيقة فاإنه ي�صتخدم اأداة اال�صتفهام كيف ؟

   كيف وقع الحادث ؟

  كيف انت�صر االأثر اأو الدليل المادي في م�صرح الجريمة بهذا 

المكان ؟

  كيف انت�صر االأثر اأو الدليل المادي في م�صرح الجريمة بهذا 

ال�صكل وبهذه الكيفية؟

وو�صع  االإج��اب��ة  بتخيل  االأ�صئلة  ه��ذه  عن  االإج��اب��ة  يحاول  ثم 

ملعلوماتك
تعتمد املعاينة الفاعلة يف م�صرح اجلرمية على 

النظر الفاح�س للمحقق والباحث اجلنائي 

وت�صتمل هذه النظرة على نوعني من املعاينة 

والفح�س لالأ�صياء، اإذ تعتمد االأوىل على 

النظرة العامة مل�صرح اجلرمية و�صكل وتوزيع 

وانت�صار االأدلة املادية فيه.. بينما تعتمد 

الثانية على النظرة الدقيقة واملقربة لكل اأثر 

ودليل مادي على حدة
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اأ�صخا�س اثنان من هوؤالء االأربعة هما المواطنان 

وم�صاألة  ال��م��زورة  النقد  اأوراق  على  عثرا  ال��ل��ذان 

تواجد ب�صمات هذين المواطنين عليها اأمر طبيعي، 

وهذا ثابت من كونهما قاما بفح�س االأوراق وحملها.. 

تثير  ف��ه��ذه  االآخ���ري���ن،  ال�صخ�صين  ب�����ص��م��ات  وج���ود  اأم���ا 

ال�صك والريبة، وعليهما تبرير ذلك اإال اأنهما وعند �صوؤالهما 

عن االأوراق اأنكرا �صلتهما بها، لذلك فاإن هذا االأمر كفيل باإثبات 

عالقتهما بجريمة التزييف.

علمية  اأ�ص�س  على  الفنية  المعاينة  ف��اإن  ذل��ك  اإل��ى  وباالإ�صافة 

حتى  م�صدرها  من  االأ�صياء  م�صار  تتبع  ا�صتراتيجية  وبا�صتخدام 

مكان تواجدها له االأثر البالغ كذلك في قطع ال�صك باليقين، فعلى 

�صبيل المثال في معاينة م�صارح الحرائق، وعند ال�صك اأن الكهرباء 

اأو  الباحث  على  ف��اإن  الحريق،  ح��ادث  لوقوع  المبا�صر  ال�صبب  هي 

الكهربائي بدءاً من  التيار  اأن يقوم بتتبع م�صار  الجنائي  المحقق 

م�صدره حتى نقطة و�صول التيار للمكان اأو الجهاز الم�صتبه فيه، 

توقف، وكذلك فح�س  اأم  ت�صغيل  الجهاز في حالة  ه��ذا  ك��ان  وه��ل 

لزيادة  اآث��ار  عليها  تظهر  وهل  الكهربائية،  والتمديدات  االأ�صالك 

بعد  ثم  عدمه،  من  كهربائي  التما�س  واآث���ار  الكهربائية  االأح��م��ال 

هذا الفح�س، والتاأكد من ذلك يتم نفي اأو اإثبات عالقة الكهرباء 

بالحريق.

اإذن فم�صاألة قطع ال�صك باليقين في التحقيق الفني الجنائي 

هي م�صاألة فنية �صرفة تقوم على البحث والمعاينة المنظمة، فهي 

م�صاألة مو�صوعية بعيدة كل البعد عن الت�صخي�س.

خام�صًا: احلقيقة جمردة
ينظر  اأن  اإلى  بحاجة  الجنائي  والمحقق  الباحث  فاإن  وختاماً 

اإلى الحقائق ب�صكل مو�صوعي بعيداً عن الت�صخي�س، ونق�صد بذلك 

اأو الدليل المادي، فهذه ام��راأة العزيز في  �صخ�صية �صاحب االأثر 

�صورة يو�صف توجه االتهام اإلى نبي اهلل يو�صف عليه ال�صالم، قالت 

األيم، وهذا  اأو ع��ذاب  اأن ي�صجن  اإال  باأهلك �صوءاً  اأراد  ما ج��زاء من 

نبي اهلل عليه ال�صالم يرد التهمة عن نف�صه قال هي راودتني عن 

نف�صي، ثم تاأتي الحقيقة مجردة بتوجيه ال�صاهد: اإن كان قمي�صه 

واإن كان قمي�صه قد من  الكاذبين  قد من قبل ف�صدقت وهو من 

دبر فكذبت وهو من ال�صادقين، نعم فهذه هي الحقيقة المجردة 

اثنان  الذي ال يختلف عليه  والمو�صوعي  المادي  الدليل  يدعمها 

حال روؤيتهما ومعاينتهما لموقع الجريمة اأو االأدوات الم�صتخدمة 

فيها مع متعلقات اأطراف الق�صية.

�صاعدت  التي  والعوامل  االنت�صار  و�صكل  لطريقة  معينة  فر�صية 

على ذلك، فاإن وجد في م�صرح الجريمة واأق��وال اأط��راف الق�صية 

فاإنه  بينها  تعار�س  اأي  ت��واج��د  ع��دم  م��ع  الفر�صية  ه��ذه  ي��وؤي��د  م��ا 

يقوم بتثبيت هذه الكيفية واعتمادها، واإن لم يجد ما يوؤيدها فاإنه 

يقوم بو�صع فر�صية اأخرى حتى تتوافق مع االآثار واالأدلة المادية 

االأ�صئلة  االأمثل لالإجابة عن  ال�صبيل  االأط��راف، وهذا هو  واأق��وال 

المتعلقة بكيف ؟ 

رابعًا: قطع ال�صك باليقني 
اأن  الجنائي  المحقق  اأو  للباحث  وكيف  هنا:  قائل  يقول  ق��د 

كانت  ال��ح��ادث  وق��وع  لكيفية  ومعرفته  فر�صيته  اأن  على  يتعرف 

بالدرجة  تعتمد  الكيفية  ه��ذه  معرفة  من  التاأكد  اإن  �صحيحة؟! 

يقينه  وم��دى  الجنائي  والمحقق  الباحث  تاأكد  االأول��ى على مدى 

هذا  ومعرفة  الفر�صيات،  لهذه  وتاأكيده  فر�صيات  من  فر�س  مما 

هذه  من  بالتاأكد  المحقق  اأو  الباحث  قيام  خ��الل  من  تتم  االأم��ر 

الفر�صية وقطع ال�صك باليقين وذلك بقيامه بنفي جميع ال�صكوك 

فنية  م�صاألة  اأم��ام  هنا  واأننا  خ�صو�صاً  اأكيد..  هو  ما  على  واالإبقاء 

ولي�صت  مو�صوعية  م�صائل  باأنها  تتميز  الفنية  والم�صائل  بحتة 

الجريمة هي  مكان  في  المتهمين  اأحد  ب�صمة  فوجود  �صخ�صية.. 

اأنه كان متواجداً  الجريمة ولكنها تعني  ارتكب  اأنه  حتماً ال تعني 

اإال  الب�صمة في مكان ال يدخله  ه��ذه  وج��ود  ولكن  في م�صرحها.. 

المجني عليه دون غيره من االأ�صخا�س اأو على اأداة م�صتخدمة في 

الجريمة ب�صكل مبا�صر.. اأعتقد جازماً اأن هذه م�صاألة اأخرى ولها 

دور في قطع ال�صك باليقين حتماً.. فعلى �صبيل المثال من جرائم 

كبيرة من  كمية  المواطنين على  اثنان من  عثر  العمالت  تزييف 

اأوراق النقد فئة )1( دينار ملقاة في منطقة �صحراوية.

ب�صمات  اآث���ار  على  عثر  االأوراق  ه��ذه  م��ن  مجموعة  وبفح�س 

اأ�صابع تبين فيما بعد، وبا�صتخدام نظام AFIS اأنها تعود الأربعة 
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بداية.. ت�صكل حوادث ال�صيارات نوعين من الم�صوؤولية هما 

هنا  يعنينا  والذي  المدنية،  والم�صوؤولية  الجنائية  الم�صوؤولية 

المادي  التعوي�س  اأي  المدنية،  الم�صوؤولية  وهي  الثاني  النوع 

ال�صيارات..  ح���وادث  ع��ن  تنتج  ال��ت��ي  االأ����ص���رار  ع��ن  للم�صرور 

ورغبة من الم�صرع في الحد من الم�صاكل التي ت�صببها حوادث 

ال�صيارات نظم عقد التاأمين في قانون المعامالت المدنية، هذا 

العقد وفق ما تق�صي به المواد ) 1026، 1034،1035( من قانون 

وال�صركة  ل��ه  ال��م��وؤم��ن  فيه  يتعاون  عقد  المدنية  المعامالت 

الموؤمنة على مواجهة االأخطار والحوادث الموؤمن منها، وفي 

المبين في  اأو وق��وع الحادث  الموؤمن منه  حالة وق��وع الخطر 

الم�صتفيد  اأو  ل��ه  الموؤمن  اإل��ى  الموؤمنة  ال�صركة  تدفع  العقد 

الذي ا�صترط التاأمين ل�صالحه مبلغاً من المال اأو اأي حق مالي 

 42  / 2009 اآخر، وذلك على الوجه المتفق عليه )الطعن رقم 

طعن مدني و 2009 / 62 طعن مدني و 2009 / 65 طعن مدني، 

القاعدة القانونية ال�صادرة �صنة 2009 حقوق(.

اإذاً عقد التاأمين، عقد ت�صوده ال�صفة التعوي�صية يلتزم فيه 

الموؤمن بالتعوي�س في حدود م�صوؤوليته المن�صو�س عليها في 

44

المسؤولية 
المـــدنية

في عقود التأمين
على الســيارات  القاضي عبد اللطيف العلماء

القا�سي مبحاكم دبي
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وثيقة التاأمين واأن الغر�س من هذا العقد هو اإن�صاء التزامات 

معينة بق�صد تغطية خطر معين يتم عليه االتفاق في حدود 

اأن يحدد نطاق  اأنه يجوز للموؤمن  وب�صروط معينة بما مواده 

ال�صمان باأن ين�س على ا�صتبعاد بع�س المخاطر وزيادة قيمتها 

و�صروط  اأ�ص�س  على  التعوي�س  في  التزامه  م��دى  يحدد  اأن  اأو 

محددة معلومة طالما لم يتع�صف في هذه ال�صروط اأو لم تنطو 

هذه ال�صروط على اإ�صقاط حق الموؤمن له في ال�صمان ب�صفة 

 240  /  2009 و  238 طعن مدني   /  2009 مطلقة )الطعن رقم 

طعن مدني، القاعدة القانونية ال�صادرة �صنة 2009 حقوق(. 

وعلى �صبيل المثال اإذا �صدم )اأ( �صيارة )ب( اأو �صدم )ب( 

 – يقودها  اأو  )اأ(  يمتلكها  التي  ال�صيارة  وك��ان��ت  ب�صخ�صه، 

ولي�صت عائدة له - موؤمن عليها لدى )ج( فاإن ل�)ب( الحق 

في الرجوع على )اأ( اأو مالك ال�صيارة المت�صببة في الحادث 

الرجوع  اأو  )ج(  على  الرجوع  اأو  مالكها  هو  )اأ(  يكن  لم  اإذا 

االإ�صرار،  ع��ل��ى  بالتعوي�س  المطالبة  ف��ي  جميعاً  عليهم 

ولي�س ل�صركة التاأمين )ج( اأن تمتنع عن الوفاء بالتعوي�س 

ال�صماع  عدم  -م��دة  �صنوات  ثالث  انق�صت  اإذا  اإال  للم�صرور 

�صركة  اأن تخطر  الحادث دون  الواقعة محل  - على حدوث 

التاأمين اأو تقام دعوى بخ�صو�س تلك الحادثة.

المادة  ف��ي  الن�س  اأن  وق�صاًء  قانوناً  عليه  الم�صتقر  وم��ن 

1036/1 معامالت مدنية يدل على اأن مدة عدم �صماع الدعوى 

الحق  �صيرورة  تاريخ  من  اإال  �صريانها  يبداأ  ال  الزمان  بم�صي 

عقد  ع��ن  النا�صئة  ال��دع��اوى  واأن  االأداء،  واج���ب  ب��ه  المطالب 

التاأمين ال يبداأ �صريان مدة عدم �صماعها اإال من تاريخ الواقعة 

التي تولدت عنها الدعوى، وهي لي�صت بال�صرورة تاريخ وقوع 

الخطر الموؤمن منه في جميع االأحوال )الطعن رقم 2009 / 97 

طعن مدني و 2009 / 123 طعن مدني، القاعدة ال�صادرة �صنة 

2009 حقوق(.. ولها – اأي ل�صركة التامين - بعد تاأدية التعوي�س 

باأداء  لمطالبته  بالحادث  المت�صبب  على  ترجع  اأن  للم�صرور 

يكون  له مقت�صى-كاأن  كان  اإذا  للم�صرور  �صددته  الذي  المبلغ 

المت�صبب مخموراً وقت الحادث اأو قد قطع االإ�صارة المرورية 

وما اإلى ذلك -  اإما بدعوى م�صتقلة بكونه حل محل الم�صتفيد 

حلواًل قانونياً اأو بذات الدعوى المقامة من )ب( بطلب عار�س 

ي�صمى بدعوى ال�صمان الفرعية.

وجاءت اأحكام محكمة التمييز في االإم��ارات لتوؤكد ذلك اإذ 

قالت: من المقرر في ق�صاء هذه المحكمة وفق ما يق�صي به 

�صد  ال�صيارات  على  الموحدة  التاأمين  وثيقة  من   )11( البند 

الم�صوؤولية المدنية ال�صادر بها القرار الوزاري رقم )54( ل�صنة 

1987 اأنه يجوز ل�صركة التاأمين اأن ترجع على الموؤمن له بقيمة 

ما تكون قد اأدته من تعوي�س للم�صرور اأو لورثته اإذا كان الحادث 

قد وقع ب�صبب تعاطي �صائق ال�صيارة �صواء كان الموؤمن له اأو اأي 

�صخ�س يقودها بموافقته المخدرات اأو الم�صروبات الكحولية، 

م�صا�س بحق  اأي  لل�صركة  المقرر  الرجوع  يترتب على حق  وال 

ال�صيارة، وال  اأو قبل قائد  له  الموؤمن  اأو ورثته قبل  الم�صرور 

ي�صترط اأن يكون الموؤمن له قد وافق اأي�صاً على قيادة المركبة 

بمعرفة �صائقها وهو تحت تاأثير تعاطيه الم�صروبات الكحولية 

اأو المخدرات، اأو اأنه يعلم بذلك ، اإذ يكفي اأن تكون قيادتها باإذن 

37 طعن   / 2009 و  36 طعن مدني   / 2009 منه )الطعن رقم 

مدني، القاعدة ال�صادرة �صنة 2009 حقوق(.

اأن  دبي  في  التمييز  محكمة  ق�صاء  في  المقرر  من  واأي�صاً 

�صرك�ة التاأمين الموؤمنة على ال�صيارة تلتزم بتغطية م�صوؤولية 

ال�ص�رر  اإلحاق  في  قيادتها  اأثناء  بخطئه  ت�صبب  ما  اإذا  قائدها 

بالغير، فاإذا ما توفى نتيجة الحادث فاإن مقدار الدية ال�صرعية 

التي يحك�م بها على قائد ال�صيارة ف�ي الدع�وى الجزائية تلتزم 

بها ال�صرك�ة الموؤمنة على ال�صيارة، وذلك باعتبار اأن الدية واإن 

كانت في االأ�ص�ل عقوبة يتعين الق�صاء بها على الجان�ي )قائ�د 

ال�صيارة( اإال اأن لها �صفة التعوي��س الم�صتحق لورثة المتوفى 

التاأمين  و�صرك�ة  ال�صار  الفعل  لهم مطالبة مرتكب  مما يحق 

�صبيل  على  ب��ه  التزامهما  يك�ون  اأن  على  التعوي�س  به�ذا  معاً 

الت�صامن الختالف ال�صبب القانوني اللتزام كل منهما، بحيث 

االأخيرة  ذمة  فاإن  الورثة،  اإلى  بالفعل  ب�صداده  اأحدهما  قام  اإذا 

45

عقد ت�صوده ال�صفة التعوي�صية
وين�صيء التزامات بق�صد تغطية املخاطر

م��ن املقرر يف ق�ص��اء حمكمة التميي��ز يف دبي 
اأن �صرك���ة التاأمني املوؤمنة على ال�صيارة تلتزم 
بتغطية م�صوؤولية قائدها اإذا ما ت�صبب بخطئه 

اأثناء قيادتها يف اإحلاق ال�ص�رر بالغري
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اأ�صباب تحقق الخطر في الوقت المنا�صب، وهذا الجزاء ال يترتب 

لما ارتكبه الموؤمن له  على مجرد االإخ��الل بااللتزام واإنما تبعاً 

محل  وال  ت�صرف  ك��ل  يف�صد  الغ�س  اأن  لقاعدة  اإع��م��ااًل  غ�س  م��ن 

هناك  يكون  اأن  يتعين  بل  الحق،  �صقوط  �صرط  توافر  الفترا�س 

اتفاق خا�س ب�صاأنه بين الموؤمن والموؤمن له )الطعن رقم 2008 

/ 120 طعن مدني، القاعدة ال�صادرة �صنة 2008 حقوق(.

واأخيراً لي�س ل�صركة التاأمين )الموؤمنة( اأن ت�صع اأية �صروط 

حاالت  اأو  م�صوؤوليتها  م��ن  للحد  ال��ت��اأم��ي��ن  عقد  ف��ي  تع�صفية 

فمن  المحكمة،  لرقابة  تخ�صع  ذل��ك  ك��ل  ف��ي  وه��ي  التعوي�س 

المقرر اأن الن�س في المادة 1028 من قانون المعامالت المدنية 

مفاده اأن المحكمة ال تبطل من �صروط عقد التاأمين اإال ما كان 

منها تع�صفياً وال اأثر لمخالفته في وقوع الحادث الموؤمن منه، 

واأن �صرط تحديد الم�صوؤولية ومدى التزام الموؤمن بالتعوي�س 

وقيمته ال يبطل عقد التاأمين بل يظل العقد �صحيحاً طالما 

اتفق عليه �صراحة في العقد، اأي اأن االتفاق ب�صاأنه كان �صريحاً 

اإذا ورد  ال غمو�س فيه، وطالما اأبرز هذا ال�صرط ب�صكل ظاهر 

اأخرى  �صروط  توجد  ال  وطالما  المطبوعة،  ال�صروط  �صمن 

مخطوطة اأو مدونة بخط اليد اأو على االآلة الكاتبة وتعار�س 

ينفرد  المطبوعة  ال�صروط  اأن  ذل��ك  المطبوع،  ال�صرط  معها 

بتدوينها الموؤمن مما يتيح له فر�صة التع�صف بو�صع �صروط 

الجانب  له، وهو  الموؤمن  دون م�صلحة  فيها م�صالحه  يراعي 

ال�صعيف في العالقة التاأمينية.

ف��ي حدوده  يغطي  مبلغ  واأع��ل��ى  اأدن���ى  تحديد  ���ص��رط  واإن   

الموؤمن له ال يتعار�س مع طبيعة عقد التاأمين ومقت�صاه الأنه 

اإطالقها حيث  التاأمينية على  للم�صوؤولية  �صقوط  �صرط  لي�س 

ال�صمان ب�صفة مطلقة  له من حقه في  الموؤمن  اإن��ه ال يحرم 

على  التاأمينية  التغطية  يرتب  بل  تع�صفياً،  �صرطاً  يجعله  بما 

بلوغ التعوي�س الذي يعو�س به الم�صاب اإلى مدى معين. واإن 

كان  واإن  التاأمين  عقد  في  ال��وارد  ال�صرط  تع�صف  ا�صتخال�س 

ال�صمان  في  له  الموؤمن  حق  اإ�صقاط  �صرط  اأي  اإ�صقاط  �صرط 

ب�صفة مطلقة من عدمه هو مما ت�صتقل به محكمة المو�صوع 

في  ال��واق��ع  وتح�صيل  ال��ع��ق��ود  تف�صير  ف��ي  �صلطة  م��ن  لها  بما 

متى  التمييز  محكمة  من  ذل��ك  في  عليها  معقب  وال  الدعوى 

اأقامت ق�صاءها على اأ�صباب �صائغة لها ما ي�صاندها في االأوراق 

طعن   240  /  2009 و  م��دن��ي  طعن   238  /  2009 رق��م  )الطعن 

مدني، القاعدة القانونية ال�صادرة �صنة  حقوق2009(.

48 طعن   /  2009 رق��م  )الطعن  االل��ت��زام  ه�ذا  م�ن  قبلهم  تبراأ 

مدني، القاعدة ال�صادرة �صنة 2009 حقوق (.

باأداء  ال�صيارة   على  لديها  الموؤمن  التاأمين  �صركة  وتلتزم 

التعوي�س المق�صي به للم�صرور، وذلك بغ�س النظر عن �صخ�س 

مالك ال�صيارة بح�صب �صجالت اإدارة المرور في ذلك التاريخ اإذ ال 

اأثر للملكية في هذه الحالة على التزام �صركة التاأمين الموؤمنة 

بتغطية الم�صوؤولية المدنية لقائد ال�صيارة الذي ت�صبب بخطئه 

في اإلحاق ال�صرر بالغير (الطعن رقم 2003 / 565 طعن حق�وق 

و 2003 / 611 طعن حق�وق، القاعدة رقم 19 ال�صادرة في العدد 

16 �صنة 2005 حقوق  رقم ال�صفحة 119(.

�صركة  باأن يخطر   - له  -الموؤمن  بالحادث  المت�صبب  ويلتزم 

التاأمين بالحادث حيث اإن مفاد الن�س في المادة 1028 من قانون 

المعامالت المدنية اأن اإخالل الموؤمن له بالتزامه باالأخطار عن 

على  االتفاق  يجوز  عقدية  م�صوؤولية  قبله  يرتب  الحادث  وق��وع 

مداها واأثرها في عقد التاأمين وعندئذ يتعين االلتزام بالجزاء 

المتفق عليه وذلك مع مراعاة ن�صو�س القانون التي تحد من اأثر 

هذا الجزاء اإذا بلغ حد اإ�صقاط حق الموؤمن له في مطالبة �صركة 

وثيقة  بمقت�صى  عليها  م�صتحق  هو  ما  بدفع  الموؤمنة  التاأمين 

لم  اإذا  اأما  البيان،  �صالفة  المادة  ن�س  لما جاء في  وفقاً  التاأمين 

يتفق االأط��راف على االأث��ر المترتب على االإخ��الل بهذا االلتزام 

تق�صي  وه��ي  القانون  في  العامة  القواعد  اإل��ى  ال��رج��وع  فيتعين 

باأنه اإذا اأخل الموؤمن له بالتزامه فاإنه يجوز للموؤمن اأن يطالبه 

بالتعوي�س عن ال�صرر الذي اأ�صابه ب�صبب االإخالل بااللتزام، وال 

يجوز له اأن يتم�صك ب�صقوط حق الموؤمن له في التاأمين اإال اإذا 

اأثبت غ�صه واأنه تعمد عدم االإخطار بق�صد منعه من الوقوف على 
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   كاميرا المعهد              يقول المدير..
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- اأواًل: قيام املن�صاآت بت�صريف اأو اإلقاء اأية مواد اأو نفايات 
اأو �صوائل غري معاجلة

جرم الم�صرع هذا ال�صلوك في المادة 35 من قانون البيئة؛ حيث 

المحال  بما في ذلك  المن�صاآت  اأن��ه: يحظر على جميع  تن�س على 

وال�صياحية  وال��زراع��ي��ة  وال�صناعية  التجارية  والمن�صاآت  العامة 

والخدمية وغيرها، ت�صريف اأو اإلقاء اأية مواد اأو نفايات اأو �صوائل 

المائية بطريقة  البيئة  تلوث في  اإح��داث  �صاأنها  غير معالجة من 

مبا�صرة اأو غير مبا�صرة. 

ويق�سد باملن�ساأة: المن�صاآت ال�صناعية وال�صياحية ومن�صاآت اإنتاج 

وتوليد الكهرباء والمن�صاآت العاملة في مجال الك�صف عن الزيت 

وا�صتخراجه ونقله وا�صتخدامه وجميع م�صروعات البنية االأ�صا�صية 

واأية من�صاأة اأخرى. 

ال�سل�ك حمل التجرمي: يتج�صد ال�صلوك االإجرامي لهذه 

الجريمة في قيام مالك المن�صاأة اأو الم�صوؤول عنها بت�صريف اأو 

اإلقاء اأية مواد اأو نفايات اأو �صوائل غير معالجة من �صاأنها اإحداث 

تلوث في البيئة المائية. 

بالنفايات  التلوث  من  البحرية  البيئة  الم�صرع  يحمي 

وال���م���واد ال��خ��ط��رة اأو ال�����ص��ارة، ول��ذل��ك ج���رم ال��ع��دي��د من 

ال�صلوكيات التي تت�صبب في تلويث البيئة وذلك على النحو 

التالي:

 الدكتور عبدالرازق الموافي
اأ�ستاذ القان�ن اجلنائي امل�سارك باملعهد من التلوث »البري« بالنفايات والمواد الخطرة

ئية  يةالجنا الحما
للبيئة البحرية

تفريغ  اأو  انبعاث  اأو  ان�صكاب  اأو  ت�صرب  كل  بالت�سريف:  ويق�سد 

الأي نوع من المواد الملوثة اأو التخل�س منها في البيئة المائية اأو 

التربة اأو الهواء. 

ويق�سد بالنفايات: جميع اأنواع المخلفات اأو الف�صالت الخطرة 

التخل�س  يجري  والتي  النووية  النفايات  فيها  بما  الخطرة  وغير 

منها اأو المطلوب التخل�س منها بناء على اأحكام القانون وت�صمل:

النفايات ال�سلبة: مثل النفايات المنزلية وال�صناعية والزراعية 

والطبية ومخلفات الت�صييد والبناء والهدم.

