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أحمد بن مسحار :البنية التشريعية المرنة دعامة
إلنجاح رسالة «إكسبو  2020دبي»

دبي-البيان
ق ــال أح ـم ــد ب ــن م ـس ـحــار ،األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـتـشــريـعــات:
إن تــوفـيــر بـنـيــة تـشــريـعـيــة وقــانــونـيــة تـتـســم بــالـمــرونــة الــازمــة للنهوض
بــالـحـيــاة االق ـت ـصــاديــة والـبـيـئـيــة واالجـتـمــاعـيــة والـتـعـلـيـمـيــة والـصـحـيــة،
يمثل أولــويــة قـصــوى لـلـجـنــة ،تـمــاشـيــاً مــع رؤيـتـنــا المتمثلة فــي إيـجــاد
«تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل».
وأض ــاف :إن التشريعات الـمــرنــة فــي دبــي تـبــرز باعتبارها ركـيــزة متينة
إلن ـجــاح رســالــة «إكـسـبــو  2020دب ــي» ال سـيـمــا أنـهــا أثـبـتــت عـلــى مــدى
ال ـع ـقــود الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة أ ّن ـه ــا الع ــب أس ــاس ــي ف ــي ت ـعــزيــز الـجــاهــزيــة
لـلـمـسـتـقـبــل ،ودف ــع عـجـلــة ب ـنــاء اق ـت ـصــاد تـنــافـســي ومـجـتـمــع مـتـنــاغــم
وتعزيز جودة الحياة وإسعاد الناس.
وب ـ ّيــن أن ــه «ف ــي ظــل ال ـفــرص الـمـسـتـقـبـلـيــة الـمـتـ ّ
ـوقـعــة ،تـتـنــامــى أهـمـيــة
التركيز على تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية لتكون
قــادرة على استيعاب الـفــرص الناشئة وتوجيه الـتـطــورات المتالحقة
في دعم مسارات االبتكار واالستدامة والعلوم والتكنولوجيا لضمان
صنع غدٍ أفضل لألجيال القادمة».
وقـ ــال اب ــن م ـس ـح ــار :ع ـم ـا ً بــال ـتــوج ـي ـهــات ال ـس ــدي ــدة ل ـص ــاح ــب الـسـمــو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ح ــاك ــم دب ـ ــي ،رع ـ ــاه الـ ـلـ ــه ،فـ ــي ت ـع ــزي ــز مـ ــرونـ ــة ال ـت ـش ــري ـع ــات
وســرعــة اإلن ـج ــازات بــاعـتـبــارهــا أس ــس عـمـلـنــا ،ن ـج ـدّد الـتــزامـنــا بـتــوطـيــد
دعــائــم الـمــرونــة والـشـفــافـيــة واالس ـتــدامــة فــي تـطــويــر وتـعــزيــز وتـطـبـيــق
الـتـشــريـعــات وتــوط ـيــد دع ــائ ــم مـنـظــومــة تـشــريـعـيــة وقــانــون ـيــة مـتـكــامـلــة
تــدعــم خـطــط الـتـنـمـيــة الـشــامـلــة والـمـسـتــدامــة مـحـلـيــاً ،بـمــا يـصــب في
خدمة التطلعات الوطنية في جعل دبــي واإلمــارات قــوة مؤثرة على
الخارطة العالمية.

صورة وتاريخ

› تشريعات دبي العب
أساسي في تعزيز الجاهزية
للمستقبل

خطوة
أكــد أحـمــد بــن مسحار أن االنـطــاقــة القوية لـ«إكسبو 2020
دبـ ـ ــي» ش ـ ّـك ـل ــت خـ ـط ــوة م ـت ـق ــدم ــة ع ـل ــى درب ت ـع ــزي ــز الـ ــريـ ــادة
ال ـعــال ـم ـيــة إلم ـ ــارة دب ـ ــي ،ال ـت ــي اس ـت ـض ــاف ــت ال ـح ــدث ال ـعــال ـمــي
األك ـب ــر م ــن ن ــوع ــه ف ــي ظ ــل ظ ـ ــروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ن ـت ـي ـجــة تـفـشــي
جــائ ـحــة «كــوف ـيــد  ،»19م ــؤك ــدة م ـج ــدداً أن ـه ــا ن ـم ــوذج ُيـحـتــذى
ً
استلهاما من الرؤية الثاقبة لقيادتها
به في التقدم والنماء
الــرشـيــدة الـتــي جـعـلــت «الــامـسـتـحـيــل» ثـقــافــة راسـخــة وقيمة
جــوهــريــة لـتـحــويــل ال ـت ـحــديــات إل ــى ف ــرص واعـ ــدة الس ـت ـشــراف
وصنع مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
وق ـ ــال :ي ـت ـف ـ ّرد ال ـح ــدث األول م ــن ن ــوع ــه ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ــط وأفــريـقـيــا وج ـنــوب آسـيــا بــالـتــركـيــز عـلــى ثــاثــة مـحــاور
تترجم الرؤية المستقبلية لدبي؛ وهي «الفرص» و«التنقل»
و«االس ـ ـت ـ ــدام ـ ــة» ،مـ ـق ـ ّـدم ـ ًـا م ـن ـص ــات ت ـف ــاع ـل ـي ــة م ـه ـم ــة لـتـحـفـيــز
االبـتـكــار الـبـشــري والـتـقــدم التكنولوجي تحت شـعــار «تــواصــل
العقول وصنع المستقبل» ،للوصول إلى منهجيات جديدة
ً
أمنا
وطــرق إبــداعـيــة وحـلــول فاعلة لخلق مجتمعات أكـثــر
وازدهاراً حول العالم.