والمن�صاآت  الم�صاكن  عن  ال�صادرة  وهي  ال�سائلة:   النفايات   

التجارية وال�صناعية وغيرها. النفايات الغازية والدخان واالأبخرة 

والغبار: وهي ال�صادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والم�صانع 

النفط  واأعمال  الطاقة  ومحطات  االأحجار  ومقالع  والك�صارات 

وو�صائل النقل والموا�صالت المختلفة. 

اأو  المختلفة  والعمليات  االأن�صطة  مخلفات  اخلطرة:  النفايات 

رمادها المحتفظة بخوا�س المواد الخطرة. 

ن�صيج  من  جزئياً  اأو  كلياً  تت�صكل  نفايات  اأية  الطبية:  النفايات 

اأو  اأو االإفرازات  اأو �صوائل الج�صم االأخرى  اأو دم  اأو حيواني  ب�صري 

العقاقير اأو المنتجات ال�صيدالنية االأخرى اأو ال�صمادات اأو الحقن 

اأو  اأخرى معدية  نفايات  اأية  اأو  الحادة  الطبية  االأدوات  اأو  االإبر  اأو 

كيميائية اأو م�صعة ناتجة عن ن�صاطات طبية اأو تمري�س اأو معالجة 

ممار�صات  اأو  بيطرية  �صحة  اأو  اأ�صنان  طب  اأو  �صحية  رعاية  اأو 

�صيدالنية اأو ت�صنيعية اأو غيرها اأو فحو�صات اأو اأبحاث اأو تدري�س 

اأو اأخذ عينات ت�صنيعية اأو تخزينها. 
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يحظ��ر القان��ون اإلق��اء اأو ت�صري��ف اأي مواد 
�صارة اأو نفاي��ات يف البحر.. بطريقة مبا�صرة 

اأو غري مبا�صرة

وا�صتلزم الم�صرع اأن يكون من �صاأن ال�صلوك االإجرامي اإحداث 

تلوث ولم ي�صتلزم حدوث �صرر فعلي.

الركن املعن�ي: يعاقب على هذه الجريمة في �صورتها العمدية 

الق�صد  توافر  �صرورة  الم�صرع  ي�صترط  لم  حيث  العمدية؛  وغير 

ال�صلوك  يكون  اأن  ي�صتوي  وبالتالي  �صراحة،  العام  الجنائي 

االإجرامي وقع عن عمد اأو عن خطاأ، وهذا ما تقرره المادة 43 من 

الجاني عن  ي�صاأل  اأنه  على  تن�س  التي  االإماراتي  العقوبات  قانون 

الجريمة �صواء ارتكبها عمداً اأم خطاأ ما لم ي�صترط القانون العمد 

�صراحة.

تزيد  وال  درهم  اآالف  ع�صرة  عن  تقل  ال  بغرامة  يعاقب  العقاب: 

على مائة األف درهم كل من خالف حكم المادة 35 من هذا القانون. 

)المادة 81(

-ثانيًا - اإقامة من�صاآت اأو حمالت ينتج عنها ت�صريف مواد 
ملوثة:

مواد  ت�صريف  عنه  ينتج  محل  اأو  من�صاأة  اإقامة  الم�صرع  ج��رم 

في  ذل��ك  على  ون�س   ، البيئي  التاأثير  درا���ص��ات  اإج���راء  دون  ملوثة 

ا�صترط  ح��ي��ث  وتنميتها؛  البيئة  ح��م��اي��ة  ق��ان��ون  م��ن    36 ال��م��ادة 

للترخي�س باإقامة اأية من�صاآت اأو محال على ال�صريط ال�صاحلي اأو 

قريباً منه ينتج عنه ت�صريف مواد ملوثة بالمخالفة الأحكام هذا 

باإجراء  الترخي�س  يقوم طالب  اأن  له  المنفذة  والقرارات  القانون 

النفايات  لمعالجة  وحدات  بتوفير  ويلتزم  البيئي  التاأثير  درا�صات 

كما يلتزم باأن يبداأ بت�صغيلها فور بدء ت�صغيل تلك المن�صاآت .

االإجرامي في هذه  ال�صلوك  يتج�صد  ال�سل�ك حمل التجرمي:   
الجريمة في اإقامة من�صاأة اأو محل على ال�صريط ال�صاحلي اأو قريباً 

منه ينتج عنه ت�صريف مواد ملوثة بالمخالفة الأحكام قانون حماية 

البيئة وتنميتها والقرارات المنفذة له دون ترخي�س.

ويق�صد بالمواد الملوثة للبيئة المائية: اأية مواد يترتب على 

مبا�صرة،  غير  اأو  مبا�صرة  بطريقة  المائية  البيئة  في  ت�صريفها 

اإرادية اأو غير اإرادية تغيير في خ�صائ�صها على نحو ي�صر باالإن�صان 

وبالكائنات الحية االأخرى اأو بالموارد الطبيعية، اأو بالبيئة المائية، 

اأو ي�صر بالمناطق ال�صياحية، اأو يتداخل مع اال�صتخدامات االأخرى 

الم�صروعة للبيئة المائية. 

وقد ا�صترط القانون للترخي�س باإقامة المن�صاأة اأو المحل على 

بعمل  الترخي�س  يقوم طالب  اأن  منه  اأو قريباً  ال�صاحلي  ال�صريط 

درا�صات التاأثير البيئي، واأن يوفر وحدات لمعالجة المخلفات، واأن 
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بالتاأثير  ويق�صد  المن�صاآت.  تلك  ت�صغيل  بدء  فور  بت�صغيلها  يبداأ 

توؤثر  التي قد  البيئية لالأن�صطة  الجدوى  درا�صة وتحليل  البيئي، 

اإقامتها اأو ممار�صتها على �صالمة البيئة. 

الركن املعن�ي: هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي ي�صترط 

توافر الق�صد الجنائي في مرتكبها، اأي اأن يكون عالماً بطبيعة ما 

يقوم باإقامته، وبطبيعة المكان الذي يقيم فيه المحل اأو المن�صاأة، 

وبعدم ح�صوله على ترخي�س بذلك من الجهة المخت�صة، ف�صاًل 

عن �صرورة ان�صراف اإرادته الحرة الواعية اإلى ذلك.

عن  تقل  ال  التي  بالغرامة  الجريمة  هذه  على  يعاقب  العقاب: 

خم�صمائة وال تزيد على ع�صرة اآالف درهم. )المادة 86(

-ثالثًا – اإلقاء املواد ال�صارة يف البيئة البحرية: 
قانون حماية   27 المادة  الجريمة في  الم�صرع على هذه  ن�س 

البيئة وتنميتها مقرراً: يحظر على الو�صائل البحرية التي تنقل 

في  نفايات  اأو  �صارة  م��واد  اأي��ة  ت�صريف  اأو  اإل��ق��اء  الخطرة  ال��م��واد 

يحظر  كما  مبا�صرة.  غير  اأو  مبا�صرة  بطريقة  البحرية  البيئة 

على الو�صائل البحرية التي تحمل مواد �صارة منقولة في عبوات 

اأو  برية  اأو عربات �صهريجية  نقالة  اأو �صهاريج  �صحن  اأو حاويات 

حديدية التخل�س منها باإلقائها في البيئة البحرية للدولة. 

لهذه  االإجرامي  الن�صاط  يتج�صد  التجرمي:   حمل  ال�سل�ك 

الجريمة في فعل االإلقاء اأو ت�صريف اأية مواد �صارة اأو نفايات من 

من  وكذلك  الخطرة.  المواد  تنقل  التي  البحرية  الو�صائل  قبل 

قبل الو�صائل البحرية التي تحمل مواد �صارة منقولة في عبوات 

اأو  برية  اأو عربات �صهريجية  نقالة  اأو �صهاريج  �صحن  اأو حاويات 

حديدية في البيئة البحرية.

بطريقة  ت��وؤدي  التي  ال��م��واد  جميع  ال�صارة،  بالمواد  ويق�صد 

البيئة،  اأو  االإن�صان  ب�صحة  االإ���ص��رار  اإل��ى  مبا�صرة  غير  اأو  مبا�صرة 

�صواء كانت هذه المواد كيميائية اأو بيولوجية اأو م�صعة. 

�صورتيها  في  الجريمة  هذه  الم�صرع  جرم  املعن�ي:  الركن 

توافر  العمدية  الحالة  في  وي�صترط  العمدية.  وغير  العمدية 

يعلم  اأن  فيلزم  واالإرادة،  العلم  بعن�صرية  العام  الجنائي  الق�صد 

مواد  باأنها  الناقلة  على  من  يلقيها  التي  المواد  بطبيعة  الجاني 

�صارة بالبيئة البحرية، واأن يعلم بطبيعة المنطقة التي يلقي فيها 

المواد ال�صارة واأنها منطقة بحرية.

مائة  على  تقل  ال  التي  وبالغرامة  بالحب�س  ويعاقب  العق�بة: 

وخم�صين األف درهم وال تزيد على مليون درهم كل من يرتكب هذه 

الجريمة. )المادة 73(

-رابعًا - قيام الو�صيلة البحرية بت�صريف مياه ال�صرف 
ال�صحي يف البيئة البحرية:

وفقاً لن�س المادة 32 من قانون حماية البيئة وتنميتها يحظر 

على الو�صائل البحرية والمن�صاآت البحرية التي تحددها الالئحة 

البحرية.  البيئة  في  ال�صحي  ال�صرف  مياه  ت�صريف  التنفيذية 

المحظر  البحرية  والمن�صاآت  البحرية  الو�صائل  لتحديد  بالن�صبة 

11م��ن نظام  المادة  راج��ع   ، ال�صحي  ال�صرف  عليها ت�صريف مياه 

حماية البيئة الوارد في قرار مجل�س الوزراء رقم 2001/37 تاريخ 

للقانون  التنفيذية  ل��الئ��ح��ة  االن��ظ��م��ة  ���ص��اأن  ف��ي  2001/12/9م. 

االتحادي رقم 24 ل�صنة 1999م.

ويجب التخل�س منها طبقاً للمعايير واالإجراءات التي تحددها 

اإلقاء  البحرية  ال��و���ص��ائ��ل  على  يحظر  كما  التنفيذية،  ال��الئ��ح��ة 

النفايات في البيئة البحرية. 

في  االإجرامي  ال�صلوك  يتج�صد  التجرمي:  حمل  ال�سل�ك 

في  ال�صحي  ال�صرف  مياه  البحرية  والمن�صاآت  الو�صائل  ت�صريف 

في  المحددة  واالإجراءات  المعايير  خالف  على  البحرية  البيئة 

الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة.

ي�صترط توافر الق�صد الجنائي في الجاني، اأي  الركن املعن�ي: 

اأن يكون عالماً بطبيعة المياه التي يقوم ب�صرفها في البحر واأنها 

مياه �صرف �صحي، واأن يكون عالماً بطبيعة المكان الذي ي�صرف 

اإلى  اإرادته الحرة الواعية  فيه واأنه البيئة البحرية. واأن تن�صرف 

فعله.
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المنظمة  القواعد  التنفيذية  الالئحة  وتحدد  بال�صحن  المتعلقة 

لهذا ال�صجل. 

ويق�صد بالمواد الخطرة: المواد ال�صلبة اأو ال�صائلة اأو الغازية 

�صاراً  تاأثيراً  توؤثر  التي  اأو  االإن�صان،  ب�صحة  ال�صارة  الخوا�س  ذات 

على البيئة، مثل المواد ال�صامة اأو القابلة لالنفجار اأو لال�صتعال 

اأو ذات االإ�صعاعات الموؤينة. 

االإجرامي في عدم  الن�صاط  يتج�صد  ال�سل�ك حمل التجرمي : 

احتفاظ ربان ال�صفينة اأو الناقلة ب�صجل يدون فيه جميع العمليات 

التي تقوم بها، وما تحمله من مواد على متنها.

الق�صد  المعنوي لهذه الجريمة  الركن  يتطلب  الركن املعن�ي: 

الجنائي العام؛ اأي يجب اأن يكون الربان على علم بعدم احتفاظه 

ل�صجل في ال�صفينة خا�س بال�صحنة مدوناً فيه كافة العمليات التي 

بهذا  االحتفاظ  عدم  اإلى  اإرادته  تن�صرف  واأن  ال�صفينة.  بها  تقوم 

ال�صجل.

عن  تقل  ال  مدة  بالحب�س  الجريمة  هذه  على  يعاقب  العق�بة: 

�صنة وال تزيد على �صنتين، وبالغرامة التي ال تقل عن ع�صرة اآالف 

درهم وال تزيد على مائتي األف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين. 

)المادة 75(

-�صابعًا- خمالفة اأوامر مفت�صي اجلهات االإدارية اأو ماأموري 
ال�صبط الق�صائي عند وقوع حادث الإحدى ال�صفن حتمل مواد 

�صارة: 
جرم الم�صرع مخالفة اأوامر مفت�صي الجهة االإدارية في حالة 

وقوع حادث الإحدى ال�صفن التي تحمل مواد �صارة؛ حيث ن�س في 

المادة 30 من قانون البيئة على اأنه  يلتزم ربان الو�صيلة البحرية 

اآثار  من  للحماية  ال��الزم��ة  االإج����راءات  باتخاذ  عنها  الم�صوؤول  اأو 

التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث الإحدى الو�صائل البحرية التي 

عن  تقل  ال  مدة  بالحب�س  الجريمة  هذه  على  يعاقب  العق�بة: 

�صنة وال تزيد على �صنتين، وبالغرامة التي ال تقل عن ع�صرة اآالف 

درهم وال تزيد على مائتي األف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين. 

)المادة 75(

-خام�صًا - قيام الو�صائل البحرية باإلقاء القمامة يف البيئة 
البحرية : 

جرم الم�صرع اإلقاء القمامة اأو النفايات من الو�صائل البحرية 

في البيئة البحرية؛ حيث ن�س في المادة 34 على اأنه: يحظر على 

باأعمال  تقوم  التي  البحرية  والمن�صاآت  البحرية  الو�صائل  جميع 

البيئة  ف��ي  والمعدنية  الطبيعية  ال��م��وارد  وا�صتغالل  ا�صتك�صاف 

الدولة  ت�صتخدم موانئ  التي  البحرية  الو�صائل  البحرية، وكذلك 

اإلقاء القمامة اأو النفايات في البيئة البحرية، ويجب عليها ت�صليم 

القمامة بالكيفية وفي االأماكن التي تحددها ال�صلطات المخت�صة. 

الحدود  حر�س  م��ع  بالتعاون  المخت�صة  الموانئ  هيئات  وتتولى 

وال�صواحل اإعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة اأو النفايات، والتاأكد 

تطبق  ال��دول��ة  موانئ  ت�صتخدم  التي  الو�صائل  تلك  جميع  اأن  من 

االإجراءات المن�صو�س عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية. 

االإجرامي في فعل  ال�صلوك  يتج�صد  ال�سل�ك حمل التجرمي:  

اإلقاء القمامة اأو النفايات في البيئة البحرية، وقد اأوجبت المادة 

34 على ال�صفن ت�صليم القمامة بالكيفية وفي االأماكن التي تحددها 

ال�صلطات المخت�صة.

الركن املعن�ي: ي�صترط في من األقى القمامة اأن يكون متعمداً 

العلم  بعن�صرية  العام  الجنائي  الق�صد  لديه  يتوافر  اأن  اأي  ذلك، 

واأنه  ف�صالت،  اأو  قمامة  البحر  في  يلقيه  ما  باأن  العلم  واالإرادة. 

يلقيها في البيئة البحرية واأن تن�صرف اإرادته اإلى فعله.

عن  تقل  ال  مدة  بالحب�س  الجريمة  هذه  على  يعاقب  العق�بة: 

�صنة وال تزيد على �صنتين، وبالغرامة التي ال تقل عن ع�صرة اآالف 

درهم وال تزيد على مائتي األف درهم اأو باإحدى هاتين العقوبتين. 

)المادة 75(

-�صاد�صًا - عدم احتفاظ الو�صائل البحرية ب�صجل ال�صحنة : 
جرم الم�صرع عدم احتفاظ ال�صفينة اأو الناقلة ب�صجل ال�صحنة؛ 

حيث ن�س في المادة 28 على اأنه: يجب اأن تزود الو�صائل البحرية 

يدون  ال�صحن(  )�صجل  ي�صمى  ب�صجل  خ��ط��رة  م���واد  تحمل  ال��ت��ي 

العمليات  جميع  البحرية  الو�صيلة  عن  الم�صوؤول  اأو  الربان  فيها 

ملعلوماتك

القان��ون يجرم اإقامة اأي من�ص��اأة تنتح موادًا ملوثة 

دون اإج��راء درا�صات تاأثري بيئ��ي واإقامة وحدات 

ملعاجلة النفايات..
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تحمل مواد �صارة اأو خطرة يخ�صى منه تلوث البيئة البحرية، كما 

اأو ماأموري ال�صبط  اأوامر مفت�صي الجهات االإداري��ة  يلتزم بتنفيذ 

الق�صائي في هذه الحالة. 

اأو  المخت�صة  االإداري���ة  الجهة  لممثلي  يكون   ذل��ك  وبناء على 

لماأموري ال�صبط الق�صائي اأن ياأمروا ربان ال�صفينة اأو الم�صوؤول 

اآثار التلوث وذلك  عنها باتخاذ االإج��راءات الالزمة للحماية  من 

في حالة وقوع حادث الإحدى الو�صائل البحرية التي تحمل مواد 

�صارة اأو خطرة يخ�صى منه تلويث البيئة البحرية.

على  البيئة  حماية  قانون  من   31 ال��م��ادة  في  الم�صرع  وحظر 

ال�صفن التي تحمل المواد ال�صارة اإغراق النفايات والمواد الملوثة 

في البيئة البحرية. 

ال�سل�ك حمل التجرمي: يتج�صد ال�صلوك االإجرامي لهذه 

الجريمة في اأحد فعلين: الفعل االأول يتمثل في عدم اتخاذ 

ربان ال�صفينة اأو الم�صوؤول عنها االإجراءات الالزمة للحماية 

من اآثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث الإحدى ال�صفن 

التي تحمل مواد �صارة يخ�صى منه تلويث البيئة البحرية، 

اأو  المخت�صة  االإدارية  الجهة  مفت�صي  اأوامر  بذلك  مخالفاً 

ماأموري ال�صبط الق�صائي.

ال�صارة  ل��ل��م��واد  ال�صفن  اإغ����راق  ف��ي  يتج�صد  ال��ث��ان��ي  وال��ف��ع��ل 

والنفايات والمواد الملوثة التي تحملها في البيئة البحرية. 

وتنميتها  البيئة  حماية  قانون  من  االأول��ى  المادة  عرفت  وق��د 

االإغراق باأنه: 

 اأ - كل اإلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة اأو 

الف�صالت من ال�صفن اأو الطائرات اأو االأر�صفة اأو غيرها.

اأو  لل�صفن  البحرية  البيئة  ف��ي  متعمد  اإغ���راق  ك��ل   - ب   

التركيبات ال�صناعية اأو غيرها. 

الركن املعن�ي: ي�صترط اأن يتعمد الربان ارتكاب ال�صلوك 

لديه  يتوافر  اأن  يلزم  ثم  ومن  الجريمة،  لهذه  االإجرامي 

الق�صد الجنائي العام.

يعاقب على هذه الجريمة بالحب�س مدة ال تقل  العق�بة: 

األف  اأ�صهر وال تزيد على �صنة وبغرامة ال تقل عن  عن �صتة 

هاتين  باإحدى  اأو  درهم  اآالف  ع�صرة  على  تزيد  وال  درهم 

العقوبتين. )المادة 76(

اأحكام عامة: ب�صاأن عقوبات جرائم تلويث النيئة:

ال يخل تطبيق العقوبات المن�صو�س عليها للجرائم ال�صابقة 

باأية عقوبات اأ�صد ين�س عليها قانون اآخر.

في  الجرائم  لهذه  عليها  المن�صو�س  العقوبات  وت�صاعف 

حالة العود.
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االستقامة

 دكتور / محمد الضويني

اال�صتقامة هي �صلوك ال�صراط امل�صتقيم، وهي الدين 

القومي من غري انحراف وال حتريف، فهي ت�صمل فعل 

الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك املنهيات كلها 

كذلك، يقول ابن رجب احلنبلي: »واأ�صل اال�صتقامة اأن 

ي�صتقيم القلب على التوحيد، فاإن ا�صتقام القلب على 

العزيز  طاعة  على  كلها  اجلوارح  ا�صتقامت  التوحيد 

احلميد«.

َقاُلوا  ِذيَن  اَلّ »اإَِنّ  تعاىل:  قوله  اال�صتقامة  يف  واالأ�صل 

ال َتَخاُفوا 
َ
اَلِئَكُة اأ ِهُم املمْ ُل َعلَيمْ َتَقاُموا َتَتَن�َزّ  ُثَمّ ا�صمْ

ُ َّ
َرُبَّنا اهلل

 » ُتوَعُدوَن  ُتممْ  ُكنمْ ِتي  اَلّ ِة  َنّ َ ِباجلمْ بمْ�ِصُروا 
َ
َواأ َزُنوا  حَتمْ َوال 

)�صورة ف�صلت االآية 30(.

َتَقاُموا   ُثَمّ ا�صمْ
ُ َّ
َنا اهلل ِذيَن َقاُلوا َرُبّ  وقوله تعاىل: »اإَِنّ اَلّ

َحاُب  �صمْ
َ
اأ وَلِئَك 

ُ
اأ َزُنوَن،    َيحمْ ُهممْ  َوال  ِهممْ  َعلَيمْ ٌف  َخومْ َفال 

)�صورة  َمُلوَن«  َيعمْ َكاُنوا  ا  مِبَ َجَزاًء  ِفيَها  َخاِلِديَن  ِة  َنّ َ اجلمْ

 - اخلطاب  بن  عمر  يقول   .)14،13 االآيتان  االأحقاف 

ر�صي اهلل عنه - : »اال�صتقامة : اأن ت�صتقيم على االأمر 

والنهي، وال تروغ روغان الثعالب«.

يدي  بني  القيام  بها  يراد  جامعة  كلمة  فاال�صتقامة 

تتعلق  بالعهد، وهي  والوفاء  ال�صدق  اهلل على حقيقة 

باالأقوال، واالأفعال، واالأحوال، والنيات، واال�صتقامة يف 

هذه االأمور اأن تقع هلل وباهلل وعلى اأمر اهلل، وفق منهج 

االعتدال على طاعة اهلل واال�صتمرار على ذلك.

وقد بني عليه ال�صالة وال�صالم كيف يكون االعتدال، 

اأنه عليه ال�صالة  فقد روى ثوبان - ر�صي اهلل عنه - 

اأن  واعلموا   ، حت�صوا  ولن  »ا�صتقيموا  قال:  وال�صالم 

اإال  الو�صوء  على  يحافظ  وال  ال�صالة،  اأعمالكم  خري 

موؤمن« )رواه ابن ماجة(.

مل  فاإن  ال�صداد،  وهي  اال�صتقامة  العبد  من  فاملطلوب 

يقدر عليها فاملقاربة- اأي يقربوا من اال�صتقامة بح�صب 

التفريط  يكون  فاإنه  ذلك،  عن  نزل  فاإن  طاقتهم- 

ال�صداد،  على  يحر�س  اأن  ينبغي  فامل�صلم  واالإ�صاعة، 

واالإ�صابة يف النيات واالأقوال واالأعمال.

والت�صدد  الغلو  العبادة  يف  اال�صتقامة  من  لي�س  اأنه  على 

يف الدين اأو حترمي ما اأحل اهلل، لذلك فاإن النبي -�صلى 

اهلل عليه و�صلم - اأنكر على الثالثة الذين تقالوا عبادة 

اأنه ي�صوم وال يفطر، وادعى  اأحدهم  ر�صول اهلل، فادعى 

ال  اأنه  الثالث  وادعى  ينام،  وال  الليل  يقوم  اأنه  االآخر 

رغبة   � و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   � ذلك  وعد  الن�صاء،  يتزوج 

عن �صنته.

واأولها  اجلوارح،  جميع  ت�صمل  االإ�صالم  يف  واال�صتقامة 

وال�صالم  ال�صالة  عليه  بني  كما  الأنه  القلب،  ا�صتقامة 

الل�صان،  يليه  كله،  ف�صاده  اأو  كله،  اجل�صد  �صالح  �صبب 

القول  �صرورة  على  واالأحاديث  االآيات  ن�صت  لذلك 

ال�صديد، وعلى حترمي كل اآفات الل�صان، يقول تعاىل: »َيا 

ِلحمْ  ال �َصِديًدا ، ُي�صمْ  َوُقوُلوا َقومْ
َ َّ
ُقوا اهلل اَتّ اآَمُنوا  ِذيَن  اَلّ َها  ُيّ

َ
اأ

 َوَر�ُصوَلُه 
َ َّ
ِفرمْ َلُكممْ ُذُنوَبُكممْ َوَمنمْ ُيِطِع اهلل َماَلُكممْ َوَيغمْ عمْ

َ
َلُكممْ اأ

ًزا َعِظيًما » )�صورة االأحزاب االآيتان 70، 71(.  َفَقدمْ َفاَز َفومْ

ثم ال بد اأن تكون باقي اجلوارح كال�صمع والب�صر واليد 

اهلل  اأوامر  على  م�صتقيمة  ذلك  وغري  والفرج  والرجل 

وهدي النبى عليه ال�صالة وال�صالم، حتى يحقق امل�صلم 

باجلنة  والفوز  الدنيا،  يف  الدارين،االأمن  يف  ال�صعادة 

والنجاة من النار يف االآخرة.
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لحياة  الالزمة  الحقوق  اأحد  الخا�صة  الحياة  في  الحق  ويعد 

المجتمع  داخ��ل  يعي�س  ي�صعر كل من  اأن  ال�صروري  وم��ن  االأف���راد 

باالأمن واالأمان والهدوء وال�صكينة والحرية.

واالتفاقيات  االإن�صان  لحقوق  العالمية  االإع��الن��ات  كفلت  وقد 

الدولية والد�صاتير في معظم بلدان العالم والت�صريعات الداخلية 

حياته  حرمة  ف��ي  وحقه  عامة  ب�صفة  االإن�����ص��ان  حقوق  المختلفة 

الخا�صة ب�صفة خا�صة.

والواجبات  وال��ح��ق��وق  )ال��ح��ري��ات  ال��ث��ال��ث  ال��ب��اب  ف��ي  ورد  اإذ 

العامة( من د�صتور دولة االإمارات العربية المتحدة في المادة )26( 

»الحرية ال�صخ�صية مكفولة لجميع المواطنين وال يجوز القب�س 

على اأحد اأو تفتي�صه اأو حجزه اأو حب�صه اإال وفق اأحكام القانون، وال 

يعر�س اأي اإن�صان للتعذيب اأو المعاملة الحاطة بالكرامة«.

تثبت  حتى  ب��ريء  والمتهم  �صخ�صية  »العقوبة   )28( وال��م��ادة 

اإدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في اأن يوكل من 

يملك القدرة للدفاع عنه اأثناء المحاكمة، ويبين القانون االأحوال 

التي يتعين فيها ح�صور محام عن المتهم«.

والمادة )29( »حرية التنقل واالإقامة مكفولة للمواطنين في 

حدود القانون«.

خصوصيتي
فوق القانون!

ت��رت��ب��ط ك��رام��ة االإن�����ص��ان ارت��ب��اط��اً وث��ي��ق��اً بحياته 

يتجزاأ  ال  ج��زءاً  الخا�صة  الحياة  تعد  حيث  الخا�صة، 

من كيان االإن�صان وال يمكن انتزاعها منه واإال تحول 

اإلى اأداة �صماء عاجزة عن االإبداع االإن�صاني.

بقلم: المحامية/ نادية عبد الرزاق
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في  ال��ح��ري��ة  قلب  ه��ي  »الخ�صو�صية  بقوله  الحا�صر  ال��وق��ت  ف��ي 

الدولة الحديثة«.

وال�صيا�صية  االجتماعية  العوامل  ت�صافرت مجموعة من  وقد 

العلمي  والتقدم  المعلوماتية  ال��ث��ورة  راأ�صها  وعلى  واالقت�صادية 

في  الخا�صة(  الحياة  )ب��اأزم��ة  ي�صمى  م��ا  خلق  ف��ي  والتكنولوجي 

الع�صر الحالي والتي تعتبر تعدياً وانتهاكاً لخ�صو�صيات االإن�صان.

المتفق  الخا�صة  الحياة  ف��ي  الحق  لعنا�صر  بيان  يلي  وفيما 

عليها فقهاً وق�صاء:

1-امل�صكن: 
االأ�صخا�س  الأح���د  مملوك  لل�صكن  معد  مغلق  م��ك��ان  ك��ل  وه��و 

ب�صرف النظر عن مدة اإقامته فيه، والذي ال يجوز للغير الدلوف 

باإذن �صاحبه، فهو م�صتودع الأ�صراره وي�صتمد حرمته من  اإال  اإليه 

حرمة �صاحبه.

الد�صتور  كفله  د�صتوري  وح��ق  لمالكه  ثابتة  الم�صكن  وحرمة 

ونظمه القانون.

اإذ تناولت المادة )36( من د�صتور دولة االإمارات العربية 

»للم�صاكن حرمة  اأنه  الم�صكن ون�صت على  المتحدة حرمة 

ال تنته��ك حرمة م�صك��ن وال ت�صرتق ال�صم��ع اأو ت�صجل 

�صوت �صخ�س اأو ت�صوره دون علمه

يرتب��ط احلق يف احلي��اة اخلا�صة لالإن�ص��ان بحقه يف 

احلري��ة وما يرتتب على ذلك م��ن احرتام الآدميته 

و�صونًا لكرامت��ه وحرية قيادته جل�صم��ه ونف�صه يف 

الكون املحيط به.

االجتماعي��ة  العوام��ل  م��ن  جمموع��ة  ت�صاف��رت 

وال�صيا�صي��ة واالقت�صادي��ة وعل��ى راأ�صه��ا الث��ورة 

املعلوماتي��ة والتقدم العلم��ي والتكنولوجي يف خلق 

ما ي�صمى )باأزم��ة احلياة اخلا�صة( يف الع�صر احلايل 

والتي تعترب تعديًا وانتهاكًا خل�صو�صيات االإن�صان.

المادة )30( »حرية الراأي والتعبير عنه بالقول والكتابة و�صائر 

و�صائل التعبير مكفولة في حدود القانون«.

 المادة )32( »حرية القيام ب�صعائر الدين طبقاً للعادات 

المرعية م�صونة، على اأال يخل ذلك بالنظام العام اأو ينافي 

االآداب العامة«.

في  الجمعيات مكفولة  وتكوين  االجتماع  »حرية   )33( المادة 

حدود القانون«.

اأو  اأو مهنته  اختيار عمله  ف��ي  ح��ر  م��واط��ن  »ك��ل  ال��م��ادة )34( 

لبع�س  المنظمة  الت�صريعات  وبمراعاة  القانون  حدود  في  حرفته 

هذه المهن والحرف«.

وال ي��ج��وز ف��ر���س ع��م��ل اإج���ب���اري ع��ل��ى اأح����د اإال ف��ي االأح����وال 

اال�صتثنائية التي ين�س عليها القانون و�صرط التعوي�س عنه.

ال يجوز ا�صتعباد اأي اإن�صان.

كما ن�صت المادة )41( من ذات الباب اأن )ولكل اإن�صان اأن يتقدم 

الق�صائية  الجهات  بما في ذلك  المخت�صة  الجهات  اإلى  بال�صكوى 

من انتهاك الحقوق والحريات المن�صو�س عليها في هذا الباب(.

كما يرتبط الحق في الحياة الخا�صة لالإن�صان بحقه في 

و�صوناً  الآدميته  احترام  من  ذلك  على  يترتب  وما  الحرية 

لكرامته وحرية قيادته لج�صمه ونف�صه في الكون المحيط 

به، فال يتطفل عليه متطفل فيما يود االحتفاظ به لنف�صه 

اإحاطته من  يريد  ما  وكل  اأو محادثاته  اأ�صراره  تنتهك  وال 

اأمور حياته بهالة من ال�صرية والكتمان.

وقد عبر اأحد الفقهاء عن الرابطة بين الخ�صو�صية والحرية 
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القانون  اأحكام  وف��ق  اإال  اأهلها  اإذن  بغير  دخولها  يجوز  فال 

وفي االأحوال المحددة فيه«.

ال��م��ادة )53( م��ن قانون  االأول����ى م��ن  ال��ف��ق��رة  ك��م��ا ن�صت 

االإجراءات الجزائية لدولة االإمارات العربية المتحدة باأنه:

المتهم  م��ن��زل  تفتي�س  الق�صائي  ال�صبط  ل��م��اأم��ور  ي��ج��وز  ال 

متلب�صاً  الجريمة  تكن  لم  ما  العامة  النيابة  من  كتابي  اإذن  بغير 

اأ�صياء  المتهم يخفي في منزله  اأن  اأم��ارات قوية على  وتتوفر  بها 

اأو اأوراقاً تفيد ك�صف الحقيقة، ويتم تفتي�س منزل المتهم و�صبط 

االأ�صياء واالأوراق على النحو المبين بهذا القانون.

االتحادي  العقوبات  قانون  من   )434( المادة  ن�صت  كما 

في باب حرمة انتهاك ملك الغير على اأنه »يعاقب بالحب�س 

خم�صة  ت��ج��اوز  ال  التي  بالغرامة  اأو  �صنة  على  تزيد  ال  م��دة 

اأو  لل�صكنى  اأو معداً  م�صكوناً  دره��م كل من دخل مكاناً  اآالف 

اأو عقاراً خالفاً  المال  اأو محاًل معداً لحفظ  اأحد ملحقاته 

الإدارة �صاحب ال�صاأن وفي غير االأحوال المبينة في القانون، 

وكذلك من بقي فيه خالفاً الإدارة من له الحق في اإخراجه 

اأو وجد متخفياً عن اأعين من له هذا الحق«.

اإذا وقعت  �صنتين  تزيد على  الحب�س مدة ال  العقوبة  وتكون 

اأو  االأ�صياء  اأو  االأ�صخا�س  العنف على  اأو بو�صاطة  لياًل  الجريمة 

با�صتعمال �صالح اأو من �صخ�صين فاأكثر اأو بانتحال �صفة كاذبة.

الحيازة  منع  البقاء  اأو  ال��دخ��ول  م��ن  الق�صد  ك��ان  واإذا 

بالقوة اأو ارتكاب جريمة عد ذلك ظرفاً م�صدداً.

للجمهور  ي��ج��وز  ال  ال��ت��ي  االأم��اك��ن  اإل���ى  الم�صكن  حكم  ويمتد 

فيها  ال�صخ�س  اإق��ام��ة  كانت  ول��و  ي�صغلها  م��ن  اإذن  ب��دون  ارت��ي��اده��ا 

المحامي  ومكتب  الطبيب  عيادة  مثل:  اليوم  من  محدودة  لفترة 

بالحياة  الت�صالها  وذل��ك  الهند�صي  والمكتب  ال�صيدلي  ومعمل 

الخا�صة ل�صاحبها.

اإذا  القانون  التي ن�س عليها  بالحرمة  الم�صكن  يتمتع  وقد ال 

بغير  للجمهور  �صمح  ب��اأن  �صاحبه  ب���اإرادة  خ�صو�صيته  عنه  انتفت 

تمييز بالتردد عليه.

في  الم�صكن  حكم  العامة  ولي�س  الخا�صة  ال�صيارة  تاأخذ  كما 

حرمته، فال يجوز تفتي�صها في غير االأحوال المحددة قانوناً مثل 

حالة التلب�س لما يمثله ذلك من انتهاك الأ�صرار �صاحبها اأو حائزها 

وك�صف لخ�صو�صيته.

الجمهور  يرتادها  حيث  لها،  حرمة  فال  العامة  ال�صيارة  اأم��ا 

بدون تمييز فتاأخذ حكم المكان العام.

2-املحادثات ال�صخ�صية:
في  الحق  عنا�صر  من  عن�صراً  ال�صخ�صية  المحادثات  تعتبر 

اأن  وي�صتوي  داللة  له  �صوتاً  الحديث  تعني  وهي  الخا�صة،  الحياة 

تكون الداللة معلومة ومفهومة لجميع االأفراد اأو لطائفة معينة، 

تكون  اأن  ت�صلح  اللغات  بلغة معينة، فجميع  التحدث  ي�صترط  وال 

محاًل للحماية، وياأخذ حكم اللغة ال�صيفرة الأنها تعتبر لغة اأي�صاً، 

ع��ن نطاق  ت��خ��رج  ال��ن��غ��م��ات  اأو  المو�صيقية  االأل���ح���ان  ذل���ك  وم��ف��اد 

الحماية التي منحها الم�صرع لالأحاديث الخا�صة.

وقد تعر�صت حرمة المحادثات ال�صخ�صية لكثير من االنتهاك 

اأ�صهم في  الذي  العلمي  التقدم  تزايد  الحالي في ظل  الع�صر  في 

�صنع وتطوير اأجهزة الت�صنت التي اأ�صبحت من ال�صغر والدقة بما 

اأماكن ال يمكن ت�صورها، حيث يمكن زرعها في  ي�صهل زرعها في 

�صر�س اأو خلطها بالطعام اأو تثبيتها على مالب�س ال�صخ�س دون اأن 

يدري فتقوم بت�صجيل محادثاته واإر�صالها اإلى الجهة المحددة.

اإحاطتها  اإل��ى  المرء  يجنح  التي  االأح��ادي��ث  اأ�صبحت  ثم  وم��ن 

اأو وثق  ائتمنه  اإال لمن  بها  وال�صرية وال يدلي  الكتمان  بهالة من 

فيه عارية مك�صوفة اأمام قدرة تلك االأجهزة الحديثة على التقاطها 

وت�صجيلها دون اأن ي�صعر بها اأحد.

وقد ن�صت المادة 378 من قانون العقوبات االتحادي:

الحياة  ع��ل��ى ح��رم��ة  اع��ت��دى  وال��غ��رام��ة م��ن  ي��ع��اق��ب بالحب�س 

الخا�صة اأو العائلية لالأفراد، وذلك باأن ارتكب اأحد االأفعال االآتية 

في غير االأحوال الم�صرح بها قانوناً اأو بغير ر�صاء المجني عليه:

نقل عن طريق جهاز من  اأو  �صجل  اأو  ال�صمع  ا�صترق  اأ/ 

االأجهزة اأياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خا�س اأو عن 
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ق�صد المر�صل اأنه لم يق�صد اإطالع الغير عليها بغير تمييز.

االطالع  اإذ ال يجوز  للمرا�صالت حرمة،  اأن  فيه  �صك  ومما ال 

النظر  ب�صرف  اإليه  المر�صل  اأو  مر�صلها  من  اإال  المرا�صالت  على 

عما تحويه هذه المرا�صالت حتى ولو ت�صمنت معلومات ال تتعلق 

بالحياة الخا�صة للمر�صل اأو المر�صل اإليه، فهنا اأي�صاً يتعين احترام 

حرمة هذه المرا�صالت.

وقد ن�صت المادة )31( من د�صتور االإمارات العربية المتحدة 

و�صائل  من  وغيرها  والبرقية  البريدية  المرا�صالت  »حرية  على 

االت�صال و�صريتها مكفولتان وفقاً للقانون«.

4-احلياة العائلية والزوجية والعاطفية:
»تعد حياة االإن�صان 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 اأو الخ�صو�صية، فجميع العالقات واالأ�صرار العائلية 

ويحتاج  لل�صخ�س،  االأهمية  في  غاية  والزوجية  والعاطفية 

كل منا دائماً اإلى اإحاطتها ب�صياج من الكتمان وحفظها بعيداً 

عن عيون واأل�صنة االأفراد، وال يجوز باأي حال من االأحوال اأن 

تكون مجااًل خ�صباً للن�صر.

5-احلالة ال�صحية والرعاية الطبية:
االأمرا�س  وطبيعة  المر�صي  وتاريخه  ال�صخ�س  حالة  »تعد 

اأدق  من  العالج  واأ�صباب  عالجه  وو�صائل  االإن�صان  ت�صيب  التي 

االأمور الخا�صة واأكثرها خ�صو�صية في حياة االإن�صان، ذلك الأن 

ال�صخ�س يف�صل دائماً حجب هذه المعلومات، كما اأن المري�س 

اأن  يريد  والجيران وال  االأق��ارب  والبعد عن  العزلة  دائماً  يوؤثر 

اإل��ى الراحة  اأم�س الحاجة  اأح��د في ه��ذه الحالة وه��و في  ي��راه 

والهدوء ولكل ما من �صاأنه اأن يرفع من حالته المعنوية ذلك اأن 

حجب المعلومات واالأ�صرار المتعلقة بحالة المري�س ال�صحية 

طريق الهاتف اأو اأي جهاز اآخر.

ب/ التقط اأو نقل بجهاز اأياً كان نوعه �صورة �صخ�س في 

مكان خا�س.

فاإذا �صدرت االأفعال الم�صار اإليها في الحالتين ال�صابقتين اأثناء 

اجتماع على م�صمع اأو مراأى من الحا�صرين في ذلك االجتماع فاإن 

ر�صاء هوؤالء يكون مفتر�صاً.

كما يعاقب بذات العقوبة من ن�صر باإحدى طرق العالنية اأخباراً 

اأو تعليقات تت�صل باأ�صرار الحياة الخا�صة اأو العائلية لالأفراد ولو 

كانت �صحيحة.

وبالغرامة  �صنوات  �صبع  على  تزيد  ال  م��دة  بالحب�س  ويعاقب 

المادة  بهذه  المبينة  االأف��ع��ال  اأح��د  يرتكب  ال��ذي  ال��ع��ام  الموظف 

اعتماداً على �صلطة وظيفته.

ويحكم في جميع االأحوال بم�صادرة االأجهزة وغيرها مما يكون 

قد ا�صتخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو الت�صجيالت المتح�صلة 

عنها اأو اإعدامها.

»يعاقب  اأن��ه:  على  القانون  ذات  من   )380( ال��م��ادة  ن�صت  كما 

اأو  ر�صالة  ف�س  من  دره��م  اآالف  ثالثة  عن  تقل  ال  التي  بالغرامة 

مكالمة  في  ال�صمع  ا�صترق  اأو  اإليه  اأر�صلت  من  ر�صاء  بغير  برقية 

هاتفية، ويعاقب الجاني بالحب�س مدة ال تقل عن ثالثة اأ�صهر اأو 

بالغرامة التي ال تقل عن خم�صة اآالف درهم اإذا اأف�صى الر�صالة اأو 

البرقية اأو المكالمة لغير من وجهت اإليه ودون اإذنه متى كان من 

�صاأن ذلك اإلحاق ال�صرر بالغير«.

وقد حرمت ال�صريعة االإ�صالمية انتهاك حرمة الحياة الخا�صة 

اأفراد االأمة من ا�صتراق ال�صمع من الغير حفاظاً لها على  وحمت 

حرمة االأحاديث الخا�صة، حيث نهى الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

عن ا�صتراق ال�صمع اإلى اأحاديث الغير، فقال �صلى اهلل عليه و�صلم 

»من ت�صمع حديث قوم وهم له كارهون �صب في اأذنيه االأنك يوم 

اأن ي�صترق ال�صخ�س  القيامة« وقد �صوت ال�صريعة االإ�صالمية بين 

ال�صمع ليحتفظ بال�صر لنف�صه اأو ليحيطه لغيره قا�صداً من ذلك 

االإيقاع بين اأفراد االأمة.

3-احلق يف املرا�صالت:
ويق�صد به كافة الر�صائل المكتوبة �صواء اأر�صلت بطريق البريد 

اأو بوا�صطة ر�صول خا�س، كما ين�صرف اإلى البرقيات، ولي�س هناك 

فقد  الر�صالة،  به  المو�صوع  بالمظروف  يتعلق  فيما  �صروط  اأي��ة 

اأن الوا�صح من  اأو بطاقة مك�صوفة طالما  اأو مفتوحاً  يكون مغلقاً 

ملعلوماتك
حرمت ال�صريعة االإ�صالمية انتهاك حرمة 

احلياة اخلا�صة وحمت اأفراد االأمة من 

ا�صرتاق ال�صمع من الغري حفاظًا لها على 

حرمة االأحاديث اخلا�صة
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له دور هام في �صفاء المري�س.

وهناك اأي�صاً عنا�صر الحق في الحياة الخا�صة المختلف 

فيها فقهاً وق�صاًء وهي كاالآتي:

1-حرمة ج�صم االإن�صان: 
اأه����م ال��ح��ق��وق ال��ت��ي يتمتع ب��ه��ا ال��ف��رد في  اإذ ت��ع��د م��ن 

المجتمع ومنها الحق في الحياة والمق�صود من هذا الحق 

الطبيعي  وبالعمل  االإن�����ص��ان  ج�صد  ب�صالمة  الم�صا�س  ع��دم 

لوظائف اأع�صائه.

الحياة  وج��ود  خ��الل  من  اإال  يوجد  ال  بالحياة  فالتمتع 

ذاتها، وال يمكن لالإن�صان اأن يتمتع بحياته في الوقت الذي 

تتعر�س ف��ي��ه ح��ي��ات��ه ل��الن��ت��ه��اك م��ن خ���الل االع���ت���داء على 

ج�صمه �صواء بتفتي�صه حيث ال توجد جريمة متلب�س بها منه 

اأو با�صتيقافه حيث ال يكون قد و�صع نف�صه مو�صع ريبة.

وو�صاًل بما تقدم فاإن احترام الكيان المادي اأو النف�صي لالإن�صان 

يعد �صمة من ال�صمات االأ�صا�صية التي تحفظ للمرء حرمة حياته 

الخا�صة كما ورد في الفقرة الثانية من د�صتور الدولة باأن »اإيذاء 

المتهم ج�صمانياً اأو معنوياً محظور« وفق ما تقدم بيانه.

2-الن�صاط املهني اأو الوظيفي:
لالإن�صان  الخا�صة  الحياة  ح��رم��ة  اأن  ب��ه  الم�صلم  فمن 

ت�صتمل على حريته في اأن يحافظ على اأ�صراره اأو يبوح بها، 

�صاحب  لغير  تتاح  ما  وكثير  منه،  اإذن  بغير  ت��ذاع  ال  بحيث 

ال�صر اأن يقف عليه بمقت�صى مهنته اأو وظيفته، لذلك يجب 

�صاحبه  م��واف��ق��ة  ب���دون  اإف�صائه  وع���دم  ال�����ص��ر،  كتمان  عليه 

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 اأ����ص���رار المهنة 

الق�صاة،  المحامون،  ال�صيادلة،  الجراحون،  االأط��ب��اء،   –

ال��م��م��ر���ص��ون، م��وظ��ف��و ال��م��ح��اك��م، ال��ع��ام��ل��ون ف��ي البنوك، 

المحا�صبون، �صما�صرة البور�صة وخبراء ال�صناعة واالقت�صاد 

واالإح�صاء... اإلخ.

3-احلق يف اال�صم:
من  غيره  عن  وتميزه  تعينه  و�صيلة  هو  ال�صخ�س  فا�صم 

اأفراد المجتمع ويتكون من عن�صرين اال�صم ال�صخ�صي الذي 

اأفراد  �صائر  ع��ن  وي��م��ي��زه  والدت���ه  عند  ال��م��ول��ود  على  يطلق 

ينتمي  التي  العائلة  اأو  االأ���ص��رة  ا�صم  وه��و  اللقب  ثم  اأ�صرته، 

اإليها ال�صخ�س وي�صترك فيه كافة اأفراد هذه االأ�صرة.

فالحق في اال�صم ال يعتبر في حد ذاته عن�صراً من عنا�صر 

الحق في الحياة الخا�صة، بل هو مواٍز له، فكل منهما يحمي 

قيمة معينة ال غنى عنها للمرء ويتخذ االعتداء على اأحدهما 

�صورة مختلفة ومتميزة عن تلك التي تقع على االآخر.

االأ�صخا�س  اأحد  انتحال  اال�صم يكون في  فاالعتداء على 

بطريقة  ا�صتعماله  اأو  فيه  المنازعة  اأو  معين  �صخ�س  ال�صم 

لمن  يجوز  وبالتالي  الغير،  وبين  بينه  الخلط  اإل��ى  ت���وؤدي 

لحقه �صرر من ذلك اأن يطلب وقف االعتداء مع التعوي�س 

عما يكون لحقه من �صرر.

4-احلق يف ال�صورة: 
المادية  م��الم��ح��ه  ت��ر���ص��م  ال��ت��ي  ه��ي  ال�صخ�س  ف�����ص��ورة 

والج�صدية وتعك�س ما يدور في خلده من اأفكار، وما يعتريه 

من انفعاالت، وما يخفيه من م�صاعر ورغبات، فهي ترتبط 

به ارتباطاً وثيقاً باعتبارها المراآة التي تك�صف عن ذاته ومن 

خاللها يمكن التعرف عليه ور�صد مكنونات نف�صه.

م��ن عنا�صر  اأح��ي��ان��اً عن�صراً  ي��ك��ون  ال�����ص��ورة  وال��ح��ق ف��ي 

الحق في الحياة الخا�صة اإذ تعلقت ال�صورة بالحياة الخا�صة 

لالإن�صان كما لو كانت تمثل منظراً لحياته العائلية فحينئذ 

يكون التقاطها اأو ن�صرها دون اإذن �صاحبها اإخالاًل باالحترام 

الواجب لحقه في الخ�صو�صية، واأحياناً نقول حقاً م�صتقاًل 

اإذا تعلقت ال�صورة  اإط��ار الحياة الخا�صة  بذاته ال تدخل في 

بالجمهور  مختلطاً  يكون  حيث  اأي  العامة،  ال�صخ�س  بحياة 

مثل  ففي  العمل،  مكان  اأو  ال�����ص��ارع  ف��ي  ���ص��واء  بهم  ومت�صاًل 

هذه الحالة ال يمكن حماية ال�صخ�س �صد التقاط �صورته اأو 

ن�صرها دون ر�صائه ا�صتناداً اإلى حقه في الحياة الخا�صة.

بحكم الد�صتور..

  حرية ال�صخ�صية مكفولة للجميع.

  العقوبة �صخ�صية واملتهم برئ حتى تثبت اإدانته.

  حرية الراأي والتعبري مكفولة يف حدود القانون.
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ا�صمه في مقال بدون اإذنه اإذ يعد ذلك اعتداء على خ�صو�صيته.

اإلى  والنظر  الحكم  في  التعميم  ينبغي عدم  باأنه  ونرى 

كل حالة بح�صب الظروف المحيطة بها، واالأمر في النهاية 

م���ت���روك ل��ت��ق��دي��ر ق��ا���ص��ي ال��م��و���ص��وع م���ن خ���الل الظروف 

المحيطة بالق�صية المطروحة عليه.

من كل ما تقدم بيانه يتجلى لنا بو�صوح اأن حياة االإن�صان 

الخا�صة اأ�صبحت في خطر �صديد في الع�صر الحديث نتيجة 

الهائل  التكنولوجي  التطور  اأهمها  ت�صافر عدة عوامل من 

اقتحام  و�صهولة  عارية  �صبه  النا�س  اأ���ص��رار  معه  باتت  ال��ذي 

عزله اأو خلوة الفرد اأو التدخل في حياته الخا�صة في خ�صم 

الحياة اليومية، وغدا من الممكن في ظله التقاط ال�صور 

�صاحبها  من  علم  ودون  و�صهولة  بي�صر  االأحاديث  وت�صجيل 

وهو ما يطلق عليه »اأزمة الحياة الخا�صة«.