مرسوم إنشاء اللجنة العليا
لدراسة استضافة إكسبو
واأللعاب األولمبية

أُنشئت اللجنة العليا لدراسة استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي ،واأللعاب
األول ـم ـب ـيــة ف ــي ع ــام  ،2009بـمــوجــب ال ـمــرســوم رق ــم  28ال ــذي أصـ ــدره صــاحــب
الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،رع ـ ــاه ال ـل ــه ،ب ـص ـف ـتــه ح ــاك ـم ــاً إلم ـ ــارة دب ـ ــي ،ب ـه ــدف اس ـت ـض ــاف ــة اإلم ـ ــارة
لألحداث العالمية في عام  ،2020أهمها معرض إكسبو الدولي.

مسؤولية

وتــابــع :نـضــع عـلــى عاتقنا خــال الـمــرحـلــة المقبلة ،مـســؤولـيــة التركيز
ع ـلــى ت ـحــديــث ال ـت ـشــري ـعــات ال ــداع ـم ــة لـعـمـلـيــة إعـ ــادة ص ـيــاغــة وصـنــاعــة
السياسات الحكومية القائمة على منهجيات واضحة ومبتكرة ،تعزز
مـبــادئ الحوكمة الــرشـيــدة ،وفــي مقدمتها سـيــادة القانون واستدامة
الـتـشــريـعــات الـضــامـنــة لـتــوظـيــف وتـسـخـيــر الـفــرص فــي خــدمــة األه ــداف
الرامية إلى بناء مدن المستقبل ،ونواصل من جانبنا إعداد ودراسة
التشريعات المنسجمة مــع المتغيرات المتسارعة ،دعـمــاً للمساعي
الحكومية في جعل دبي في موقع الصدارة بين المدن األكثر تطوراً
وجذباً حول العالم.

مبادرات نوعية

كـ ـمـ ــا ق ـ ـ ــال :س ـن ـم ـض ــي ق ـ ــدم ـ ــاً ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ حـ ــزمـ ــة م ــن
الـمـبــادرات الـنــوعـيــة الـتــي تــدعــم نـجــاح «إكـسـبــو 2020
دبي» ،وفي مقدمتها مبادرة «التشريعات التوجيهية
والمفتوحة والمرنة» ،التي تمثل أول منصة تفاعلية
ل ـل ـت ـش ــري ـع ــات فـ ــي ال ـع ــال ــم ت ـت ـي ــح ل ـق ـطــاع أحمد بن مسحار
التجارة وقطاع األعمال والتمويل المشاركة بشكل فعال في
صـيــاغــة الـتـشــريـعــات الـتـجــاريــة واالقـتـصــاديــة والـمــالـيــة بـكـفــاءة ومــرونــة
والمساهمة في النهوض باالقتصادات القادرة على توفير فرص عمل
الئ ـقــة تـضـمــن تـمـتــع جـمـيــع ال ـن ــاس بــال ـســام واالزده ـ ــار بـحـلــول الـعــام
.2030

ابتكارات

وذك ـ ـ ــر أن «إكـ ـسـ ـبـ ــو  2020دب ـ ـ ــي» ي ـح ـت ـض ــن ج ـ ـنـ ــاح االسـ ـتـ ــدامـ ــة
مـسـتـعــرضــاً االب ـت ـك ــارات الـتـكـنــولــوجـيــة األك ـث ــر ت ـقــدمــاً وف ـعــال ـيــة فــي

جهات حكومية

إعالء قيمة االستدامة دعماً للجهود الدولية الرامية إلى إحداث
تغيير إيجابي وجذري لخلق عالم أكثر سالماً ،من خالل القضاء
على الفقر والجوع وتعزيز العمل المناخي وتحفيز إنتاج الطاقة
الـنـظـيـفــة والـمـتـجــددة ،فـضـا ً عــن تـبـنــي مـنـهـجـيــات مـســؤولــة بيئياً
وتوجيه الموارد المتاحة نحو بناء مدن مستدامة تحقق الرخاء
للجميع تحقيقاً لـ«أهداف التنمية المستدامة .»2030