كما اأن الفقه والق�صاء اتفقا على �صرورة حماية بع�س القيم 

من اأي اعتداء انطالقاً من الحق في الخ�صو�صية على اعتبار اأنها 

مبا�صراً،  م�صا�صاً  الخا�صة  االإن�صان  حياة  وتم�س  �صرورية  عنا�صر 

ويحر�س كل �صخ�س اأن تكون بعيدة عن الن�صر اأو االإعالن، والنظرة 

الفاح�صة لتلك االأمور ت�صير اإلى اأن هناك مياًل اإلى تو�صعة نطاق 

ال��ح��ق ف��ي الخ�صو�صية وه��و م��ا ن��وؤي��ده ب��ه��دف اإ���ص��ف��اء م��زي��د من 

الحماية لالإن�صان الذي تعر�صت حياته الخا�صة لكثير من االنتهاك 

في الوقت الحا�صر بف�صل التطور العلمي الحديث.

اأمور اأخرى مختلف ب�صاأن دخولها في نطاق  وهناك اأي�صاً 

الحياة الخا�صة، الأن من بينها ما هو بعيد تماماً عن الحق في 

الخ�صو�صية، ومنها ما هو اأحد عنا�صره الهامة، ومنها ما يحتل 

موقف الو�صط، فهي اأحياناً م�صتقلة عن هذا الحق وعن�صر من 

اأحيان اأخرى، والمعيار الذي يحدد موقعها منه  عنا�صره في 

حياته  واألفة  االإن�صان  خ�صو�صية  لحماية  �صرورتها  مدى  هو 

بح�صب تقدير القا�صي من خالل الوقائع المطروحة عليه.

5-حق الدخول يف طي الن�صيان:
ويق�صد به عدم الك�صف عن وقائع مت�صلة بما�صي حياة 

الزمن  من  فترة  بمرور  الن�صيان  طي  دخلت  متى  االإن�صان 

اأمور خا�صة ب�صخ�س ما دون  على حدوثها، وال يعتبر ن�صر 

االأمر  ك��ان  طالما  الخ�صو�صية  في  لحقه  انتهاكاً  موافقته 

لم�صلحة  تحقيق  اأي  ال��ع��ام  لالهتمام  م��ح��اًل  عنه  المعلن 

الو�صع  اأو ت�صتدعيه �صرورة اجتماعية، ويتحقق هذا  عامة 

اأو  عامة  ب�صخ�صية  المعلن عنه متعلقاً  االأم��ر  يكون  عندما 

من ياأخذ حكمه.

الالزمة  ال��ح��دود  ف��ي  الن�صر  يكون  اأن  لذلك  وي�صترط 

لتحقيق الم�صلحة العامة فاإن جاوز تلك الحدود كان اعتداء 

على الحياة الخا�صة.

6-احلق يف ق�صاء اأوقات الفراغ
فقد اأثارت جداًل فقهياً حول مدى اعتبارها عن�صراً من 

عنا�صر الحق في الخ�صو�صية من عدمه:

فيرى البع�س من الفقهاء اأن كل ن�صاط يجري في مكان 

عام يعتبر من قبيل الحياة العامة لل�صخ�س حتى ولو كان 

هذا الن�صاط متعلقاً بق�صاء اأوقات راحته اأو فراغه.

وي���اأخ���ذ ه���ذا ال�����راأي ب��ال��م��ع��ي��ار ال��م��و���ص��وع��ي ف���ي تحديد 

الخ�صو�صية والذي ي�صترط وقوع الفعل في مكان خا�س مغلق 

الإ�صفاء �صفة الخ�صو�صية عليه، ومن ثم حماية القانون.

في حين يذهب الراأي االآخر من الفقه اإلى اعتبار ق�صاء اأوقات 

الفراغ جزءاً من الحق في الحياة الخا�صة بغ�س النظر عن مكان 

حدوثه، ذلك الأن المرء حينما ي�صعى اإلى ق�صاء اإجازته اإنما يريد 

عن  ويبحث  العمل  اأع��ب��اء  عنها  ليزيل  نف�صه  اإل��ى  يخلو  اأن  بذلك 

الراحة والهدوء طالما اأنه في و�صط اأنا�س ال يعرفهم، ومن ثم ال 

يجوز تكدير راحته اأو تعكير �صفو هدوئه �صواء بن�صر �صورته اأو ذكر 
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الخلع في قانون األحوال 
الشخصية اإلماراتية

السؤال:
اأعد اأحب  اأرغ��ب في ا�صتمرار ال��زواج، وذلك الأنني لم  ال 

على  فاتفقت  رف�س،  ولكنه  الطالق  منه  وقد طلبت  زوج��ي 

خلعه وطالبني برد كافة المبالغ التي �صرفها عّلي بما فيها 

باأنه �صبق وطلقني مرتان،  المهر، فهل يحق له ذلك؟ علماً 

فهل في حالة الخلع تقع الطلقة الثالثة.؟

المشورة القانونية: 
 الخلع عقد بين الزوجين يترا�صيان فيه على اإنهاء عقد 

اأو  الزوجة  تبذله  الخلع مقابل عو�س  بلفظ  بينهما  ال��زواج 

غيرها للزوج، وذلك متى تنافر الزوجان واختلفا، واأدرك كل 

اأن يوؤدي ل�صاحبه  اأنه لن ي�صتطيع  اأحدهما  اأو  واحد منهما 

حقوق الزوجية، وتعذر الع�صرة الح�صنة بالمعروف.

ووفقاً لن�س الفقرة الثانية من المادة )110( من قانون 

بدل  ي�صح في م�صمى  فاإنه  االإم��ارات��ي،  ال�صخ�صية  االأح���وال 

نهاية  للبدل  ولي�س  المهر،  في  ت�صميته  ت�صح  ما  كل  الخلع 

�صغرى ، وال حد الأع��اله، ومن ثم فاإن الزوجة تلتزم بدفع 

البدل للزوج بالغاً ما بلغ، الأنها التزمته بر�صاها في مقابل 

باب يجيب فيه خبراء القانون على 

اأ�صئلة وا�صتف�صارات القراء

اإنهاء عقد الزواج.

ترد  اأن  ال��زوج��ة  على  يجب  ال�����ص��وؤال  واق��ع��ة  ففي  وعليه 

لزوجها كل ما ترا�صيا عليه من مبالغ، ما دام اأنها قد ر�صيت 

بذلك وكانت الت�صمية �صحيحة، ولكن ي�صتثنى من ذلك نفقة 

االأوالد اأو ح�صانتهم، فاإنه ال يجوز االتفاق على اإ�صقاطها باأي 

حال، وفقاً لن�س الفقرة الثالثة من المادة )110( من قانون 

االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي.. كما اأن الفرقة الواقعة بين 

لن�س  وف��ق��اً  ط��الق��اً،  ال  ف�صخاً  تعد  الخلع  ب�صبب  ال��زوج��ي��ن 

الفقرة الرابعة من المادة )110(، ومن ثم فاإنه اإذا كان الزوج 

قد طلقها مرتين ثم خالعها، فاإن الخلع ال يعد طلقة ثالثة، 

وعليه فاإنه يجوز للزوج اأن يعود اإليها بعقد ومهر جديدين. 

 

الوصية الجائزة..
شروطها وأحكامها

السؤال:
اأو�صيت بن�صف اأموالي لربيبتي واإلى �صديقي الم�صيحي، الذي 

ي�صادقني رحلة حياتي مذ اأن كنا في �صن ثالث �صنوات )في الرو�صة 

االأولى( فهل هذه الو�صية جائزة علماً باأن لي اأوالداً وزوجة.؟

غرفة املشورة



ا�صتكمااًل للمبداأ المحا�صبي االأول الذي تناولناه في العدد ال�صابق 

م���ن المجلة تحت عنوان )الوحدة المحا�ص���بية( اأو�ص���حنا اأن هذا 

المبداأ جعل لل�صركة �صخ�صية اعتبارية م�صتقلة عن ال�صركاء.

ولكن ال�ص���وؤال المطروح االآن: هل هذا المبداأ ال يحمل ال�ص���ركاء 

اأي م�صوؤولية تجاه ال�صركة اأو الغير؟ وما مدى م�صوؤولية ال�صركاء 

في حالة اإثارة اأي نزاع اأمام الق�صاء؟ 

ونو�صح اأن هذا المبداأ يخت�س بت�صجيل العمليات المالية بال�صركة 

والتي ت�صاعد على اإخراج التقارير المالية ب�صكل �صحيح.

اأما فيما يتعلق بالمنازعات المالية فاإن قانون ال�صركات التجارية 

يح���دد كافة الجوانب القانونية المتعلقة بنوع ال�ص���ركة، واأما عن 

م�ص���وؤولية ال�صركاء فاإن عقد التاأ�ص���ي�س هو الذي يحدد م�صوؤولية 

ال�ص���ركة وال�ص���ركاء وم���ن ه���ذا المنطل���ق نب���داأ بدرا�ص���ة الق�ص���ية 

المالية المطروحة اأمامنا، وعدم الخلط بين ا�ص���تقالل ال�ص���ركة 

محا�صبياً عن ال�صركاء وبين تحمل الم�صوؤولية القانونية.

Going Concern المبداأ الثاني - اال�صتمرارية

ويق�ص���د اأن المن�ص���اأة وجدت لت�ص���تمر بالطبع، واأنها �صوف ت�صتمر 

ف���ي اأداء عملياته���ا لفت���رة م���ن الزم���ن تكف���ي الإنج���از تعهداته���ا 

والتزاماته���ا الموجودة في ظل غياب دليل مو�ص���وعي على عك�س 

ذلك.

وترتيب���اً عل���ى ذل���ك يت���م تقيي���م االأ�ص���ول عل���ى اأ�ص���ا�س التكلف���ة 

التاريخي���ة ويت���م تجاه���ل قي���م الت�ص���فية لالأ�ص���ول وااللتزام���ات 

واآثاره���ا على الدخل ف�ص���اًل عن اأن التمييز بين االأ�ص���ول الثابتة 

واالأ�ص���ول المتداول���ة والخ�ص���وم الق�ص���يرة والطويل���ة االآجل هو 

نتيجة لتطبيق هذا المبداأ.

وهذا المبداأ ي�ص���اعد على ك�صف ال�ص���ركات الوهمية اأو التي قامت 

بق�ص���د االحتيال اأو جمع االأموال بطرق غير م�ص���روعة و�صريعة، 

ثم االإغالق بعد ذلك ولي�س لال�صتمرارية والعمل.
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قراءة التقارير المالية لغير 
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هاني السيد عبد القادر
رئيس شعبة الحسابات
في معهد دبي القضائي

helsayed@dji.gov.ae
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المشورة القانونية: 
 يثير هذا ال�صوؤال م�صاألتين: 

االأولى: مقدار الو�صية الجائزة. 

والثانية: الو�صية لغير الم�صلم.

الم�صروعة  الو�صية  م��ق��دار  ف��اإن  االأول���ى  ف��اأم��ا 

هو ثلث تركة المو�صي بعد اأداء الحقوق المتعلقة 

بالتركة، واأما ما زاد على الثلث فاإنه موقوف على 

اإجازة الورثة الرا�صدين، فاإن اأجازوا الزيادة نفذت 

في حدود ح�صة من اأجازها من الورثة الرا�صدين، 

واإن لم يجيزوها فاإنه ال تنفذ الو�صية اإال في حدود 

243 م��ن قانون  ال��م��ادة  ال��ث��ل��ث، وذل���ك وف��ق��اً لن�س 

االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي.

اأما اإذا لم يكن للمو�صي ورثة فاإنها ال تنفذ اإال 

والباقي يكون وقفاً خيرياً  الثلث فقط،  في حدود 

با�صم المتوفى وفقاً لما ن�صت عليه المادة 360 من 

قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي.

وف���ي واق��ع��ة ال�����ص��وؤال، ف���اإن ال�����ص��ائ��ل ق��د اأو�صى 

بن�صف ماله لربيبته و�صديقه، فهذه الو�صية تنفذ 

اإن  في حدود الثلث، واأما ما زاد على ذلك فينظر: 

اأجازوا  ف��اإن  اإليهم  يرجع  ف��اإن��ه  ورث���ة،  لل�صائل  ك��ان 

الو�صية فيما زاد على الثلث نفذت بكاملها، واإال فال 

تنفذ اإال في حدود ح�صة من اأجازها منهم.

اأما اإذا لم يكن لل�صائل ورثة فاإن الو�صية ال تنفذ 

اإال في حدود الثلث فقط وفقاً لما �صبق اأن بيناه.

وفي الم�صاألة الثانية: فقد ن�س اأهل العلم على 

بم�صحف.  تكن  لم  ما  الم�صلم  لغير  الو�صية  ج��واز 

ووف����ق����اً ل��ن�����س ال����م����ادة 249 م���ن ق���ان���ون االأح������وال 

للم�صلم  تجوز  الو�صية  ف��اإن  االإم��ارات��ي  ال�صخ�صية 

اأهلية  له  اأي لكل من   - الم�صلم  اأي�صا لغير  وتجوز 

تملك المو�صى به - وب�صرط اأن تكون الو�صية بما 

يجوز في ال�صريعة االإ�صالمية ، فال ت�صح الو�صية 

بالمحرمات اأو بالخمور اأو اأندية الف�صق والفجور.

الم�صيحي  لل�صديق  الو�صية  ف���اإن  وعليه 

من  مانعاً  لي�س  الدين  اختالف  اأن  اإذ  جائزة، 

�صحة الو�صية، فيكون �صريكاً مع الربيبة في 

المو�صى به. 
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ا�صت�صاف معهد دبي الق�صائي لقاء �صم اأكثر من 70 قا�صياً ورجل 

قانون من المحاكم االبتدائية ومحاكم اال�صتئناف ومحاكم مركز 

عن �صغوط  وبعيداً  اأ�صبوعية  اإج��ازة  يوم  في  العالمي،  المالي  دبي 

العمل خ�ص�صه ال�صتعرا�س ومناق�صة �صل�صلة من التجارب المحلية 

واالإقليمية والعالمية في مجال اإدارة الدعاوى الق�صائية.

الما�صي  اأكتوبر   15 ال�صبت  اللقاء الذي عقد م�صاء  وتم خالل 

واجتماعية عر�س  اأج���واء مهنية  ف��ي  دب��ي  ج��ران��د حياة  فندق  ف��ي 

دبي  مركز  ومحاكم  دبي  ومحاكم  الماليزية  المحاكم  من  تجارب 

المالي العالمي ومحاكم راأ�س الخيمة.

وقال القا�صي الدكتور جمال ح�صين ال�صميطي مدير عام معهد 

في  االلتقاء  تعمدنا  اللقاء:  وا�صت�صاف  نظم  ال��ذي  الق�صائي  دبي 

يوم اإجازة في اأجواء اجتماعية بعيدة عن �صغوط العمل والمواعيد 

المجال  الم�صاركين وفتح  الخبرات بين  العالقات وتبادل  لتعزيز  

ال�صتعرا�س التجارب والروؤى واالقتراحات التي من �صاأنها االرتقاء 

اأف�صل  الملفات الق�صائية وفق  واإدارة  التقا�صي  اإجراءات  بم�صتوى 

الممار�صات العالمية.

اأبرز  من  ع��دداً  تنبع من كونه جمع  اللقاء  اأهمية  اإن  واأ�صاف: 

اإدارة  تطوير  مجال  في  رائ��دة  تجارب  ا�صتعر�صوا  الذين  الق�صاة 

كافة  بتنفيذ  معنيون  نحن  وت��اب��ع:  الق�صائية..  ال��دع��اوى  ملفات 

التميز  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  الم�صتركة  م�صاعينا  ل��دع��م  التو�صيات 

القانوني والق�صائي بما فيه من خدمة للمجتمع ككل.

ومن جانبه قال القا�صي عمر جمعة المهيري من محاكم مركز 

دبي المالي العالمي متحدثاً عن مفهوم اإدارة الدعاوى الق�صائية: 

اإنه اأ�صلوب حديث يرتكز في مفهومه على تقليل االإجراءات و�صمان 

عبر  المحامين  فعالية  وزي����ادة  الملفات  على  المحكمة  �صيطرة 

يلتقي  قانونياً  موؤهل  اإداري  معاون  بوا�صطة  االإج���راءات  اخت�صار 

االتفاق  نقاط  بتحديد  وي��ق��وم  دع��وى  اأي  ف��ي  المعنية  ب��االأط��راف 

اإحالة  ثم  وم��ن  الجوهري،  الخالف  مو�صوع  وتحديد  وال��خ��الف، 

ملف الدعوى اإلى القا�صي جاهزاً لالطالع على التفا�صيل تمهيداً 

الإ�صدار الحكم.

قضاة ورجال قانون يتبادلون التجارب
والخبرات في »إدارة الدعاوى«

أنشطة وفعاليات

بعيدًا عن ضغوط العمل

القاضي عيسى محمد شريف
رئيس محكمة االستئناف
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االإج��راءات تحقق الهدف المن�صود وهو االإ�صراع في نظر الق�صايا 

واإ�صدار االأحكام.

واأثنى �صعادة  اأحمد الخاطري رئي�س محاكم راأ�س الخيمة على 

دور معهد دبي الق�صائي الذي و�صفه باأنه يعنى بال�صاأن القانوني 

القانونية  الثقافة  وزي��ادة  وتاأهيل  تدريب  على  ويعمل  والق�صائي 

لدى العاملين في القانون.

وقال الخاطري: اإن مو�صوع اللقاء كان مهماً و�صيقاً باعتبار اأن 

تاأخير البت في الق�صايا والدعاوى ي�صر بم�صالح االأطراف وربما 

ي�صغل الراأي العام.

اإلى �صوء االإدارة وعدم وجود  التاأخير يرجع  اإن معظم  وتابع: 

خارطة طريق للدعوى بغية اإنجازها في وقت معقول.

وختم الخاطري ت�صريحه لمجلة »المعهد« قائاًل: كل ال�صكر 

لنا  اأت���اح  ال���ذي  اللقاء  ه��ذا  على  الق�صائي  دب��ي  لمعهد  وال��ع��رف��ان 

الم�صاركة في تجارب ق�صاة اآخرين ا�صتفدنا منها.

راأ�س  محكمة  رئي�س  ال��روغ��ة  بو  يو�صف  ح�صن  القا�صي  وق��ال 

الخيمة االبتدائية: هناك �صكاوى في كثير من المحاكم من اإطالة 

اأمد الدعاوى وهو اأمر غير مبرر اأحياناً.

واأ�صاف: ال يقع اللوم على القا�صي.. فالكثير من المخت�صين 

الق�صاة..  اإل���ى  اإحالتها  قبل  الق�صايا  ك��ل  ف��ي  يعملون  والفنيين 

وهناك ق�صايا مدنية تحتاج اإلى وقت.

االبتدائية  المحكمة  رئي�س  باقر  القا�صي جا�صم محمد  وقال 

اأو  تجاربة  كانت  �صواًء  المدنية  الق�صايا  عام  ب�صكل  دبي:  بمحاكم 

على  نعمل  ونحن  العمل،  لحجم  ن��ظ��راً  وق��ت،  اإل��ى  تحتاج  غيرها 

ال�صرورية  ال�صمانات  اإط��ار من  في  العمل  وت�صريع  االأداء  تطوير 

لتحقيق العدالة وال�صفافية.

سعادة  أحمد الخاطري 
رئيس محاكم رأس الخيمة

واأ����ص���اف ال��ق��ا���ص��ي ال��م��ه��ي��ري: اإن اأن��ظ��م��ة م��ح��اك��م م��رك��ز دبي 

ال��م��ال��ي ال��ع��ال��م��ي تن�س ع��ل��ى اإت��م��ام ال��ب��ح��ث واإ����ص���دار ال��ح��ك��م في 

الق�صية،  ت�صجيل  اأ�صهر من  ت�صعة  المنظورة في غ�صون  الق�صايا 

واأنه يتم لذلك اال�صتعانة باالأنظمة االإلكترونية والحد من االأوراق 

واطالع الق�صاة اأواًل باأول على ملفات الق�صايا المطروحة اأمامهم 

والتطورات التي تح�صل فيها.

وقال القا�صي المهيري: اإن النظام الق�صائي االنجلو�صك�صوني 

ي�صمن جدية الدعاوى بتحميل الطرف الخا�صر كامل م�صروفات 

واإعالن  للمحامين  الفعالة  الم�صاركة  على  ي�صدد  كما  ال��دع��وى، 

القرارات واالأحكام.

اإتاحة  م��ع  النظام  ه��ذا  ف��ي  ال�صفوية  المرافعات  اإن  واأ���ص��اف: 

اأق�صاها  م��دة  خ��الل  دفاعهم  لعر�س  للمتقا�صين  الكافي  الوقت 

و�صم  ل��ل��دع��اوى  الفعالة  االإدارة  ف��ي  المحكمة  ودور  اأي���ام  خم�صة 

تطبيق  في  والمرونة  المنظورة  الملفات  اإل��ى  الق�صائية  ال�صوابق 

�صعادة اأحمد اخلاطري:
�صكرًا ملعهد دبي الق�صائي

القا�صي د.جمال ال�صميطي:
�صنتابع التو�صيات لالرتقاء باإجراءات التقا�صي

القا�صي عمر املهريي:
اأ�صلوب حدي��ث يرتكز على تقليل االإجراءات 

واخت�صار الوقت

القاضي عمر المهيري

القاضي جاسم باقر
رئيس المحكمة االبتدائية
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فعاليات  اأقيمت  جديدة«  بروؤية  »الم�صتقبل  �صعار  تحت 

الدورة ال� 31 ل� »اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 2011 بم�صاركة اأكثر 

 26 57 دولة تتقدمها  3500 �صركة وموؤ�ص�صة وهيئة من  من 

وزارة وموؤ�ص�صة وهيئة اتحادية ومحلية. 

وع��ن��دم��ا اأ����ص���دل ال�����ص��ت��ار ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات االأ����ص���ب���وع اأكد 

عدد  باإطالق  متميزة  العام جاءت  هذا  دورة  اأن  الم�صاركون 

التقنية  والخدمات  والمنتجات  الحلول  من  م�صبوق  غير 

و  االإم�����ارات  »ات�����ص��االت«  بين  اتفاقية  بينها  واالإل��ك��ت��رون��ي��ة 

»ايكان« الدولية ال�صتخدام اللغة العربية في ت�صمية نطاقات 

واإدارة عناوين بروتوكول االإنترنت.

العقود  وحجم  والمالية  التقنية  التفا�صيل  عن  وبعيداً 

وال�صفقات التي �صهدها المعر�س كان ح�صور الج�صم العدلي 

والقانوني في االإمارات عامة ودبي خا�صة ملحوظاً وفاعاًل.

وق���ال معالي وزي���ر ال��ع��دل ه���ادف ب��ن ج��وع��ان الظاهري 

االت�صاالت  تكنولوجيا  مع  اإن��ه  المعر�س:  في  جولة  خ��الل 

العمل  بيئات  تح�صين  اإل���ى  اأدت  ال��ت��ي  االإل��ك��ت��رون��ي  وال��ع��م��ل 

و�صرعة تقديم الخدمات اأ�صبحت العدالة االإلكترونية واقعاً 

اإلى  ال��و���ص��ول  توفير  وغايتها  والمحاكم  ال��ع��دل  وزارة  ف��ي 

الخدمات باأ�صرع واأف�صل و�صيلة وبكفاءة و�صفافية.

جيتك�س  اأ�صبوع  ف��ي  ال��ع��دل  وزارة  م�صاركة  اإن  واأ���ص��اف: 

المستقبل برؤية جديدة

العدالة اإللكترونية صارت واقعًا  في اإلمارات

2000 خدمة إلكترونية في دبي

�أن�شطة وفعاليات
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واأخيه  الدولة حفظه اهلل،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 

اأن  دب��ي رع��اه اهلل، في  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س مجل�س 

الدول  اأوائ����ل  م��ن  المتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ت��ك��ون 

المتقدمة في جميع المجاالت، م�صيراً اإلى اأن المعر�س يعد 

فر�صة ممتازة لنا ولكوادرنا والأع�صاء ال�صلطة الق�صائية.

اخلدمات االإلكرتونية لوزارة العدل
اأحدث  بالمعر�س  جناحها  ف��ي  ال��ع��دل  وزارة  وع��ر���ص��ت 

وفي  االإل��ك��ت��رون��ي  العمل  اإل��ى  التحول  مجال  ف��ي  خدماتها 

المحاكم خ�صو�صاً فيما يتعلق بنظام اإدارة الق�صايا والتوثيق 

المعلومات  جميع  بموجبه  اأ�صبحت  وال���ذي  االإل��ك��ت��رون��ي، 

اإلكترونياً مما ي�صهل االإجراءات  المتعلقة بالق�صايا ت�صجل 

ق�صايا  اإدارة  ت�صهيل  اأه��م��ه��ا  ال��م��زاي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  وي��وف��ر 

ون�صرها  المحكمة  جل�صات  واإدارة  العمل  و�صير  المحكمة 

والبحث عن بيانات وملفات الق�صايا وح�صاب ر�صوم المحكمة 

والدفع االإلكتروني عبر االإنترنت.

هادف بن جوعان الظاهري:
م�صاركة وزارة العدل يف اأ�صبوع جيتك�س 
ج��اءت يف اإط��ار تنفي��ذ ا�صرتاتيجي��ة 
وا�صرتاتيجي��ة  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
وزارة الع��دل وخططه��ا يف االرتق��اء 

مبرافقها وخدماتها

االتحادية  الحكومة  ا�صتراتيجية  تنفيذ  اإط���ار  ف��ي  ج���اءت 

وا�صتراتيجية وزارة العدل وخططها في االرتقاء بمرافقها 

ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  الحكيمة  الروؤية  �صمن  وخدماتها 

د. هادف بن جوعان الظاهري 
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العالمية عبر قنوات فعالة، مثل: �صبكة االإنترنت، والهاتف 

النقال، وخدمة الر�صائل الن�صية الق�صيرة، ومركز االت�صال 

الموحد، وجميعها �صكلت فر�صة منا�صبة للجمهور الكت�صاف 

متعة تنفيذ المعامالت عبر الخدمات االإلكترونية.

وتابع بن حميدان قائاًل: نعمل لتعزيز معدالت االإقبال 

بين  التوا�صل  ق��ن��وات  وتفعيل  االإلكترونية  الخدمات  على 

المتعاملين والدوائر والهيئات الحكومية بما يدعم م�صيرة 

كما ي�صمن هذا النظام االأمن وال�صرية لملفات الق�صايا 

وتن�صيط وتطوير وتح�صين اإدارتها وتوفير خدمة اال�صتعالم 

الق�صايا  اإ�صعارات  ال�صاعة وا�صتالم  الق�صايا على مدى  عن 

عبر البريد االإلكتروني اأو الر�صائل الن�صية الق�صيرة.

2000 خدمة اإلكرتونية يف دبي
وتحت مظلة »حكومة دبي االإلكترونية« عر�صت 26 جهة 

مبتكرة  اإلكترونية  خدمة  األفي  من  اأكثر  محلية  حكومية 

موفرة فر�صة مثالية للدوائر والموؤ�ص�صات لعر�س اإنجازاتها 

الجمهور  ول�صرائح  االإلكتروني  للعمل  التحول  مجال  في 

ت�صهل حياتهم وتوفر  التي  الخدمات  االإط��الع على  فر�صة 

عليهم الجهد والوقت في اإنجاز المعامالت الر�صمية.

وقال �صعادة اأحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة 

حول  تمحور  جيتك�س  ف��ي  عر�صناه  م��ا  االإل��ك��ت��رون��ي��ة:  دب��ي 

اأننا  وذل��ك  العميل،  نظر  وجهة  من  االإلكترونية  الخدمات 

الحكومية  ال��م��ع��ام��الت  اإج����راء  بت�صهيل  ت��م��ام��اً  م��ل��ت��زم��ون 

المعايير  اأع��ل��ى  تطبيق  م��ع  المتعاملين،  لمتطلبات  وف��ق��اً 

امل�صت�صار ع�صام احلميدان

امل�صت�صار ع�صام احلميدان:  ن�صعى 

لتطوير بيئة معرفية داعمة ملكانة دبي

د.اأحمد بن هزمي

د.اأحمد بن هزمي: لدينا جتربة اإلكرتونية
ت�صتحق التوثيق والت�صجيل والنقل

�أن�شطة وفعاليات
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وتر�صيخ  المتعاملين  احتياجات  وتلبية  الرقمي  التحول 

مكانة دبي مركزاً اإقليمياً القت�صاد المعرفة.

وت��ت��م��ث��ل ر���ص��ال��ة ح��ك��وم��ة دب���ي االإل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي العمل 

خدمات  توفير  خ��الل  م��ن  افترا�صية  حكومة  اإي��ج��اد  على 

اإلى  وتقديمها  للمتعاملين،  عالية  ج���ودة  ذات  اإلكترونية 

االأف�����راد وال�����ص��رك��ات وال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة.. وت��ق��دم دائرة 

ال��ح��ك��وم��ة االإل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي ه���ذا االإط����ار خ��دم��ات موجهة 

في  تتمثل  وال��دوائ��ر  الحكومية  للجهات  واأخ��رى  للجمهور 

اأ�صا�صية هي: الخدمات الموجهة للجمهور،  خم�س خدمات 

الحكومية،  الموارد  تخطيط  ونظم  الم�صتركة،  والخدمات 

واالت�صال والتوا�صل والبنية التحتية االإلكترونية، وخدمات 

ر�صم ال�صيا�صات العامة واال�صت�صارات.

النيابة تطلق جملتها على االأي باد
واأطلقت النيابة العامة في دبي مجلتها »دبي القانونية« 

ال��م�����ص��ت�����ص��ار ع�صام  ���ص��ع��ادة  ب�����اد.  وق����ال  اأج���ه���زة االآي  ع��ل��ى 

باإطالق  خ��ا���س  �صحفي  م��وؤت��م��ر  خ��الل  ال��ح��م��ي��دان  عي�صى 

اأهدافنا  اأهم  اأحد  االإنجاز  االإلكترونية: يحقق هذا  المجلة 

د. جمال ال�صميطي

بوابتنــا  ال�صميط��ي:  جم��ال  د.  القا�ص��ي 

االإلكرتوني��ة ج��زء من م�ص��روع طموح 

وبوابة للو�صول اإىل العاملية

اأحمد حممد بن حميدان

اأحمد بن حميدان: اإننا ُن�صهل حياة املتعاملني 
بخدمات تراعي اأعلى املعايري
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الق�صايا  وت�صجيل  االإل��ك��ت��رون��ي��ة،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��و���ص��ائ��ل 

ومتابعتها عبر الموقع االإلكتروني، وهو اإجراء يقل�س الوقت 

والجهد المبذولين في عملية الت�صجيل واإدخال البيانات.

كما ت�صمل نظام الدفع االإلكتروني لدفع الر�صوم واالأمانات 

في اأي وقت ومن اأي مكان، وهو ما ي�صهم في ت�صريع عملية 

التقا�صي، واالأر�صفة االإلكترونية والجل�صات االإلكترونية عبر 

وت�صجيل  الق�صايا  ا�صتدعاء  ف��ي  والتحكم  البيانات  اإدخ���ال 

اأن  وتعني  اإلكترونياً  الق�صايا  واإدارة  اإلكترونياً،  ال��ق��رارات 

بالحوا�صيب لمتابعة و�صرعة  ال�صر  واأمين  القا�صي  ي�صتعين 

ا�صترجاع الق�صايا المنظورة.

ت�صجيل  ك��ذل��ك:  االإل��ك��ت��رون��ي  القا�صي  خ��دم��ات  وت�صمل 

وخدمات  المحامين  وخدمات  اإلكترونياً  وكتابتها  االأح��ك��ام 

اإدارة  الخبراء وخدمات اأطراف الدعوى اإلكترونياً.. واأخيراً 

االأداء االإلكترونية والتي تعني توفير عدد من اأدوات القيا�س 

واالإح�صاءات والموؤ�صرات اإلكترونياً بما ي�صهم في قيا�س اأداء 

الق�صاة والعمليات الق�صائية.

اال�صتراتيجية المتمثلة بتطوير بيئة تقنية ومعرفية ومالية 

واالبتكار،  التكنولوجيا  لعلوم  م��رك��زاً  دب��ي  باعتبار  داع��م��ة، 

وتعمل ب�صكل م�صتمر على تطوير خدماتها الحكومية ورفع 

كفاءتها.

العام  المحامي  المطوع  ح�صن  يو�صف  الم�صت�صار  وق��ال 

مجلة  ك���اأول  القانونية«  »دب���ي  اإط���الق  ف��ك��رة  ج���اءت  االأول: 

اإلكترونية مخت�صة في المجال القانوني في المنطقة من 

خالل اآخر ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا الحديثة في مجاالت 

الن�صر واالإعالم لتوؤكد حر�س نيابة دبي على تطوير مفهوم 

العمل القانوني واالرتقاء بم�صتويات االأداء.. واأكد اأن النيابة 

العامة اأطلقت العديد من المبادرات التي ا�صتوقفت متتبعي 

التميز على الم�صتوى المحلي والعربي والعالمي.

اإلكترونية  خدمات  �صت  كذلك  العامة  النيابة  واأطلقت 

للمحامين، وخدمة  الوكاالت  ت�صجيل  بينها خدمة  جديدة 

كما  ال��م��ت��ح��رك��ة،  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى  الق�صايا  ع��ن  اال�صتف�صار 

اأطلقت الن�صخة المتطورة من برنامج قوانين دولة االإمارات 

العربية المتحدة على جهاز االآي باد، ووقعت اتفاقية تفاهم 

م��ع ح��ك��وم��ة دب���ي االإل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ه��دف تفعيل اإح����دى اأهم 

خدماتها الجديدة اأال وهي خدمة الدفع االإلكتروني.

حماكم دبي تطلق خدمات القا�صي االإلكرتوين
وتحت م�صمى »خدمة القا�صي االإلكتروني« اأطلقت محاكم 

دبي عبر من�صتها في »جيتك�س« 14 خدمة ونظاماً اإلكترونياً 

الثقة  تعزيز  غايتها  المحاكم  في  الق�صائي  للنظام  م�صانداً 

بالنظام الق�صائي، وتي�صير وت�صريع اإجراءات التقا�صي.

محاكم  ع��ام  مدير  هزيم  بن  �صعيد  اأحمد  الدكتور  وق��ال 

100 بالمئة  اإن محاكم دبي تقدم كافة خدماتها وبن�صبة  دبي 

ر�صا  ك�صب  ذل��ك  وراء  من  وغايتها  االإلكتروني  موقعها  عبر 

المتعاملين وتقديم �صورة م�صرفة للنظام الق�صائي في دبي.

هذه الخدمات ال� 14 ت�صمل:

الترا�صل والتوا�صل بين الق�صاة والجهات المختلفة في 

الذكية  والهواتف  االإلكتروني  البريد  خالل  من  المحاكم 

وت��وف��ي��ر ال��م��ع��ل��وم��ات االإل��ك��ت��رون��ي��ة ح���ول ج��م��ي��ع اإج�����راءات 

للو�صول  الق�صاة  لجميع  المعرفة  بوابة  واإتاحة  التقا�صي، 

المكتب  وتوفير  المعرفة،  م�صادر  مختلف  اإل��ى  اإلكترونياً 

باأحدث  ال��ق�����ص��اة  م��ك��ات��ب  خ���الل تجهيز  م��ن  االإل��ك��ت��رون��ي 

�أن�شطة وفعاليات
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خربة ت�صتحق اأن ُت�صجل وتنقل
بين  ا�صتراتيجية  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  ه��ام�����س  وع��ل��ى 

المعلومات  لتكنولوجيا  »اإم���ارات���ك«  وموؤ�ص�صة  دب��ي  محاكم 

والحلول االإلكترونية قال الدكتور اأحمد بن هزيم: اإن محاكم 

اإلكترونية متكاملة لدعم  15 �صنة منظومة  اأ�ص�صت منذ  دبي 

النظام الق�صائي، وعملت جاهدة على تطوير هذه المنظومة 

الموؤهلة  الداخلية  خبراتها  على  باالعتماد  بها  واالرت��ق��اء 

والمدربة على اأعلى الم�صتويات مواكبًة بذلك التطور ال�صريع 

لعالم تقنية المعلومات الذي ي�صهد ثورة لم ي�صبق لها مثيل 

في اإيجاد الحلول التقنية الأكثر االأنظمة تعقيداً.

اإلى ن�صر  وتابع بن هزيم قائاًل: ن�صعى في محاكم دبي 

العمل  في  الحديثة  التقنيات  تطبيق  في  الرائدة  تجربتنا 

لتوثيق حقوق  درا���ص��ة ج��دوى  اإع���داد  م��ن خ��الل  الق�صائي 

الموؤ�ص�صات  ف��ي  ون�صرها  التجربة  لهذه  الفكرية  الملكية 

الق�صائية داخل الدولة وخارجها.

الم�صروع �صيجعل  اأن ه��ذا  دب��ي  واأك��د مدير ع��ام محاكم 

من محاكم دبي مركزاً تقنياً وا�صت�صارياً لكافة الم�صتفيدين 

خبرة  بيت  بمثابة  المحاكم  و�صتكون  التقنيات،  ه��ذه  م��ن 

ومرجع م�صوؤول عن نقل هذه التجربة المميزة، م�صيراً اإلى 

في  وتداولها  نقلها  يتم  اأن  ت�صتحق  دبي  محاكم  تجربة  اأن 

الموؤ�ص�صات الق�صائية المحلية والعالمية.

معهد دبي يطلق بوابته الر�صمية
ال��ع�����ص��و في   ،)DJI( »ال��ق�����ص��ائ��ي دب���ي  »م��ع��ه��د  واأط���ل���ق 

االإلكترونية  البوابة  الحكومي«،  لالت�صال  العامة  »ال�صبكة 

مجتمع  ي��خ��دم  ق��ان��ون��ي��اً  ن��ب��را���ص��اً  لتمثل  للمعهد  الر�صمية 

دب��ي واالإم����ارات، وذل��ك عبر  وال��ع��دل في  القانون والق�صاء 

من�صة دائرة »حكومة دبي االإلكترونية« في معر�س »اأ�صبوع 

جيتك�س للتقنية 2011«.

»اإدارة  لم�صروع  ا�صتكمااًل  االإلكترونية«،  »البوابة  وتعد 

المجتمعي  ال��وع��ي  م�صتوى  رف��ع  اإل��ى  تهدف  اإذ  المعرفة«، 

بالجوانب القانونية العدلية العامة وتطوير �صبكة عالقات 

المعرفة  ون�صر  الخبرات  لتبادل  ودولية  محلية  ومعلومات 

و�صل�صلة  ومن�صورات  بيانات  ق��واع��د  ا�صتحداث  ع��ن  ف�صاًل 

القانوني  ال��م��ج��ت��م��ع  ل��رف��د  متخ�ص�صة  ودرا����ص���ات  ب��ح��وث 

والعدلي باأحدث المعلومات والم�صتجدات النا�صئة.

اأمور  �صمن  ت�صتهدف،  الجديدة  االإلكترونية«  »البوابة   

مركزاً  بو�صفه  المعهد  ع��ن  �صاملة  ���ص��ورة  تقديم  اأخ���رى 

اإقليمياً للتميز القانوني والعدلي وت�صليط ال�صوء على دوره 

المجتمع  �صرائح  مختلف  بين  القانونية  الثقافة  ن�صر  في 

االإقليمية  المعاهد  اأبرز  مع  ا�صتراتيجية  �صراكات  وتاأ�صي�س 

والموؤ�ص�صات  ال��ح��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات  ال��م��م��اث��ل��ة  وال��ع��ال��م��ي��ة 

التاأهيل  ببرامج  التعريف  عن  ف�صاًل  ال�صلة،  ذات  الخا�صة 

القانونية  ال��ع��ل��وم  دب���ل���وم  وب���رام���ج  ال��م�����ص��ت��م��ر  وال���ت���دري���ب 

مع  ين�صجم  بما  خ�صي�صاً  والمنفذة  الم�صممة  والق�صائية 

الجهات  مختلف  م��ن  ال��م��ت��درب��ي��ن  واح��ت��ي��اج��ات  متطلبات 

المعنية بالنظام الق�صائي والقانوني.

الدكتور  ال��ق��ا���ص��ي  ق���ال  المنا�صبة  ب��ه��ذه  ت�صريح  وف���ي 

جمال ح�صين ال�صميطي، مدير عام »معهد دبي الق�صائي«: 

»ي�صرفنا اإطالق البوابة االإلكترونية ا�صتكمااًل لعملنا الجاد 

الذي  وال��ري��ادة  التميز  م�صتوى  على  للحفاظ  والمتوا�صل 

تمكنا من تحقيقه محلياً واإقليمياً على �صعيد اإحداث نقلة 

واال�صتثمار  الق�صائي  ال��ت��دري��ب  م��ج��ال  ف��ي  وكمية  نوعية 

»البوابة  م��ب��ادرة  اأن  اإل��ى  م�صيراً  الب�صري.  ال��م��ال  راأ����س  ف��ي 

كونها  للمعهد  بالن�صبة  كبيرة  اأهمية  تكت�صب  االإلكترونية« 

�صّيما  العالمية،  اإل��ى  ومنها  االإقليمية  اإل��ى  للو�صول  نافذة 

واأننا ن�صعى من خاللها اإلى دعم م�صروع اإدارة المعرفة الذي 

يهدف اإلى تفعيل دور اإدارة المعرفة في ا�صتثمار راأ�س المال 

المعرفة  تجميع  خالل  من  لالإبداع  طرق  واإيجاد  الفكري 

ون�صرها على نطاق وا�صع في المجتمع.«

واأ�صاف ال�صميطي:»نتطلع خالل المرحلة القادمة اإلى 

العمل على موا�صلة تطوير وتحديث اأداء ومحتوى البوابة 

القانونية  التوعية  ن�صر  اإل���ى  ال��رام��ي��ة  خططنا  ي��خ��دم  بما 

المجتمع  �صمن  اإيجابي  تغيير  واإح��داث  العدلية  والثقافة 

ال��م��ح��ل��ي وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي واالإم��������ارات ع��ل��ى الخارطة 

القانونية العالمية.« 

ي�صتهدف م�ص��روع »اإدارة املعرفة«، 

املجتمع��ي  الوع��ي  م�صت��وى  رف��ع 

باجلوانب القانونية العدلية العامة
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مقدار الدقة في ت�صميم التدريب 

ينعك�س اإيجاباً على فعالية العمليات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة م���ن ح��ي��ث رب����ط نتائج 

بالمحتوى  التدريبية  االحتياجات 

الفعلي للتدريب.

عملية متكاملة ت�صمل املدخالت والعمليات واملخرجات

مفهوم تصميم التدريب

فيصل هاشم القرعان
رئي�س ق�سم التدريب والتط�ير باملعهد

falquran@dji.gov.ae

هذه العملية تمثل القائد والموجه للعمليات التدريبية 

التدريب  مو�صوعات  ثم  االأه���داف  بتحديد  وت��ب��داأ  الفعلية، 

مهارات  تبرز  حيث  جل�صاته،  ت�صميم  اإل��ى  و�صواًل  ومحتواه 

م��ح��ت��رف��ي ال��ت��دري��ب ون��ت��ن��اول ف��ي ه���ذا ال��م��و���ص��وع اأه����داف 

التدريب وتطوير اأطره العامة وت�صميم الجل�صات التدريبية 

وفوائد التخطيط في هذا المجال كما يلي:

التدريب علم وفن
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 حتديد االأهداف والتدريب كعملي�ة متكامل�ة 
ت�صير  متكامل�ة  عملية  اأن���ه  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  اإل���ى  ينظر 

ب�صكل متتابع ومن�صق يبداأ بالمدخالت ثم العمليات واأخيراً 

المخرجات، وتتعزز هذه العملية بوجود نظام متابعة فعال، 

المنوي  االأه����داف  بتحديد  ال��ت��دري��ب  ت�صميم  عملية  ن��ب��داأ 

اأطر  ف��ي  عنها  ونعبر  ال��ت��دري��ب  ه��ذا  تنفيذ  عند  تحقيقها 

عامة منظمة تحدد جميع عنا�صر التدريب واأهدافه المراد 

الو�صول اإليها والو�صائل واالأ�صاليب الم�صتخدم�ة في ذلك. 

وعليه فال بد الإدارة التدريب اأو المدربين اأنف�صهم اأن يمتلكوا 

المهارة في �صياغة اأهداف محددة يمكن تحقيقها والتعبير 

عنها في �صكل اإطار عام منهجي يعتبر الخطة االأولية للبدء 

بتنفيذ التدريب، وتاأتي اأهمية تحقيق االأهداف من النقاط 

التالي�ة:

  م�صدر تخطيط وخط�ة عمل منهجي�ة.

ت��ن��ف��ي��ذ االأع����م����ال وتطوير    م��ر���ص��د وم���وج���ه الآل���ي���ة 

ا�صتراتيجيات التعلم.

  مر�صد التخاذ قرارات مالئم�ة لنقل التعلم واأحداثه.

  عن�صر ي�صاعد في فعالية قيا�س كفاءة العمل المنفذ.

  عن�صر ي�صاعد في و�صع معايير التقويم والتقييم.

  موجه لتن�صيق ن�صاطات ومهام العمل واإيجاد االتجاه 

للمدرب والمتدرب.

تطوير االأط��ر العام��ة
التدريبية  ل��الأه��داف  دقيق  تحديد  اإل��ى  ال��و���ص��ول  عند 

ن�صتطيع الو�صول اإلى ت�صميم اأطر عامة منهجية للتدريب 

تعتبر الموجه في اإدارة وتنفيذ التدريب واالأطر التدريبية 

وتحتوي على:

  ه�دف ع�ام.

  اأهداف تف�صيلي�ة.

  مو�صوعات تدريبية.

  الفئة الم�صتهدفة.

  الو�صائل واالأ�صاليب التدريبية.

  تاريخ تنفيذ التدريب.

  عدد ال�صاعات التدريبية واأيام التدريب.

  الكلفة المالية )اأحياناً(.

  موقع تنفيذ التدريب.

  الم�درب.

  الجدول الزمني  لمو�صوعات التدريب.

اأهداف العملية التدريبية:
�صياغة االأهداف التدريبية بدقة و�صمن اأطر عامة تعزز 

عمليات ر�صم منهجي�ة علمية في اإيجاد مزيج تدريبي قادر 

على تحقيق النتائج �صمن منظومة التعلم ال�صابق ذكرها.

بالمعرفة  ال��م�����ص��ارك��ي��ن  ت�����زود  اأن  ي��ج��ب  -االأه���������داف 

المو�صوع  ج��وان��ب  واإدراك  ل��ف��ه��م  ال���الزم���ة  وال��م��ع��ل��وم��ات 

التدريبي وهي غالباً مرتبطة بالمعرفة النظرية اأو الخلفية 

التاريخية اأو التطور اأو الحاج�ة.

الم�صاركين  اإك�����ص��اب  ف��ي  ت�����ص��اه��م  اأن  ي��ج��ب  -االأه������داف 

مجال  اإل���ى  ونقلها  المعرفة  لممار�صة  ال��الزم��ة  ال��م��ه��ارات 

عملي وهذا المعيار هو من اأ�صعب معايير تطبيق التدريب 

بعد  المتحقق  التدريبي  االأث��ر  ي�صمى  ما  وقيا�س  وتنفيذه 

71

ال بد من �صياغة االأهداف بدقة
الإك�صاب امل�صاركني مهارات وعملية
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المتدربين  قدرة  وتعك�س  التدريب،  انتهاء  من  زمنية  فترة 

على تطبيق ما تعلموه وما تدربوا عليه على اأر�س الواقع.

-االأهداف تعزز الممار�صات ال�صلوكية واالتجاهات لدى 

ن�صاطات  ع��ن  تعبر  اأه���داف  �صياغة  خ��الل  م��ن  المتدربين 

وع��ن��ا���ص��ر ت��دري��ب��ي��ة ت�����ص��اه��م ف��ي اإي���ج���اد ه���ذا ال��ت��ع��زي��ز لدى 

المتدربين.

ت�صميم اجلل�صات التدريبية:
المهارات  لتحديد  للجل�صة  دقيق  تحليل  اإج���راء  يجب 

الوحدات  م��ن  �صل�صلة  ف��ي  تنظم  ث��م  تقدم  التي  وال��م��ع��ارف 

التدريبية  والجل�صة  المعرفة،  نقل  لت�صهيل عملية  االأ�صغر 

تعرف على اأنها مجموعة من االأن�صط�ة والتوجيهات تت�صمن 

ف��ي تفعيل عملية  ت�����ص��اع��د  م��ح��ف��زة  ع��ن��ا���ص��ر وم��و���ص��وع��ات 

ت�صمح  حتى  الجل�صات  وت�صمم  المهارات.  واكت�صاب  التعلم 

المعلومات  نقل  عملية  يفعل  منظم  ب�صكل  با�صتخدامه�ا 

اكت�صاب  لتفعيل  واالت�����ص��ال  وال��م�����ص��ارك��ة  ال���ح���وار  وت���ب���ادل 

المهارات والتاأثير في االتجاهات.

مراحل ت�صميم اجلل�صات
التخطيط:  تحديد الهدف والمهارات وو�صائل االإي�صاح.

االإعداد:  جمع المعلوم�ات، معرفة المتدربين وتخطيط 

في  البداي�ة  ونقط�ة  اأج����زاء(  اإل���ى  العمل  )تق�صيم  المهمة 

التدريب.

وتطوير  بالمو�صوع  المتعلق�ة  االأ�صئل�ة  اإع���داد  التقييم:  

و�صائل الإثارة الت�صاوؤالت.

على اأن يراعى عدم ت�صمين الجل�صة مو�صوعات رئي�صية 

اإرباك  اإلى  كثيرة، فعر�س العديد من المعلومات قد يوؤدي 

المتدربين.

فوائد تخطيط اجلل�ص�ة التدريبية  للمدرب:
الثقـة: فالمدرب ي�صبح اأكثر ثقة اإذا كانت الجل�صة مخططة 

جيداً، فاالأهداف معروفة والمحتوى منظم ب�صكل جيد.

جميع  الجل�صة  ت�صمين  م��ن  ال��م��درب  يتمكن  االكتمال: 

المعلومات والمهارات ال�صرورية.

التدريبية  المواد  ما  المدرب  يعرف  التدريبية:  الم�اد 

المعرفة  ن��ق��ل  عمليات  ل��ي��ع��زز  ي�صتخدمها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

واإك�صاب المهارات.

االختبارات: ي�صتطيع المدرب ا�صتخدام الخطة للجل�صة 

التدريبية كاأ�صا�س لت�صميم تقييم للتدريب.

الجل�صة  خ��ط�����ة  ت�����ص��ت��خ��دم  بــالــمــحــتــ�ى:  االحــتــفــاظ 

التدريبية كو�صيلة لحفظ العمل ولمراجعة وتح�صين المادة 

التدريبية.

فوائد تخطيط اجلل�ص�ة التدريبية للمتدرب:
االأهداف: و�صوحها يعزز معرفة المتدرب ويوجهه ب�صكل فعال.

التعليمي  البناء  يعزز  وجود خطة جل�صة  التط�ير:  نمط 

التراكمي لدى المتدرب.

المعلومات  اإي�صال  �صهولة  في  الخطة  ت�صاعد  االت�سال:  

وتبادل الحوار.

الرقابـة: ت�صاعد الخطة في رقابة �صير الجل�صة مما يعزز 

فر�س التعلم.

تدريب  واإيجاد  الجماعي  التدريب  �صير  توحيد  االتجاه: 

منظم يوحد المفاهيم.

ت�صاوؤالت حول ت�صميم جل�صة تدريبية:
  ما المو�صوع التدريبي؟

  ما ا�صم الجل�صة التدريبية؟

  ما الخطوط العري�صة وطريقة العر�س للمحتوى؟

ليكت�صبوا  تعلموه  م��ا  بتطبيق  المتدربون  �صيقوم  كيف    

المهارة؟

  ما هي اأدواتك وو�صائلك واأ�صاليبك في التدريب؟

  كيف �صتو�صل الو�صائل واالأدوات واالأ�صاليب اإلى الهدف؟

  كيف تختبر وتقيم االأداء الفعلي للجل�صة؟

ت�صميم التدريب من خالل االأ�صاليب التدريبية: 
الكت�صاب  ال��م��ع��ززة  االأ���ص��ال��ي��ب  ب��ي��ن  ال��دم��ج  عملية  اإن 

وتعزيز  الم�صاركين  اإث���ارة  على  ال��م��درب  وق���درات  المهارات 

لهم.  المعرفة  نقل  عمليات  تفعيل  اإل��ى  ت���وؤدي  م�صاركتهم 

وت�صهم في تنمية المخرجات على م�صتوى الجماعة ولي�س 

الفرد. االأمر الذي يفعل عمليات التعلم واكت�صاب المهارات. 

التدريب علم وفن
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التقليدي  التدريب  بين  الفروقات  �صريعة على  ولعل نظرة 

يو�صحها  كما  الجل�صة  لبناء  كمدخل  الت�صاركي  والتدريب 

ال���ج���دول ال��ت��ال��ي ���ص��ت��وؤدي ب��ن��ا اإل����ى ت�����ص��ور اأف�����ص��ل الأهمية 

الجل�صات التدريبية وتداخلها مع اإمكانات العر�س والتقديم 

واالأ�صاليب التي يعتمدها المدرب في ذلك.

ت�صميم التدريب واالأ�صاليب التدريبية: 
جماعة  اأو  بمنظمة  الخا�صة  باالحتياجات  المعرفة  اإن 

معينة قبل البدء بالتدريب تمكن من التفكير بم�صتوى دمج 

المعلومات والمهارات واالتجاهات الالزمة لتلك الفئة ومن 

التفكير باالأ�صاليب الواجب اتباعها لتزويدهم بالمعلومات 

اأهمية  تاأتي  وهنا  اتجاهاتهم،  وتعزيز  المهارات  واإك�صابهم 

االأ�صاليب التدريبية لكونها الطرق التي نو�صل المعلومات 

ون��ك�����ص��ب ال��م��ه��ارات ون��ع��زز االت��ج��اه��ات م��ن خ��الل��ه��ا، ومن 

با�صتخدام  التدريب  ت�صميم  اآلية  تحدد  التي  العوامل  اأه��م 

االأ�صاليب التدريبية: 

   المتدربون حيث يجب مراعاة اأعمار وجن�س والم�صتوى 

التعليمي وخبرات المتدربين. 

ال���ت���دري���ب ومكانه،  ب���م���راع���اة زم����ن  ال���ت���دري���ب     ظ�����روف 

والت�صهيالت المتاحة، وعدد المتدربين. 

   مو�صوع التدريب من حيث طبيعته ودرجة التخ�ص�صية 

المطلوبة. 

   الميزات الن�صبية للمدرب وقدراته على توظيف االأ�صاليب.

على املدرب دمج االأ�صاليب املعززةالكت�صاب 

املهارات الإثارة اهتمام املتدربني

التدريب بامل�صاركةاملقارنةالتدريب التقليدي

م�صوؤولية التعلم تقع 

على عاتق املدرب

اأدوار املدرب 

واملتدرب

م�صوؤولية التعلم تقع 

على عاتق املدرب و 

املتدرب

املدرب هو م�صدر 

املعلومات
م�صاهمة املتدرب

خربة ومهارات 

املتدربني هي امل�صدر 

االأ�صا�صي للمعلومات

املدرب يقدم احلافز 

للمتدربني الإيجاد 

دافعية التعلم

احلافز للتدريب

احلافز يثريه املدرب 

ب�صكل غري مبا�صر 

ليكون داخلياً لدى 

املتدرب

املدرب يحدد 

االحتياجات 

التدريبية للمتدربني

التوقعات من 

املتدرب

املتدربون واملدرب 

يحددون االحتياجات 

التدريبية 

هنا االأ�صلوب، 

التلقني واملعلومات 

ت�صري باجتاه واحد  

من املدرب اإىل 

املتدرب

اأ�صلوب التدريب

اأ�صلوب التدريب هو 

امل�صاركة واملعلومات 

ت�صري يف جميع 

االجتاهات
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وظف المعهد اأ�صاليب وو�صائل موؤدية اإلى تحقيق تدريب 

متميز يقوم على ا�صتقاق الخطط والبرامج من االحتياجات 

التدريبية المحددة بدقة، معبرة بدورها عن واقع احتياجات 

المعهد  روؤي���ة  م��ن  منطلقة  الفعلية،  الم�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات 

وغايات وجوده المنبثقة من الحاجة لتطوير اأداء العاملين 

في المجاالت الق�صائية والقانونية.

نهجاً   2011 العام  في  الق�صائي  دب��ي  معهد  تبنى 

م��ت��ط��وراً ي��ق��وم ع��ل��ى اأ���ص�����س ف��ن��ي��ة م��ت��ع��ددة لتطوير 

اإ�صهاماً في تغيير مفاهيمه  عمليات تنفيذ التدريب، 

دور  تر�صيخ  في  ي�صاهم  بما  التقليدية،  وممار�صاته 

حللها،  باأف�صل  دب��ي  ���ص��ورة  ويبين  ال��ري��ادي  المعهد 

وبما ي�صهم بتي�صير خدمة التقا�صي، و�صمان الم�صاواة 

والحيادية والنزاهة اأمام الق�صاء.

إنجـازات التدريب
 في معهد دبي القضائي
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واعتمد المعهد في تنفيذ خطة العام 2011 على معايير 

برامج  ت�صميم  ف��ي  متكامل  ن��ظ��ام  م��ن  تنطلق  موؤ�ص�صية 

على  يحافظ  مبدعاً  تدريبياً  اأداء  تحقق  التدريب  وخطط 

الب�صرية  الموارد  اأداء  تطوير  على  وقدرته  وتميزه  جودته 

على  وبناء  الم�صتهدفة،  الفئات  وم��ن  المعهد  موظفي  من 

ذلك فقد تم تطبيق النظام ب�صكل متكامل يعتمد منهجية 

للقيا�س،  قابلة  ومهنية  علمية  اأ���ص�����س  على  مبنية  عملية 

ويمكن توظيفها ب�صهولة في العمليات التدريبية. كما اعتمد 

التدريب كمفهوم  وا�صحة تحدد معنى  روؤية  المعهد وجود 

المعهد  وق��ام  ال��ج��ودة،  معايير  اأف�صل  لتحقيق  وكممار�صة 

بتطوير موؤ�صرات اأدائية خا�صة بالتدريب، ت�صمن ا�صتدامة 

عمليات القيا�س الم�صتمرة لغايات التقييم والتقويم تحقيقاً 

لالأهداف المرجوة منها.

منهجية تنفيذ اخلطة التدريبية لعام 2011

داخليًا

•تنفيذ عمليات التدريب بناء على االأهداف الخا�صة  	
بالمعهد ونظرته الم�صتقبلية.

•تطوير اإجراءات التدريب وتكييفها بح�صب متطلبات  	
النمو المحددة.

عمليات  لت�صهيل  داخلياً  الموؤ�ص�صي  االت�صال  •تعزيز  	
تنفيذ التدريب.

لح�صر  ال�صابقة  ل��الأع��وام  التدريب  نتائج  •مراجعة  	
اأعداد المتدربين وال�صركاء.

لو�صع  التقييم  نماذج  في  المتدربين  اآراء  •مراجعة  	
اأ�ص�س تنفيذ البرامج لعام 2011.

•تدريب الموارد الب�صرية العاملة في المعهد وتطوير  	
قدراتها الفنية في مجاالت التدريب.

•ت�صميم خطة عمل منهجية لتنفيذ عمليات التدريب. 	

خارجيًا

•تحديد االحتياجات التدريبية لل�صركاء. 	
ن�صبة  وبيان  المعهد  مع  المتعاملين  قوائم  •ح�صر  	

م�صاركتهم في البرامج ال�صابقة.

اآرائهم  ح�صر  خالل  من  المتعاملين  نتائج  •تحليل  	
ومقترحاتهم.

تطور أعداد البرامج التدريبية
عدد البرامج

تطور أعداد المتدربين
عدد المتدربين

المتدربون حسب الفئات 
فئات المتدربين

عدد العمالء

نتائج التدريب في المعهد
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ال�صريكة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ق��ط��اع��ي  ال���ت���وزي���ع  •ب��ي��ان  	
المتعاملة مع المعهد.

ودرجة  لهم  المقدمة  الن�صاطات  ع��دد  في  •التو�صع  	
تنوعها.

م�صبقاً  تتعامل  لم  موؤ�ص�صات  ا�صتهداف  في  •التو�صع  	
مع المعهد.

•تطوير اأفكار برامج م�صتحدثة. 	
•متابعة م�صتمرة الحتياجات ال�صركاء بح�صب النتائج  	

ال�صهرية للتدريب.

اآخر  وت�صمينها  �صهرياً  التدريبية  الخطة  •تطوير  	
المقترحات التي يتلقاها المعهد.

المتخ�ص�صة  ال��ت��ع��اق��دي��ة  ال��ب��رام��ج  ن�صبة  •ت��ط��وي��ر  	
لموؤ�ص�صات معينة.

التطلعات لعام 2012
تنفيذ التدريب كن�صاط احترافي يوؤدي اإلى اإحداث تعلم 

محدد لدى االأفراد للو�صول اإلى م�صتوى اأدائي اأكثر مواءمة 

يرتبط  واأن  التطور،  ومواكبة  االأه��داف  تحقيق  لمتطلبات 

عملية  واأن���ه  وممار�صة  كمفهوم  الممكن  التعلم  وك��م  بنوع 

مجال  ف��ي  العالمية  الممار�صات  باأف�صل  ترتبط  م�صتمرة 

التعلم الموؤ�ص�صي وتعلم الموارد الب�صرية، وعليه ن�صعى اإلى 

التدريب  مدخل  على  قائم  نموذجي  موؤ�ص�صي  تعلم  تحقيق 

يحقق االأبعاد التالية:

المعهد  الطاقات واالإمكانات في  •االرتقاء بم�صتوى  	
اإلى اأق�صى ما يمكن.

اال�صتراتيجية  خ��الل  م��ن  داخ��ل��ي��اً  المعهد  •تطوير  	
ومنهجيات العمل واآليات تقييم وتطوير االأداء.

وال�صركاء  بالعمالء  االت�����ص��ال  على  ال��ق��درة  •زي���ادة  	
وتحقيق المنفعة العامة.

•االت�������ص���ال واالرت�����ب�����اط ب���ال���واق���ع ل��ت��ط��وي��ر حلول  	
ابتكارية.

•تطوير قدرات الموارد الب�صرية في المعهد. 	
•العمل �صمن تعدد اأنماط التعلم والتفكير. 	

•تطوير قدرات مدربي المعهد. 	

الت���وكل ه���و ف���ي اللغ���ة االعتماد عل���ى الغير ف���ي اأمر ما، 

 تعالى في 
ّ

وا�ص���طالحا: �ص���دق اعتم���اد القل���ب عل���ى اهلل

ا�ص���تجالب الم�ص���الح ودف���ع الم�ص���ار م���ن اأم���ور الدني���ا 

واالآخرة )من كتاب العلوم والحكم البن رجب(.

وق���ال الجرجان���ي رحم���ه اهلل: الت���وكل ه���و الثق���ة بم���ا 

، والياأ����س عم���ا ف���ي اأي���دي النا����س )م���ن كت���اب 
ّ

عن���د اهلل

التعريفات(.

فالت���وكل ه���و م���ا داأب علي���ه الموؤمنون في جميع �ص���وؤون 

حياتهم، وكيف ال وقد اأمرهم بذلك ربهم، فقد قال اهلل 

َحِيّ اَلِّذي ال  لمْ َعلَى المْ عز وجل في محكم تنزيله: {َوَتَوَكّ

ِدِه َوَكفى ِبِه ِبُذُنوِب ِعباِدِه َخِبير} االآية  َيُموُت َو�َصِبّحمْ ِبَحممْ

َعِزيِز  لمْ َعلَ���ى المْ 58 م���ن �ص���ورة الفرق���ان.. وق���ال :{ َوَت���َوَكّ

اِجِديَن  ِحيِم اَلِّذي َيراَك ِحيَن َتُقوُم * َوَتَقُلَّبَك ِفي ال�َصّ الَرّ

َعِليُم} االآي���ات من 217 اإلى 220 من  ���ِميُع المْ ���ُه ُهَو ال�َصّ * اإَِنّ

�صورة ال�صعراء.. واأمر به الموؤمنين: فقد قال اهلل تعالى 

ِل  َيَت���َوَكّ ِ َفلمْ
َّ

في �ص���بعة موا�ص���ع م���ن الق���راآن :{َوَعلَ���ى اهلل

ُموؤمِْمُنوَن}  المْ

والت���وكل الح���ق ه���و اأن يتخ���ذ الموؤم���ن االأ�ص���باب فيم���ا 

يطلب���ه ث���م يعتمد عل���ى اهلل في اإتمام م�ص���عاه ال اأن يظن 

اأن اأ�ص���بابه ه���ي التي تو�ص���له لبلوغ الم���راد، والفرق بين 

التوكل المحمود والتواكل المذموم هو في اأن المتواكل 

م���ن يقع���د عن طلب االأ�ص���باب ثم يق���ول توكلت على اهلل 

في بلوغ مرادي دون اأن ي�صمر عن �صاعدي الجد واتخاذ 

االأ�صباب.

عن اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه اأنه قال: قال رجل: يا 

 اأعقلها واأتوّكل، اأو اأطلقها واأتوّكل؟ -لناقته- 
ّ

ر�ص���ول اهلل

رواه  وت���وّكل«  »اعقله���ا  و�ص���لم:  علي���ه  اهلل  �ص���لى  فق���ال 

الترمذي في �صننه. وهو ما يدل على اأنه �صلى اهلل عليه 

و�ص���لم اأمر الرج���ل باتخاذ االأ�ص���باب باأن يعق���ل ناقته اأي 

يرب���ط زمامه لكي ال تهرب، ثم يتوكل على اهلل ويفو�س 

اإليه اأمره كي يحفظها.

ت
سا

قب

التوكل على اهلل

القاضي عبد اللطيف العلماء
القاضي بمحاكم دبي

التدريب علم وفن
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من عظماء الق�صاء )1( القا�صي �صريح
ن�صاأته وتعر�صه للظلم

)من جترع مرارة الظلم يجد حالوة العدل(
في الرابعة اأو الخام�صة من عمره، ا�صطحبه اأبوه في �صفر. 

لهم  ال��م��راف��ق��ون  االأط��ف��ال  رف�����س  القافلة،  م��ع  وف��ي طريقهم 

اللعب معه. فاأعر�س عنهم ليلعب وحيداً، فراآه اأبوه بعيداً عن 

ف�صمعها  فنهره.  الطريق،  قّطاع  يختطفه  اأن  فخاف  القافلة، 

»لنلعب  ل��ه  ق��ال��وا  ث��ّم  عليه  ف�صحكوا  ل��ه  ال��م��راف��ق��ون  الغلمان 

معك، قف حيثما كنت، و�صنختبئ ثّم ناأتيك«، ثّم ذهبوا اإلى اأبيه 

يخبرونه اأّنه ع�صاه. ف�صربه اأبوه، ولم يقدر على اأن يدافع عن 

نف�صه، يق�صم الأبيه اأّنه مظلوم وال يجد الدليل الّثابت في�صتمّر 

االإن�صاف عندما  اإلى  المظلوم يحتاج  اأّن  فاأّثر فيه  في �صربه. 

 
ُ َّ
ال يجد �صاهداً وال دلياًل، وتاأّثر فيما بعد بقوله تعالى )َفاهلل

َتِلُفوَن( ِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيخمْ َم المْ َنُهممْ َيومْ ُكُم َبيمْ َيحمْ

ما اأحوجنا اأن نغو�س في بحر تاريخنا المجيد، فنجل�س اإلى كتابه و نقلب �صفحاته، فتر�صو �صفينتنا على �صاطئ 

�صير العظماء الذين اآمنوا باأننا خير اأمة اأخرجت للنا�س، فارتقوا بالحياة االإن�صانية في �صتى المجاالت، وتركوا لنا 

اإرثاً حروفه من نور، بمواقفهم واآرائهم،فاأ�صبحوا قدوة لكل زمان ومكان، فنحن من هذا العدد من مجلة المعهد 

ندعوك عزيزي القارئ للتذكر والتدبر في �صير هوؤالء.

القاضي شريح
إعداد: كامل محمود

قمم ق�سائيةموزاييك

حكم على عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب، وظل قاضيًا حتى عمر 107 أعوام
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َواَل  َحِقّ  ِبالمْ َنَنا  َبيمْ ُكممْ  َفاحمْ �ٍس  َبعمْ َعلَى  َنا  �صُ َبعمْ َبَغى  َماِن  َتَخفمْ َخ�صمْ

ُعوَن  ٌع َوِت�صمْ ِخي َلُه ِت�صمْ َراِط،اإَِنّ َهَذا اأَ ّ ِدَنا اإَِلى �َصَواِء ال�صِ ِططمْ َواهمْ ُت�صمْ

ِخَطاِب،َقاَل  ِني ِفي المْ ِفلمِْنيَها َوَعَزّ كمْ
َ
َجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل اأ َجًة َوِلَي َنعمْ َنعمْ

ُخلََطاِء  َلى ِنَعاِجِه َواإَِنّ َكِثيًرا ِمَن المْ َجِتَك اإِ اِل َنعمْ َلَقدمْ َظلََمَك ِب�ُصوؤَ

اِلَحاِت  ال�َصّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  ِذيَن  اَلّ اَلّ  اإِ �ٍس  َبعمْ َعلَى  ُهممْ  �صُ َبعمْ ِغي  َلَيبمْ

َراِكًعا  َوَخ��َرّ  ��ُه  َرَبّ َفَر  َتغمْ َفا�صمْ اُه  َفَتَنّ َما  َنّ اأَ َداُووُد  َوَظ��َنّ  ُهممْ  َما  َوَقِليٌل 

َن َماآٍَب(. َفى َوُح�صمْ َدَنا َلُزلمْ َنّ َلُه ِعنمْ َنا َلُه َذِلَك َواإِ َواأََناَب، َفَغَفرمْ

م�صتعّداً  داوود  يكن  لم  المحراب  ت�صّورا  لّما  اأّنهما  ف�صرح 

من  فطلب  ال�صحيح.  بالحكم  ي��اأت  فلم  منهما  ففزع  للق�صاء 

�صة م�صتقلة للق�صاء - وكان قبلها  عمر اأنه البّد من دار متخ�صّ

القا�صي يحكم من داره. وهنالك واّله عمر ق�صاء الكوفة قائاًل 

»اذهب فقد وّليتك ق�صاء الكوفة«. فوافق �صرط اأن يجعل في 

الكوفة داراً م�صتقلة للق�صاء - فجعل عمر ذلك في الكوفة وفي 

كّل االأم�صار والبالد التي تحت حكمه. 

حب العدل �صبب دخوله االإ�صالم:
في الثالثين من عمره، بعث ر�صوُل اهلل علي بن اأبي طالب 

دينك؟  ي��اأم��ر  ب��م��اذا  �صريح:  ف�صاأله  فاأ�صلموا،  اليمن  اأه��ل  اإل��ى 

َواإِيَتاِء  �َصاِن  حمْ إِ َواالمْ ِل  َعدمْ ِبالمْ َياأمُْمُر   
َ َّ
اهلل )اإَِنّ  تعالى  بقوله  فاأجابه 

ِي َيِعُظُكممْ َلَعلَُّكممْ  َبغمْ َكِر َوالمْ ُمنمْ �َصاِء َوالمْ َفحمْ َبى َوَينمَْهى َعِن المْ ُقرمْ ِذي المْ

ُروَن(» 16 :90« فبرقت عينا �صريٍح. ف�صاأله: بماذا يدعو دينك  َتَذَكّ

اأي�صاً؟ فاأجابه وقد اأح�ّس بتاأّثره بمقولة العدل - بقوله تعالى 

َن  َبيمْ ُتم  َواإَِذا َحَكممْ ِلَها  همْ
َ
اأ َلى  اإِ َماَناِت 

َ
وامْ االأ ُتوؤُدّ ن 

َ
اأ َياأمُْمُرُكممْ   

َ ّ
)اإَِنّ اهلل

َكاَن   
َ ّ
اهلل اإَِنّ  ِبِه  َيِعُظُكم  ا  ِنِعَمّ  

َ ّ
اهلل َنّ  اإِ ِل  َعدمْ ِبالمْ ُكُموامْ  َتحمْ ن 

َ
اأ الَنّا�ِس 

اأي�صاً؟  دينك  يدعو  اإالم  ثالثًة:  ف�صاأل  يًرا(» 4 :58«.  َب�صِ �َصِميًعا 

 ِ
ّ

هلِل اِميَن  َقَوّ ُكوُنوامْ  اآَمُنوامْ  ِذيَن  اَلّ َها  ُيّ
اأَ )َيا  تعالى  بقوله  فاأجابه 

ِدُلوامْ  ِدُلوامْ اعمْ اَلّ َتعمْ
ٍم َعلَى اأَ ِرَمَنُّكممْ �َصَناآُن َقومْ ِط َواَل َيجمْ ِق�صمْ �ُصَهَداء ِبالمْ

َمُلوَن(» 5 :8«.  َتعمْ ِبَما   َخِبيٌر 
َ ّ
اإَِنّ اهلل  

َ ّ
ُقوامْ اهلل َواَتّ َوى  ِللَتّقمْ َرُب  اأَقمْ ُهَو 

»�صبعة يظّلهم اهلل في ظّله  ف�صاأله وماذا يقول نبّيك؟ فاأجابه 

اإم��ام ع��ادل«. فا�صتب�صر �صريٌح قائاًل  اأّولهم  اإال ظّله  يوم ال ظّل 

»دين يدعو للعدل« ودخل في االإ�صالم. فطلب من علّي اأن يعلّمه 

القراآن. كان اإ�صالمه قبل وفاة النبي بخم�س �صنوات، لكن كّلما 

عزم اأن يزوره ان�صغل، حّتى فاتت الخم�س �صنوات فبداأ الرحلة، 

فجاءه خبر وفاة ر�صول اهلل، وقد فاتته روؤيته. فقّرر اأن يجمع 

اآيات القراآن المتعّلقة بالعدل.

توليه ق�صاء الكوفة:
فر�س عمر

فيه  ج��د  ث��م  ثمنه.  ودف��ع  فر�صاً  الخطاب  ب��ن  عمر  ا�صترى 

بعدها عيب وهو اأنه يعرج. قال البائع االأعرابي اإنه كان �صليماً، 

فرّد اأمير الموؤمنين عمر بن الخّطاب اأن اختر من �صئت ليحكم 

يعرفه عمر، فدعاه  ولم  �صريحاً.  االأعرابّي  فاختار  االأم��ر.  في 

ما  »خ��ذ  لعمر  �صريح  ف��ق��ال  �صريح.  فرف�س  ليحكم  بيته  اإل���ى 

اأو رّد ما ا�صتريت« فرّد عمر »واهلل هكذا الق�صاء - قول  ابتعت 

ف�صل وحكم عدل.

دار الق�صاء
�صاأله عمر »من اأين تعّلمت العدل« فاأجابه »من �صورة �س« 

ِم  َخ�صمْ ف�صاأله »وماذا فيها« فاأجابه بقوله تعالى )َوَهلمْ اأََتاَك َنَباأُ المْ

اَل  َقاُلوا  ُهممْ  ِمنمْ َفَفِزَع  َداُووَد  َعلَى  َدَخُلوا  ذمْ  َراَب،اإِ ِمحمْ المْ ُروا  َت�َصَوّ اإِذمْ 

توىل الق�صاء �صتني عامًا
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الدنيا فال تجوز �صهادة االإبن الأبيه«. فقال علي »�صدقت - الدرع 

لليهودي«. فقال اليهودي: »اأمير الموؤمنين قدمني اإلى قا�صيه، 

اأن هذا الدين على الحق، واأ�صهد  اأ�صهد  وقا�صيه يق�صي عليه! 

اأن ال اإله اإال اهلل واأ�صهد اأن محمداً ر�صول اهلل، واأن الدرع درعك 

الموؤمنين  اأمير  فاأهداه  لياًل«.  �صقط منك  الموؤمنين،  اأمير  يا 

الدرع.

يابني العدل اأعز علي منك:
جاءه ابنه ذات مرة مخت�صماً قوماً، فا�صت�صار والده هل يرفع 

عليهم ق�صية يعلم اأنه �صيك�صبها، اأم االأح�صن اأن ي�صالحهم؟ اأجابه 

فاأك�صبهم  اأبيه  اأم��ام  الق�صية  فرفع  الق�صية.  ويرفع  ينطلق  اأن 

ال�صبب - خ�صو�صاً  �صائاًل عن  ابنه  ابنه. فتعّجب  الق�صية �صّد 

اأمثالهم، لكن  اأعّز علّي من  بعدما ا�صت�صاره - فرّد »اأّنك يا بنّي 

العدل اأعّز علّي منك، واإّني خ�صيت اإن قلت لك اأن ت�صالحهم اأن 

تكون فّوّت عليهم �صيئاً من حّقهم فق�صيت لهم.

وفي موقف اآخر بعدها كان ذات االبن يكفل طرفاً في ق�صية، 

فاأخذ ذلك الرجل المال وهرب به، فاأ�صدر �صريح حكماً بحب�س 

بالطعام قائاًل  اإليه  ابنه ثالثين يوماً. في كّل يوم كان يذهب 

لقطع  �صرقت  محّمد  بنت  فاطمة  اأّن  لو  الّنبّي:  حديث  »تذّكر 

محّمد يد فاطمة.

ال�صعبي يتعجل احلكم يف جمل�س �صريح:
دخلت  اإذ  القا�صي  �صريح  عند  جال�صاً  كنت  ال�صعبي:  ق��ال 

�صديداً،  ب��ك��اًء  وت��ب��ك��ي  غ��ائ��ب  وه���و  زوج��ه��ا  ت�صتكي  ام����راأة  عليه 

م��اأخ��وذاً حقها. قال  اإال مظلومة  اأراه��ا  اأ�صلحك اهلل ما  فقلت: 

و�صية عمر بن اخلطاب له يف الق�صاء
اأم��ر في كتاب اهلل،  اأت��اك  اأو���ص��اه في ر�صالة ج��اء فيها )اإذا 

فاق�س بِه، فاإن لم يكن في كتاب اهلل وكان في �صنة ر�صول اهلل 

-�صلى اهلل عليه و�صلم- فاق�س به فاإن لم يكن فيهما فاق�س 

بما ق�صى به اأئمة الهدى، فاإن لم يكن فاأنت بالخيار اإن �صئت 

اإال  اإي��اي  موؤامرتك  اأرى  وال  توؤامرني  �صئت  واإن  راأي��ك  تجتهد 

اأ�صلُم لك(. واله عمر بن الخطاب ق�صاء الكوفة على مائة درهم 

وظل قا�صيها �صتين �صنة. 

مكث في ق�صاء الكوفة - و�صنه 47 - لمدة 60 �صنة هناك حتى 

�صن ال�107. كان فريداً في اأّنه كتب فوق مجل�صه »اإّن الظالم واإنمْ 

حكمت له ينتظر العقاب. واإّن المظلوم واإنمْ حكمت عليه ينتظر 

اإلّي  تخت�صمون  »اإّن��ك��م  نبوي:  حديث  ذل��ك  وتحت  االإن�صاف«. 

واإّنما اأنا ب�صر فاأّيما رجل اقتطعت له حّقاً من اأخيه ال ي�صتحّقه 

فاإّنما اقتطعت له قطعة من الّنار �صيطّوق بها يوم القيامة.

من مواقفه امل�صهودة
درع اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب

الموؤمنين مع يهودي  اأمير  اأب��ي طالب وهو  بن  تنازع علي 

اأمير  »ي��ا  ق��ال:  ال��ذي  �صريح،  القا�صي  اإل��ى  فاحتكما  درع،  على 

اأن  ي�صهد  ابني  الح�صن  »نعم  ق��ال:  بينة؟«  من  هل  الموؤمنين 

اأمير الموؤمنين �صهادة االبن ال  الدرع درع��ي«، قال �صريح: »يا 

تجوز«، فقال علي: »�صبحان اهلل رجل من اأهل الجنة ال تجوز 

اأّم��ا في  االآخ��رة،  ذلك في  الموؤمنين  اأمير  »يا  فقال  �صهادته؟« 

قمم ق�سائيةموزاييك
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وما علمك؟ قلت ل�صدة بكائها وكثرة دموعها. قال: ال تفعل اإال 

بعد اأن تتبّين اأمرها، فاإن اإخوة يو�صف جاوؤوا اأباهم ع�صاء يبكون 

وهم له ظالمون. 

كيف كان يقيم ال�صهود: 
كان ي�صاأل عن ال�صهود في ال�صوق وفي المدينة لتقييمهم، واإذا 

اأح�ّس اأّنهم يكذبون قال لهم »اأنا �صاأق�صي لك، واأظّنك كّذاب، لكن 

ال اأ�صتطيع اأن اأحكم بالّظّن، وال�ّصهود معك، لكن اعلم اأّن حكمي 

لك ال يحّول الباطل حّقاً وال الحّق باطاًل، و�صتقف بين يدي اهلل 

يوم القيامة« وُيقروؤه المكتوب اأعلى المحكمة ال�صالف ذكره.

مبداأ حيادية القا�صي، والبعد عن ال�صبهات: 
 كان �صريح ال يتعامل مطلقاً مع الذين يق�صي بينهم وكان 

يمنع الذين يق�صي بينهم من اأن يتعاملوا معه باأي طريقة طوال 

فترة الحكم - وذات مرة كان يقيم رجل في بيته �صيفاً، فاأراد اأن 

يرفع اإليه ق�صية، فخيره بين ترك الق�صية اأو ترك بيته.

 

كان �صريح ياأخذ يف االعتبار االأبعاد النف�صية 
للمتخا�صمني:

للمتخا�صمين،  النف�صية  االأب��ع��اد  االع��ت��ب��ار  ف��ي  ي��اأخ��ذ  ك��ان 

بالذات مع الن�صاء في الق�صايا الزوجية. كان يجل�س ذات مّرة 

مع علّي بن اأبي طالب فجاءت �صّيدة فقالت »يا اأمير الموؤمنين 

اأ�صكوه وهو في  اأن  اأك��ره  واأن��ا  الليل  النهار ويقوم  زوجي ي�صوم 

ط��اع��ة اهلل« ف���رّد ع��ل��ّي »ن��ع��م ال���زوج زوج���ك« ف��اأع��ادت مقولتها 

فقال  ثانيًة.  االإجابة  ذات  فاأعطاها  علّي  يفهم  فلم  ثانية  مرة 

يتركها  اإّن��ه  زوجها  ت�صكو  المراأة  الموؤمنين  اأمير  »يا  �صريح  له 

بينهما.  اأن يحكم  واأم��ره  الفرا�س« ف�صاأله كيف فهم ذلك؟  في 

فا�صتح�صر �صريح الّزوج ف�صاأله »اأنت تهجر زوجتك؟« قال نعم، 

قال »ال يحّل لك اأن تهجرها فوق اأربعة اأّيام.

من مقوالته املاأثورة
   كان يق�ل لل�ساهدين )اإنما يق�سي على هذا 

ٍق بكما فاتقيا(.  الرجل اأنتما واإني لمَتّ

   ومن اأق�اله: )اإني الأ�ساب بالم�سيبة فاأحمد 

اهلل عليها اأربع مرات، اأحمد اإذ لم يكن اأعظم منها، 

وفقني  اإذ  واأحمد  عليها،  ال�سبر  رزقني  اإذ  واأحمد 

لم  اإذ  واأحمد  الث�اب،  من  اأرجــ�  لما  لال�سترجاع، 

يجعلها في ديني(. 

   عدل ي�م اأف�سل من عبادة �ستين �سنة.

الق�ساة،  قا�سي  يــزال  ال  كان  ـــ10٧،  ال �سّن  في 

ال�سغر  في  »حفظناها  فاأجاب  �سحته،  عن  و�سئل 

فحفظها اهلل لنا في الكبر.

وبعد اأن ق�سى في عهد خم�سة خلفاء ا�ستقال. 

ثم مات بعد ذلك ب�سهر، وكان يبكي وه� يم�ت ف�سئل 

متخا�سمين.  بين  اأ�س�  لم  مرة  في  فاأجاب  لماذا، 

قال�ا كيف. قال مال قلبي الأحدهم. 
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اأن يزور ويتجّول في العديد  ُتتاح الفر�صة لالإن�صان      قد 

لديه  تترك  اأن  بال�صرورة  لي�س  ولكن  والعوا�صم،  المدن  من 

هذه المدينة اأو تلك انطباعاً اإيجابّيا،ً الأن لكل مدينة �صخ�صّية 

وجدانه،  في  �صماتها  بع�س  لتترك  بزائرها  تت�صل  اأن  تحاول 

االأيام.  التي ال تمحوها  اأو ت�صّجل في الوعيه بع�س الذكريات 

وين�صحب بع�س هذا الكالم على �صاكني المدن، فقد ت�صتقبلك 

المدينة بزينتها وعبارات الترحيب على نوا�صي طرقاتها، وفي 

اأو  طبقياً  اأو حقداً  ملاًل  �صاكنيها  اأكثر  ي�صيح عنك  الوقت  ذات 

الم�صاتي  معظم  هي  كما  وتراكمات  ت�صرفات  من  نفوراً  حتى 

والم�صايف االأوروبّية التي دا�صتها اأقدام »الهياط« العربي.

وفي زياراتي المتعددة لدولة االإمارات العربّية المتحدة، وعلى 

االأخ�س اإمارتيمْ »دبي« »واأبوظبي« كنُت دائماً اأتعمد اأال ت�صغلني كثرة 

ناطحات ال�صحاب، وعجائب المن�صاآت العمالقة عن روؤية االإن�صان 

االإماراتي ومحاولة الحديث معه وقبول دعوته. وحدث اأن عرفت 

ر�صميين  اإل��ى  واجتمعت  والدرا�صة،  الغربة  �صنوات  في  اإماراتيين 

ا�صت�صارّية  ظ��روف  جمعتني  كما  ومتدربين،  طالب  في  وحا�صرت 

وكنت  اإماراتيين  اأعمال  ورج��ال  عاديين  مواطنين  مع  و�صخ�صّية 

في كل هذه االأحوال اأخرج بانطباع اإجمالي واحد عززته التجارب 

المتنوعة. وهذا االنطباع ملخ�صه و�صوح تفّرد »�صخ�صّية« االإن�صان 

االإماراتي بهدوئه وابت�صامته وكلما اقتربت منه اأكثر يبهرك بعفوّية 

على  يطغى  يكاد  ال��ذي  االإن�صاني  وح�صوره  مع�صره  وح�صن  ت�صرفاته 

المكان الباذخ الذي يعي�س فيه وي�صيف اإليه كل يوم مفاجاأة جديدة.

راأيُت واختبرت معظم هذه ال�صمات على كل الم�صتويات وفي اأوقات 

وقد  والغ�صب  العتب  لحظات  في  حتى  و�صوحاً  اأكثر  تجدها  مختلفة، 

لالإن�صان  ال�����ص��ورة  ذات  ه��ي  درا���ص��ة،  واأق����ران  �صفر،  رف��اق  م��ع  اختبرتها 

االإماراتي ب�صوته الخفي�س ولبا�صه االأنيق الب�صيط وقدرته على انتظار 

محدثه حتى ي�صتوعبه ويفهم ما يريد.

والتاأثير  الطاغي  التاأثير  ه��ذا  تجد  اأي�صا  اأن��ك  العجيب  وم��ن 

الممتد لل�صخ�صّية االإماراتّية حتى على مالمح وكثير من ت�صرفات 

االإماراتيين  بين  اأبناوؤها  جن�صيات عربّية وغير عربّية ممن عا�س 

وع��ل��ى االأخ�������س ال��ج��ي��ل ال��ث��ان��ي م���ن اأب���ن���اء ال��م��ه��اج��ري��ن فتراهم 

مندمجين في ثقافة البلد ب�صكل عجيب.

وحيث كتب »جمال حمدان« اأروع اأعماله عن »�صخ�صّية م�صر« 

موؤمناً بما ي�صميه عبقرّية المكان وتاأثير نهر النيل على �صخ�صّية 

االإن�صان الم�صري فاإن المتاأمل يجد بجالء قوة هذا التاأثير على 

الخليج  ف��ي  الو�صع  ول��ك��ن  وح��ا���ص��راً.  ما�صياً  النيل  اأر����س  اإن�����ص��ان 

اأكثر من  �صاألت  وقد  العلمي  التحليل  بمثل هذا  لم يحظ  العربي 

�صديق متخ�ص�س في علم االجتماع وعلم النف�س عن الموؤثرات في 

بناء �صخ�صّية المجتمع الخليجي فجزموا باأهمّية ح�صور المكان 

بين ال�صخ�صّية  اأجد ربطاً مقنعاً  في �صخ�صّية قاطنيه ولكنني لم 

االإماراتّية، والجغرافيا التي تت�صابه في كثير من مكوناتها مع بقّية 

اإمارات الخليج في حين طبعت �صكانها ب�صمات اأخرى.

اأن »كيمياء« ال�صخ�صّية االإماراتّية مو�صوع خ�صب للدرا�صة  ال �صك 

والتاأمل لنعرف كيف ا�صتطاعت هذه ال�صخ�صّية اأن تمزج - بكل اقتدار- 

اأروع تقنيات الم�صتقبل مع اأجمل قيم الما�صي دون ت�صحية بروح االإن�صان 

وبال مغامرات تفقد المجتمع االإماراتي توازنه في مزادات ال�صيا�صة.

موزاييك
»كيمياء« الشخصّية )اإلماراتية(
بقلم/ د. فايز بن عبداهلل ال�صهري

عن جريدة »الريا�س« ال�صعودية  9 يناير 2012م
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اإن كاًل منا  اإلى  كتاب »التفكير االإيجابي« يخل�س 

قادر على تغيير روتين حياته وتجديدها.. فمن منا 

ي�صعب عليه ذلك؟!

 More االإيجابي  التفكير  من  )المزيد  لكتاب  مقدمة  تلك 

 ..  Vera Peiffer بيفر  فيرا  للكاتبة   )positive thinking
�صدرت الطبعة االأولى منه عام 2005 

تق�ل الم�ؤلفة:

والنجاح  االإن���ج���ازات  اال���ص��ت��م��ت��اع وتحقيق  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ح��ي��اة 

مكنونة  طاقة  له  منا  فرد  كل  علمياً،  اأو  اجتماعياً  اأو  عملياً  �صواء 

عليه فقط اأن يبحث عنها في ذاته ثم يقوم باإظهارها على الواقع 

حينها ي�صتطيع اأن يعطي الكثير في الحياة الإ�صعاد نف�صه ثم اإ�صعاد 

االآخرين.

والم�صتك�صفين  العلماء  حتى  واإخفاق،  نجاح  لديه  اإن�صان  وكل 

والباحثين اأخفقوا عدة مرات حتى تو�صلوا للنتيجة التي اأرادوها 

اأن تكون ف��ي داخ��ل كل  ال��ت��ف��اوؤل يجب  ال��ت��ف��اوؤل، نظرة  ع��ن طريق 

فرد منا حتى ي�صتطيع اأن ي�صنع �صعادته بنف�صه فم�صاعدة االإن�صان 

بيده و لي�س بيد االآخرين فوحدك الذي ت�صتطيع اأن ت�صنع نف�صك 

اإيجابية  ب�صور  الفر�س  وا�صتغالل  التفاوؤل  طريق  عن  و�صعادتها 

تلقائية، فع�س  ب�صورة  تريد  ما  نف�صك تحقق  ناجحة حينها تجد 

في حدود يومك وتفاءل بالم�صتقبل، فاالأقوال التي قيلت فيك لن 

ت�صرك، بل ت�صر �صاحبها فال تفكر فيها، فكم من العلماء ا�صتهزاأ 

بهم االآخرون ولكنهم لم ي�صت�صلموا حتى و�صلوا. فقل نعم اأ�صتطيع 

ِلَم ال؟ و اتجه اإلى االأمام للو�صول اإلى اأهدافك.

الكتاب ي�صاعد ال�صخ�س على التفاوؤل في مقابل الت�صاوؤم 

الخرافية  الق�ص�س  بع�س  ب��رب��ط  ق��ام��ت  الكاتبة  اإن  حيث 

بواقعنا ويتاألف الكتاب من ثالثة اأجزاء كما يلي: 

الجزء االأول يتناول االإجابة على �صوؤال هل نحن م�صيرون 

اأم مخيرون؟ 

الجزء الثاني تتحدث فيه عن الوقت المنا�صب و االأمان 

طرحت  ل��ل��خ��وف  بالن�صبة  وال���خ���وف،  وال��ت��ب��ع��ي��ة  وال��ق��ن��اع��ة 

الواقع المخالف  ا�صتك�صاف  اأرب��ع ح��االت، كالخوف من  فيه 

لواقعك الخا�س، والخوف من تحمل م�صوؤولية ت�صرفاتك 

اإل��ى مرحلة  االنتقال  وال��خ��وف من  ال�صلطة،  وال��خ��وف من 

جديدة.

الجزء االأخير و هو الثالث اأوردت فيه عن اأهداف النمو 

ال�صخ�صي من حيث ا�صتراتيجيات التفاوؤل واأدواتها.

وفي النهاية ترى الكاتبة اأن االإن�صان وحده فقط يعرف 

ال  ف��االأم��ر  وانطلق،  هدفك  ح��دد  لذلك  ينا�صبه،  ما  اأف�صل 

�صفينتك  اإلى كيفية و�صعك الأ�صرعة  بل  الرياح،  اإلى  يرجع 

فالم�صتقبل هو اأمر ت�صنعه بنف�صك.

اإعجابكم، ولكم مني جزيل  اأن ينال هذا العر�س  اأتمنى 

ال�صكر والتقدير.

المزيد من
التفكير اإليجابي

قـــراأت لـك

قراءة: حنان صالح آل علي
جامعة �سان ج�زيف -دبي
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تغريدات المشاهير

�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م 

اأحلى ذكرى مع اأمي كانت عندما كنت اأتناول طعام الفطور معها وحديثنا 

االأ�صري الدافئ الذي يعطيني دفعة قوية لبدء يومي بحما�س.

امللكة رانيا )االأردن( 

�صمان حق اجلميع يف التعليم النوعي هو اأ�صا�س اإ�صالح اأي جمتمع. 

�سم� ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان 

اأذك��ر يف رح��الت ال��وال��د للرب ك��ان يحر�س علينا ان ال ن��رتك اأي �صيء 

خلفنا.

موزاييك

84



85

 رجب طيب اأردوغان رئي�س ال�زراء الرتكي   

هدفنا لعام 2023 اأن ن�صل لتفريغ 300 األف عامل متخ�ص�س ب�صكل كامل 

للبحث العلمي ، لنكون من بني الدول االأوىل بالعامل اإن �صاء اهلل.

�سعد احلريري رئي�س ال�زراء اللبناين ال�سابق 

التوا�صل عرب تويرت هو اإحدى و�صائل التوا�صل مع النا�س وال عالقة له 

باأي ا�صتحقاق �صيا�صي مقبل اأو �صابق.

 �سعد بن طفلة 

لكل لغة �صورها اجلمالية ح�صب ثقافتها.

معايل ال�زير/ اأن�ر قرقا�س 

املتابعة  اأن  واأرى  املهمة  الق�صايا  من  العديد  يناق�س  الوطني  املجل�س 

تتناول  عامة وال  اأح��ي��ان��اً  ت��اأت��ي  و  املجل�س  ن�صاط  ت��واك��ب  االإع��الم��ي��ة ال 

املوا�صيع بعمق.

حممد الربادعي 

و�صف »فح�س العذرية« على �صمرية اإبراهيم باأنه »فعل خمل باحلياء« 

لكرامة  وامتهان  العدالة  ملفهوم  اإهانة  هو  »هتك عر�س«  ولي�س جناية 

كل م�صري وم�صرية.

 االأديب وال�ساعر جمال بن ح�يرب 

كلما قراأت مقااًل عن اجلماعات االإ�صالمية اأ�صعر بالغثيان.. متى نعي�س 

اإ�صالماً بال جماعات وال فرق، نحن ولدنا م�صلمني و�صنموت كذلك.

2
0

1
2

  -
ر  

اي
ين

  -
  )

9
(

د 
د

عــ
ال

85



القانون رقم )16( ل�صنة 2011
بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 12 ل�صنة 2004

ب�صاأن حماكم مركز دبي املايل العاملي

2011م  اأك��ت��وب��ر   /31 بتاريخ  دب��ي  ال��ق��ان��ون يف  ه��ذا  �صدر 

املوافق 4 ذو احلجة 1432 ه� ومت ن�صره باجلريدة الر�صمية 

ه�،   1433 5 حمرم  45 يف  ل�صنة  بالعدد )357(  دبي  حلكومة 

املوافق 30 نوفمرب 2011م بال�صفحات من 5 اإىل 11.

اأهمية هذا القانون
يعد هذا القانون انطالقة جديدة نحو التميز يف تقدمي 

اخلدمات الق�صائية لدنيا املال ورجال االأعمال، االأمر الذي 

حم�صلته النهائية تهيئة بنية جاذبة لقطاع االأعمال االإقليمي 

والدويل مبا ي�صمن تدفقات ا�صتثمارية وجتارية يف املنطقة، 

هذا الذي ال ميكن اأن يكون دون اإن�صاء نظام قانوين وق�صائي 

اإذا ما  باأنه يوفر لهم -  امل��ال واالأع��م��ال  اإليه رج��ال  يطمئن 

وقع املحظور من منازعات - �صرعة احل�صم وباأقل التكاليف 

دبي  مركز  حماكم  اإن�صاء  قانون  �صدور  هي  البداية  وكانت 

املايل العاملي يف 2004/12/25 املوافق 13 ذو القعدة 1425 ه� 

بالعدد  الر�صمية  اجلريدة  يف  واملن�صور   2004 ل�صنة   12 رق��م 

301 املوافق 2004/12/29 املوافق 13 ذي القعدة 1425 ه�.

تاريخ  م��ن  ن��اف��ذاً  ي�صبح  اأن  على  منه   )11( امل���ادة  ون�صت 

ن�صره، كما ن�صت امل��ادة )10( منه على اأن يلغى اأي ن�س يف اأي 

قانون اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون.

امل�صرع  اأن  ي��ت�����ص��ح  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  ن�����ص��و���س  وب��ا���ص��ت��ق��راء 

تفر�صه  ملا  ي�صتجيب  ق�صائياً  جهازاً  اإن�صائه  عند  ح��ذراً  كان 

التطورات االقت�صادية.

اأما واأن تاأكد من جناح التجربة، فقد انطلق باطمئنان نحو 

املزيد من التو�صع يف نظام حماكم املركز، ملتزماً مبا تقت�صيه 

فكرة احلق والعدل وما يرتبط بهما من قيم عليا، فكان اإ�صداره 

اأح��ك��ام ه��ذا القانون  اإل��ي��ه. ومب��ق��ارن��ة  امل�����ص��ار  للقانون اجل��دي��د 

واأحكام القانون رقم 12 ل�صنة 2004 امل�صار اإليه اأي�صاً يت�صح اأن 

التعديالت ت�صب يف خدمة الهدف الذي توخاه امل�صرع.

منهجي،  ب�صكل  التعديالت  بهذه  االإحاطة  ميكن  وحتى 

فاإننا نق�صمها اإىل املحاور الرئي�صة االآتية:-

املحور االأول: تعديالت تت�صمن التو�صع يف اخت�صا�صات 

املحاكم واإن�صاء جلان ق�صائية.

امل���ح���ور ال���ث���اين: ت��ع��دي��الت ت��ت�����ص��م��ن ال��ت��و���ص��ع يف مهام 

و�صالحيات رئي�س املحاكم، وتعيني نائب له الأول مرة، وذلك 

مبوجب مر�صوم ي�صدره �صمو احلاكم.

املحور الثالث: تعديالت تت�صمن توطيد اأوا�صر التعاون 

بني حماكم املركز وحماكم دبي.

وهذه املحاور حتتاج اإىل درا�صة م�صتقلة نعتزم – مب�صيئة 

امل�صتجدات الت�صريعية 
يف دول���ة االإم�����ارات 
الع���ربية املتح�������دة

اإعداد: اأ.د حممد حممد حممد اأب�زيد
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هو  الرسمية  الجريدة  في  النشر  كان  إذا 
الوسيلة القانونية إلعالم الكافة بالتشريعات 

الجديدة، )المادة 111 من الدستور(
فإن  النشر في مجلة معهد دبي القضائي 
هو الوسيلة الداعمة لتحقيق العلم للكافة 

بهذه التشريعات.
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الن�س  بو�صع  االآن  ونكتفي  م�صتقباًل،  بها  ال��ق��ي��ام   – اهلل 

وي�صاعد يف  املقارنة  اإج��راء  فيح�صن  يقابله  ما  مع  متجاوراً 

الك�صف عن التعديالت التي اأدخلت، هذا ف�صاًل عن االإ�صارة 

اإىل اأهمية هذه التعديالت عن التق�صيم املنهجي املقرتح من 

جانبنا ب�صاأن حماور التعديل.

املادة الثانية قبل التعديل
التعريفات

كل  اإزاء  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

منها ما مل يقت�س ال�صياق خالف ذلك:

االإمارات العربية املتحدة. الدولة:  

اإمارة دبي. االإمارة:  

�صاحب ال�صمو حاكم اإمارة دبي. احلاكم:  

مركز دبي املايل العاملي. املركز:  

رئي�س املركز. الرئي�س:  

الهيئات التي يتم اإن�صاوؤها طبقاً للفقرة 3  هيئات املركز:  

من املادة )3( من قانون املركز امل�صار اإليه، واأية هيئات اأخرى 

يتم ا�صتحداثها من قبل تلك الهيئات اأو من قبل الرئي�س.

اإن�صاوؤها  مت  ال���ت���ي  دب����ي  اإم������ارة  حم���اك���م  حماكم دبي:  

مبوجب القانون رقم )3( ل�صنة 1992.

اأو م�صجل  اأي كيان مرخ�س  املرخ�صة:  املركز  موؤ�ص�صات 

اأو م�صرح له ب�صكل اآخر ملزاولة عمل مايل اأو م�صريف مبا يف 

ذلك االأن�صطة واالأعمال امل�صار اإليها يف املادة )9( من قانون 

املركز.

متعلقة  اأوام����ر  اأو  ل��وائ��ح  اأو  ق��واع��د  اأي���ة  اأنظمة املركز:  

باملركز ي�صدرها الرئي�س اأو ت�صدرها هيئات املركز.

يف  اأ�صواًل  تاأ�ص�س  م�صروع  اأو  كيان  اأي  املركز:  موؤ�ص�صات 

املركز  موؤ�ص�صات  ذلك  يف  مبا  فيه،  ن�صاطاً  ميار�س  اأو  املركز 

املرخ�صة.

يف  اال�صتئناف  وحمكمة  االب��ت��دائ��ي��ة  املحكمة  امل��ح��اك��م: 

املركز املن�صاأتان مبوجب هذا القانون.

اأي ق��رار حتكيم يعتد به مبوجب قوانني  ق��رار حتكيم: 

ت�صتويف متطلبات  التي  االأجنبية  التحكيم  اأو قرارات  املركز 

قوانني املركز.

التقا�صي  اإج���راءات  تنظم  التي  اللوائح  املحاكم:  لوائح 

لدى املحاكم.

املادة )2( بعد التعديل
التعريفات

هذا  يف  وردت  حيثما  التالية،  والعبارات  للكلمات  يكون 

القانون، املعاين املبينة اإزاء كل منها، ما مل يدل �صياق الن�س 

على خالف ذلك:

دولة االإمارات العربية املتحدة. الدولة:  

اإمارة دبي االإمارة:  

�صاحب ال�صمو حاكم دبي. احلاكم:  

مركز دبي املايل العاملي. املركز:  

رئي�س املركز. الرئي�س:  

امل���ادة )3( من  امل��ن�����ص��اأة مب��وج��ب  الهيئات  هيئات املركز:  

اأخرى  واأي��ة هيئة  اإليه  امل�صار   2004 ل�صنة  رقم )9(  القانون 

على  الرئي�س  ي��واف��ق  التي  اأو  امل��رك��ز  ق��وان��ني  مبوجب  تن�صاأ 

اإن�صائها.

القانون  مبوجب  املن�صاأة  االإم��ارة  حماكم  حماكم دبي:  

رقم )3( ل�صنة 1992 امل�صار اإليه.

موؤ�ص�صات املركز:   اأي كيان اأو م�صروع من�صاأ اأو مرخ�س 

ن�صاط  اأي  مب��م��ار���ص��ة  اأو  بالعمل  ل��ه  م�����ص��رح  اأو  م�صجل  اأو 

املركز  موؤ�ص�صات  وت�صمل  املركز،  لقوانني  وفقاً  املركز  داخ��ل 

املرخ�صة.

موؤ�ص�صات املركز املرخ�صة:  اأي كيان اأو م�صروع مرخ�س 

املالية  اخل��دم��ات  �صلطة  قبل  م��ن  ل��ه  م�صرح  اأو  م�صجل  اأو 

مبمار�صة اخلدمات املالية اأو اأي من االأن�صطة االأخرى وفقاً 

لقوانني املركز.

ي�صدرها  ب��امل��رك��ز  تتعلق  ق��وان��ني  اأي����ة  امل���رك���ز:  ق��وان��ني 

احلاكم.

اأوامر  اأو  ل��وائ��ح  اأو  اأنظمة  اأو  ق��واع��د  اأي��ة  اأنظمة املركز:  

متعلقة باملركز، ي�صدرها الرئي�س اأو ت�صدرها هيئات املركز.

اال�صتئناف  وحم��ك��م��ة  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  امل���ح���اك���م: 

املن�صاأتان مبوجب هذا القانون، واللجان الق�صائية التي يتم 

اإن�صاوؤها بقرار من رئي�س املحاكم مبوجب قوانني املركز.

قرار التحكيم: اأي قرار حتكيم يعتد به مبوجب قوانني 

ت�صتويف متطلبات  التي  االأجنبية  التحكيم  اأو قرارات  املركز 

قوانني املركز.

التقا�صي  اإج���راءات  تنظم  التي  اللوائح  املحاكم:  لوائح 

لدى املحاكم.
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املادة الرابعة قبل التعديل
اإدارة املحاكم

)1( يتوىل رئي�س املحكمة ت�صكيل دوائر املحاكم املختلفة 

واالإ�صراف على �صوؤونها االإدارية.

�صالحياته  بع�س  اأو  كل  تفوي�س  املحاكم  لرئي�س   )2(

اخلا�صة باإدارة املحاكم الأي من ق�صاة املحاكم وفقاً لقوانني 

املركز واأنظمته.

املادة )4( بعد التعديل
مهام و�صالحيات رئي�س املحاكم

1- يكون للمحاكم رئي�س ونائب للرئي�س يتم تعيينهما 

مبوجب مر�صوم ي�صدره احلاكم.

برئي�س  املنوطة  وامل��ه��ام  ال�صالحيات  اإىل  باالإ�صافة   -2

امل��ح��اك��م مب��وج��ب ق���وان���ني امل���رك���ز، ي��ت��وىل رئ��ي�����س املحاكم 

االإ�صراف العام على املحاكم، ويكون له يف �صبيل ذلك القيام 

باملهام وال�صالحيات التالية:

اأواًل: املهام وال�سالحيات االإدارية:

اأ- ت�صكيل دوائر املحاكم املختلفة.

االإدارية  واخلدمات  واملباين  التحتية  الُبنى  حتديد  ب- 

اأه��داف املحاكم، ورفع  اأخ��رى الزم��ة لتحقيق  واأي��ة خدمات 

يراه  م��ا  الت��خ��اذ  الرئي�س  اإىل  ب�صاأنها  املنا�صبة  التو�صيات 

منا�صباً ب�صاأنها.

التفاهم مع  ال��ع��ق��ود واالت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات  اإب����رام  ج- 

الغري �صواء داخل االإمارة اأو خارجها، وذلك يف �صبيل حتقيق 

اأهداف املحاكم، وحيازة ومتلك االأموال املنقولة والت�صرف 

فيها وفقاً لقوانني املركز.

ثانيًا: املهام وال�سالحيات الفنية:

اأم��ر يقع  ب��اأي  اق��رتاح م�صاريع قوانني املركز املتعلقة  اأ- 

�صمن اخت�صا�س املحاكم، ورفعها اإىل الرئي�س.

تقع  التي  املحاكم  ولوائح  االأنظمة  واإ���ص��دار  اعتماد  ب- 

�صمن اخت�صا�س املحاكم.

ج- ا�صتطالع راأي اجلمهور حول م�صاريع قوانني املركز 

وم�صاريع اأنظمة املركز التي تقع �صمن اخت�صا�س املحاكم.

3- لرئي�س املحاكم تفوي�س اأي من �صالحياته االإدارية 

لنائبه اأو الأي من ق�صاة املحاكم اأو م�صجل املحاكم.

4- باالإ�صافة اإىل ما يتم تكليفه به من مهام و�صالحيات من 

قبل رئي�س املحاكم، يتوىل نائب رئي�س املحاكم ممار�صة كافة 

املهام وال�صالحيات املقررة لرئي�س املحاكم يف حال غيابه.

املادة اخلام�صة قبل التعديل
االخت�صا�س الق�صائي

اأ-املحكمة االبتدائية:

امل����ادة، تخت�س  ال��ف��ق��رة )2( م��ن ه���ذه  )1( م��ع م��راع��اة 

املحكمة االبتدائية دون غريها بالنظر يف:

يكون  التي  التجارية  اأو  املدنية  واملنازعات  الدعاوى  )اأ( 

املركز اأو اأي من هيئات املركز اأو موؤ�ص�صاته طرفاً فيها.

)ب( الدعاوى واملنازعات املدنية اأو التجارية النا�صئة عن 

اأو  كلياً  اإج��راوؤه��ا  اأو معاملة مت  تنفيذه  بعقد مت  املتعلقة  اأو 

جزئياً يف املركز اأو بواقعة حدثت باملركز.

)ج( ال��ط��ع��ون ال��ت��ي ت��ق��دم �صد ال���ق���رارات ال�����ص��ادرة عن  

قوانني  مب��وج��ب  للطعن  قابلة  ت��ك��ون  وال��ت��ي  امل��رك��ز  هيئات 

املركز واأنظمته.

)د( اأي طلب تكون للمحاكم �صالحية النظر فيه مبوجب 

قوانني املركز واأنظمته.

)2( يجوز لالأطراف االتفاق على اخت�صا�س اأية حمكمة اأخرى 

يف امل�صائل الواردة يف الفقرات )اأ( و)ب( و)د( من هذه املادة.

ب-حمكمة اال�ستئناف:

)1( تخت�س حمكمة اال�صتئناف دون غريها بالنظر يف:

)1( الطعون التي تقدم �صد االأحكام والقرارات ال�صادرة 

عن املحكمة االبتدائية.

)2( تف�صري اأية مادة من قوانني املركز، وذلك بناًء على 

هيئة  اأي��ة  اأو طلب  اأمامها  دع��وى منظورة  املحاكم يف  طلب 

�صريطة  املركز،  اإحدى موؤ�ص�صات  اأو طلب  املركز  من هيئات 

اإذن بذلك من رئي�س املحاكم، ويكون  ح�صول املوؤ�ص�صة على 

لهذا التف�صري قوة القانون.

اال�صتئناف  حمكمة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  االأح���ك���ام  ت��ك��ون   )2(

نهائية وال يجوز الطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن.
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)ج(-قا�سي التنفيذ يف املركز:

يعني رئي�س املحاكم اأحد ق�صاة املحكمة االبتدائية قا�صياً 

للتنفيذ يخت�س باإ�صدار اأوامر التنفيذ �صمن حدود املركز.

املادة )5( بعد التعديل
االخت�صا�س الق�صائي

اأ- املحكمة االبتدائية:

بالنظر  غ��ريه��ا  دون  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  تخت�س   -1

والف�صل يف:

يكون  التي  التجارية  اأو  املدنية  وال��دع��اوى  الطلبات  اأ- 

املركز اأو اأي من هيئات املركز اأو موؤ�ص�صات املركز اأو موؤ�ص�صات 

املركز املرخ�صة طرفاً فيها.

ب- الطلبات والدعاوى املدنية اأو التجارية النا�صئة عن 

اأو املتعلقة بعقد اأو بوعد بالتعاقد �صواء مت اإبرامه اأو اإمتامه 

اأو تنفيذه جزئياً اأو كلياً داخل املركز اأو �صيتم تنفيذه فعلياً اأو 

اأو  من املفرت�س تنفيذه يف املركز مبوجب �صروط �صريحة 

�صمنية من�صو�س عليها يف العقد.

اأو التجارية النا�صئة عن  ج- الطلبات والدعاوى املدنية 

اأو جزئياً يف املركز  اأو مبعاملة متت كلياً  املتعلقة بواقعة  اأو 

ومتعلقة باأن�صطته.

د- ال��ط��ع��ون ال��ت��ي ت��ق��دم ���ص��د ال���ق���رارات اأو االإج�����راءات 

ال�صادرة عن هيئات املركز والتي تكون قابلة للطعن مبوجب 

قوانني املركز واأنظمة املركز.

النظر  اأو دع��وى تكون للمحاكم �صالحية  اأي طلب  ه�- 

فيها مبوجب قوانني املركز واأنظمة املركز.

2- ي��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 اأو التجارية اإذا رفعت اإليها باتفاق 

االأطراف خطياً �صواء قبل اأو بعد وقوع النزاع، على اأن يكون 

هذا االتفاق مبوجب ن�س خا�س وا�صح و�صريح.

3- يجوز للمحكمة االبتدائية النظر والف�صل يف الطلبات 

والدعاوى املدنية اأو التجارية التي تقع �صمن اخت�صا�صها اإذا 

اتفق االأط��راف كتابًة على اخت�صا�س حمكمة اأخرى معينة 

بنظر الطلب اأو الدعوى ومت رف�س النظر يف هذه الدعوى 

اأو الطلب من قبل تلك املحكمة لعدم االخت�صا�س.

4- على الرغم مما ورد يف البند )2( من الفقرة )اأ( من 

هذه املادة، ال يجوز للمحكمة االبتدائية النظر والف�صل يف 

الطلبات والدعاوى املدنية اأو التجارية التي يكون قد �صدر 

ب�صاأنها حكم نهائي من حمكمة اأخرى.

ب-حمكمة اال�ستئناف:

بالنظر  غ��ريه��ا  دون  اال���ص��ت��ئ��ن��اف  حم��ك��م��ة  تخت�س   -1

والف�صل يف:

ال�صادرة  التي تقدم �صد االأحكام والقرارات  اأ- الطعون 

عن املحكمة االبتدائية.

املركز،  واأنظمة  املركز  قوانني  م��ادة من  اأي��ة  تف�صري  ب- 

وذلك بناًء على طلب رئي�س املحاكم يف حال ورود هذا الطلب 

اأو  املركز  موؤ�ص�صات  اأو  املركز  هيئات  هيئة من  اأي��ة  اإليه من 

موؤ�ص�صات املركز املرخ�صة، ويكون لهذا التف�صري قوة الت�صريع 

الذي مت تف�صريه.

2- تكون االأحكام ال�صادرة عن حمكمة اال�صتئناف قطعية 

وباتة وال يجوز الطعن فيها باأي طريق من طرق الطعن.

ج- ُيتبع يف �صاأن الطلبات والدعاوى املدنية اأو التجارية املنظورة 

اأمام حماكم املركز االإجراءات املقررة يف لوائح املحاكم.

د- قا�صي التنفيذ يف املركز:

اأو  قا�صياً  املحاكم  ق�صاة  بني  من  املحاكم  رئي�س  يندب 

اأكرث للتنفيذ.

املادة ال�صابعة قبل التعديل
التنفيذ

االأحكام  بتنفيذ  امل��رك��ز  يف  التنفيذ  ق��ا���ص��ي  ي��ق��وم   )1(

وال����ق����رارات واالأوام�������ر ال�������ص���ادرة ع���ن امل��ح��اك��م وال���ق���رارات 

كان  اإذا  وذل��ك  املحاكم،  قبل  من  عليها  امل�صادق  التحكيمية 

حمل التنفيذ �صمن حدود املركز.

)2( تنفذ االأح��ك��ام وال���ق���رارات واالأوام�����ر ال�����ص��ادرة عن 

قبل  م��ن  عليها  امل�����ص��ادق  التحكيمية  وال���ق���رارات  امل��ح��اك��م 

املركز من قبل  التنفيذ خ��ارج ح��دود  اإذا كان حمل  املحاكم، 

قا�صي التنفيذ يف حماكم دبي، وفقاً لل�صروط التالية:

اأ- اأن يكون احلكم اأو القرار اأو االأمر نهائياً وقاباًل للتنفيذ.

ب- اأن تتم ترجمة احلكم اأو القرار اإىل اللغة العربية.

دب���ي مراجعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف حم��اك��م  ل��ق��ا���ص��ي  ل��ي�����س   )3(
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مو�صوع احلكم اأو القرار اأو االأمر ال�صادر عن املحاكم.

ال�صادرة خارج  واالأوام��ر  والقرارات  االأحكام  تنفيذ  يجوز   )4(

املركز داخل املركز، وذلك بالطرق املقررة يف قوانني املركز.

املادة )7( بعد التعديل
التنفيذ

1- يخت�س قا�صي التنفيذ املنتدب وفقاً للمادة )5/د( من 

ال�صادرة  القانون، بتنفيذ االأحكام والقرارات واالأوام��ر  هذا 

قبل  عليها من  امل�صادق  التحكيمية  وال��ق��رارات  املحاكم  عن 

املحاكم اإذا كان حمل التنفيذ يقع يف املركز ويتم هذا التنفيذ 

وفقاً للوائح املحاكم.

ال�صادرة  واالأوام����ر  وال���ق���رارات  االأح��ك��ام  تنفيذ  يتم   -2

قبل  عليها من  امل�صادق  التحكيمية  وال��ق��رارات  املحاكم  عن 

بوا�صطة  املركز  ح��دود  خ��ارج  التنفيذ  ك��ان حمل  اإذا  املحاكم 

لالإجراءات  ووف��ق��اً  امل��رك��ز  خ��ارج  بالتنفيذ  املخت�صة  اجلهة 

واالأ�صول املتبعة لديها يف هذا ال�صاأن، وكذلك اأية اتفاقيات 

اجلهات،  تلك  وبني  املحاكم  بني  تفاهم مربمة  اأو مذكرات 

ووفقاً لل�صروط التالية:

اأ- اأن يكون احلكم اأو القرار اأو االأمر اأو القرار التحكيمي 

امل�صادق عليه املطلوب تنفيذه نهائياً وقاباًل للتنفيذ.

القرار  اأو  االأم��ر  اأو  القرار  اأو  تتم ترجمة احلكم  اأن  ب- 

التحكيمي امل�صادق عليه اإىل اللغة املعتمدة لدى اجلهة التي 

�صيتم التنفيذ من خاللها.

اأو  القرار  اأو  احلكم  على  التنفيذية  ال�صيغة  و�صع  يتم  اأن  ج- 

االأمر اأو القرار التحكيمي امل�صادق عليه من قبل املحاكم.

3- باالإ�صافة اإىل ما ورد يف الفقرات )اأ(، )ب( و )ج( من 

البند )2( من هذه املادة، يراعى عند تنفيذ االأحكام والقرارات 

واالأوامر ال�صادرة عن املحاكم والقرارات التحكيمية املُ�صادق 

عليها من قبل املحاكم، والتي يتم تنفيذها عن طريق حماكم 

دبي ما يلي:

املحكمة  رئي�س  اإىل  موجهة  تنفيذ  ر�صالة  املحاكم  ت�صدر  اأ- 

االبتدائية يف حماكم دبي مو�صحاً بها االإجراء املطلوب تنفيذه. 

ب- يقوم طالب التنفيذ بتقدمي طلب اإىل قا�صي التنفيذ 

مبحاكم دبي مرفقاً به �صورة احلكم اأو القرار اأو االأمر مع 

الرتجمة القانونية وكذلك ر�صالة التنفيذ.

ج- ُيطبق قا�صي التنفيذ مبحاكم دبي اإجراءات وقواعد 

التنفيذ ال��واردة بقانون االإج��راءات املدنية االحت��ادي امل�صار 

اإ�صكاالت التنفيذ، وال يجوز له البحث يف  اإليه، مبا يف ذلك 

مو�صوع احلكم اأو القرار اأو االأمر.

د- ت�صتويف حماكم دبي ر�صوم التنفيذ عن كل طلب تنفيذ 

ُيقدم لديها لتنفيذه وفقاً لقانون ر�صوم املحاكم امل�صار اإليه.

4- ُت��ن��ف��ذ االأح���ك���ام وال���ق���رارات واالأوام�����ر ال�����ص��ادرة عن 

حماكم دبي والقرارات التحكيمية امل�صادق عليها من قبلها 

اإذا كان حمل التنفيذ يقع يف املركز من قبل قا�صي التنفيذ 

يف املحاكم، ووفقاً لل�صروط التالية:

تنفيذه  املطلوب  االأم��ر  اأو  القرار  اأو  احلكم  يكون  اأن  اأ- 

نهائياً وقاباًل للتنفيذ.

االأم��ر من قبل  اأو  ال��ق��رار  اأو  تتم ترجمة احلكم  اأن  ب- 

طالب التنفيذ اإىل اللغة االإجنليزية.

ج- اأن يتم و�صع ال�صيغة التنفيذية على احلكم اأو القرار 

اأو االأمر من قبل حماكم دبي.

و)ج(  )ب(،  )اأ(،  الفقرات  يف  ورد  م��ا  اإىل  باالإ�صافة   -5

االأحكام  تنفيذ  عند  ُي��راع��ى  امل���ادة،  ه��ذه  البند )4( من  من 

والقرارات  دب��ي  حماكم  عن  ال�صادرة  واالأوام���ر  وال��ق��رارات 

التحكيمية املُ�صادق عليها من قبلها، والتي يتم تنفيذها عن 

طريق املحاكم ما يلي:

رئي�س  اإىل  موجهة  تنفيذ  ر�صالة  دبي  حماكم  ت�صدر  اأ- 

املحاكم مو�صحاً بها االإجراء املطلوب تنفيذه.

قا�صي  اإىل  ط��ل��ب  ب��ت��ق��دمي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ط��ال��ب  ي��ق��وم  ب- 

التنفيذ باملحاكم مرفقاً به �صورة احلكم اأو القرار اأو االأمر 

مع الرتجمة القانونية وكذلك ر�صالة التنفيذ.

وقواعد  اإج����راءات  باملحاكم  التنفيذ  قا�صي  ُيطبق  ج- 

التنفيذ الواردة بلوائح املحاكم، مبا يف ذلك اإ�صكاالت التنفيذ، 

وال يجوز له البحث يف مو�صوع احلكم اأو القرار اأو االأمر.

تنفيذ  طلب  كل  عن  التنفيذ  ر�صوم  املحاكم  ت�صتويف  د- 

به  املعمول  الر�صوم  لقانون  وفقاً  لتنفيذه  للمحاكم  ُيقدم 

لديها.

6-ت���ن���ف���ذ االأح����ك����ام وال�����ق�����رارات واالأوام��������ر وال����ق����رارات 

غري  من  املركز  خ��ارج  ال�صادرة  عليها  املُ�صادق  التحكيمية 

حماكم دبي داخل املركز بالطرق املقررة يف لوائح املحاكم.
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- �سالمة  حمد اإجتبي
-حممد اليافعي

إعداد:

/دورات وور�س عمل و�سهادات تكرمي

 برنامج 

دبلوم 

الق�صاء 

الع�صكري

القا�صي الدكتور جمال ال�صميطي

و القا�صي من�صور العو�صي

املحكمة اجلنائية الدولية

92



ال�صميطي يحا�صر اأمام الوفد العراقي الزائر

 القا�صي الدكتور جمال 

ال�صميطي يتحدث  الأع�صاء 

وفد  جامعة اجلزيرة يف 

قاعة حممد بن ح�صر

.. ولقطة تذكارية 

مع الوفد الزائز
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حمادثات مع وفد من �صرطة دبي حول ق�صايا االجتار بالب�صر
القا�صي من�صور العو�صي يف دورة ال�صبطية 

الق�صائية ملوظفي دائرة ال�صياحة

دورة عقد النكاح وما يتعلق به من حق للمراأة ومنع ع�صلها يف 

�صوء  قانون االأحوال ال�صخ�صية االإماراتي 

اللقاء الق�صائي حول »اإدارة الدعاوى«
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لقطة من 

دورة الذكاء 

العاطفي

وكالة رويرت

وحماكم مركز دبي

 املايل العاملي
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لقد �صكلت اأوامر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 

للخدمات  الدويل  االعتماد  ب�صرورة  امل�صتمرة  وتوجيهاته  اهلل  رعاه  دبي  حاكم  الوزراء،  جمل�س 

ال�صحية نهجاً ن�صرت�صد به للم�صي قدماً يف طريق التقدم والرقي واالزدهار والولوج اإىل امل�صتقبل 

االأف�صل والغد امل�صرق بكل ثقة وعزمية واإ�صرار.

اأهمية تطوير جودة  اال�صرتاتيجية على  دبي  اإعالنه عن خطة  اأكد خالل  اهلل  رعاه  ف�صموه    

ال�صحي،  للقطاع  التخطيط  عملية  وتفعيل  لل�صكان،  ال�صحي  والو�صع  ال�صحية  الرعاية  خدمات 

وتطوير  دويل،  اعتماد  على  للح�صول  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  وت�صجيع  ال�صحي،  ال�صمان  وتعميم 

ال�صلوك  لتح�صني  ال�صحية  والتوعية  التعليم  على  والرتكيز  الطبية،  للكوادر  الرتخي�س  معايري 

ال�صحي العام.

ومنذ اإعالن �صموه عن حماور خطة دبي اال�صرتاتيجية عام 2007م حر�صت الهيئة على ترجمة 

توجيهات �صموه وحققت بذلك اجنازات متعددة متثلت بح�صول م�صت�صفياتها )را�صد، دبي، الو�صل( 

ومركز الثال�صيميا على االعتماد الدويل من الهيئة الدولية امل�صرتكة العتماد املوؤ�ص�صات ال�صحية 

2010م وح�صول مركز املطار الطبي على هذا االعتماد  2007م وجتديد هذا االعتماد عام  منذ عام 

املثل  الهيئة  لتكون  املنطقة  التي حتقق هذا االجناز على م�صتوى  الطبية  املراكز  اأوائل  ليكون من 

والقدوة لباقي مقدمي اخلدمات الطبية يف اإمارة دبي.

كما متكنت الهيئة بدعم وت�صجيع القطاع الطبي اخلا�س يف االإمارة من احل�صول على االعتماد 

الدويل خلدماته ال�صحية اإذ ا�صتطعنا وبحمد اهلل تعاىل من حتقيق االعتماد الدويل ل�عدد كبري من 

امل�صت�صفيات اخلا�صة واملختربات الطبية واملراكز التخ�ص�صية، اإ�صافة اإىل وجود عدد اآخر من املن�صاآت 

الطبية يف املراحل واالإجراءات االأخرية للح�صول على هذا االعتماد خالل العام اجلاري 2012م.

وتطوير  ال�صحية  الت�صريعات  وتطوير  و�صع  جمال  يف  ملمو�صة  اإجنازات  الهيئة  حققت  كما 

واخلا�س  العام  القطاعني  من�صاآت  على  والرقابة  واملن�صاآت  لالأفراد  الطبية  الرتاخي�س  معايري 

نوعية  يف  والتو�صع  املقبلة  لالأعوام  ال�صحي  للقطاع  اال�صرتاتيجية  اخلطة  وو�صع  االإمارة  يف 

وتخ�ص�صية اخلدمات الطبية واملن�صاآت ال�صحية. 

اإننا فخورون مبا حققناه من اجنازات متوالية يف القطاع الطبي.. وهي اإجنازات 

تلقي علينا م�صوؤولية عظيمة للبقاء عند ح�صن ظن �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

دبي  حاكم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 

رعاه اهلل �صاحب الفكر النري والروؤية الثاقبة امل�صت�صرفة الآفاق امل�صتقبل.. كما 

واأداء متميز  بوترية عالية  العمل  ملوا�صلة  امل�صوؤول  فينا مزيداً من احل�س  تبعث 

لال�صتمرار يف حتقيق الر�صالة االإن�صانية التي نذرنا لها اأنف�صنا واملتمثلة يف احلفاظ 

على �صحة االإن�صان �صليماً معافى و�صمن اأعلى معايري اجلودة العاملية. 

اعتماد عالمي للخدمات 
الصحية بدبي

سعادة/ قاضي سعيد المروشد
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مدير عام هيئة الصحة بدبي
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ا�ثبات الجنائي 
في عصر عمال المعرفة

ملف العدد

التسوية الودية للمـنازعات..
سرعة في الفصل وعدالة بالتراضي

الوسائل البديلة لحل المنازعات
 ا�صالح ا�سري نموذجًا

ا�جراء ا�داري
كآلية لحماية المستهلك

إنجــازات المعهــد في عام
97 برنامجًا بزيادة نسبتها 22 ٪

2674 متـدربًا بزيــادة 37 ٪

14 إصــدارًا جـديـدًا 
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