حجر أساس

وقال :يترجم جناح «ألِف» أهداف محور التنقل في إعادة رسم
م ــام ــح ال ـح ــرك ــة بـمـفـهــومـهــا ال ـع ــام وال ـش ــام ــل ،سـ ــواء األف ـ ــراد أو
البضائع أو األفكار ،باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي
والـبـيــانــات والــروبــوتــات والـتـعـلــم اآلل ــي والـنـقــل الــذاتــي،
وال ـت ــي ت ـم ـثــل ح ـج ــر األس ـ ــاس إلي ـج ــاد ح ـل ــول نــاجـعــة
لـتـحــديــات نـقــل الـبـضــائــع حــول الـعــالــم ،ال سـ ّيـمــا في
مرحلة ما بعد «كوفيد .»19
وأضاف :يمثل الجناح فرصة استثنائية أمام العقول
ال ـم ـب ــدع ــة ل ـب ـح ــث ك ـي ـف ـي ــة ت ـط ــوي ــر قـ ـط ــاع ال ـت ـن ـق ــل وف ــق
متطلبات مدن المستقبل ،بعيداً عن الحواجز الجغرافية
والــرقـمـيــة لـخـلــق مـجـتـمــع عــالـمــي مـتـجــانــس ،اس ـت ـنــاداً إل ــى ســرعــة
وسهولة وكفاءة نقل وتبادل المعرفة واألفكار والبضائع.
وت ــاب ــع األم ـي ــن ال ـع ــام ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـت ـش ــري ـع ــات :ي ـق ــود م ـح ــورا
«االس ـ ـت ـ ــدام ـ ــة» و«ال ـ ـت ـ ـن ـ ـقـ ــل»إلـ ــى الـ ـمـ ـحـ ــور الـ ـثـ ــالـ ــث ال ـم ـت ـم ـث ــل فــي
«ال ـفــرص» ،الـتــي تمثل الـغــايــة الـمـحــوريــة لــ«إكـسـبــو  2020دبــي»،
والـ ــذي ي ـس ـت ـهــدف تـحـفـيــز إطـ ــاق ال ـع ـن ــان ل ـل ـطــاقــات ال ـكــام ـنــة لــدى
األف ـ ــراد والـمـجـتـمـعــات وال ـث ـقــافــات الـعــالـمـيــة وتــوظـيـفـهــا بــالـشـكــل
األمثل.

مرسوم بإنشاء مكتب «إكسبو  2020دبي»..
اللبنة التشريعية األولى في مسيرة «الحدث»

دبي-البيان
بـعــد ف ــوز دب ــي بـحــق اسـتـضــافــة «إك ـس ـبــو  2020دب ــي» ف ــي ع ــام  ،2014ب ــدأت
الـخـطــوة والـلـبـنــة األول ــى إلنـجــاحــه بــإصــدار صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه
ال ـل ــه» ،ال ـمــرســوم رق ــم ( )30لـسـنــة  2014بــإنـشــاء «مـكـتــب إكـسـبــو
 2020دبي» بأن منحه الشخصية االعتبارية واالستقاللية
المالية واإلدارية ،واألهلية القانونية الالزمة لتمكينه
م ــن م ـب ــاش ــرة ج ـم ـيــع األع ـم ــال ال ـضــام ـنــة إلن ـجــاحــه
وتحقيق األهداف المرجوة من استضافته.
ووض ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـمـ ـ ــرسـ ـ ــوم ال ـ ـ ـمـ ـ ــذكـ ـ ــور األس ـ ـ ــس
الـتـشــريـعـيــة لـتـحـقـيــق األه ـ ــداف ال ـم ــرج ــوة مــن
إنشائه لضمان انعقاد «المعرض» على أكمل
وج ــه ،ب ــأن نـظــم هـيـكـلـيـتــه الــداخ ـل ـيــة ،ومـنـحــه
األداة ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ق ـ ـ ــرارات وت ــوص ـي ــات
الـلـجـنــة الـعـلـيــا السـتـضــافـتــه فـنـصــت ال ـم ــادة ()5
منه ،على اختصاصات المكتب ،بأن منحته مهام
وصــاح ـيــات اإلشـ ــراف عـلــى تـنـفـيــذ فـعــالـيــات الـمـعــرض
والـتـنـسـيــق مــع الـجـهــات الـحـكــومـيــة لـلـتــأكــد مــن تــوفـيــر الـبـنـيــة
التحتية الالزمة النعقاده إلى غير ذلك من االختصاصات.
كما نصت الـمــادة ( )8منه على اختصاصات المدير الـعــام للمكتب ،بأن
أول ـت ــه م ـســؤول ـيــة اإلش ـ ــراف ع ـلــى أع ـم ــال ــه اإلداري ـ ــة ال ـيــوم ـيــة وتـنـظـيــم
ش ــؤون ــه ،وح ـ ــددت ل ــه م ـه ــام أس ــاس ـي ــة ت ـم ـث ـلــت ب ــوض ــع ال ـس ـيــاســة
العامة له وخططه االستراتيجية والتطويرية والتشغيلية وتحديد
ال ـم ـب ــادرات وال ـب ــرام ــج وال ـم ـش ــاري ــع ذات ال ـص ـلــة واق ـت ــراح ال ـلــوائــح
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـتـنـظـيــم ع ـم ـلــه ف ــي ج ـم ـيــع ال ـن ــواح ــي ال ـت ــي ت ـس ـهــم فــي
تحقيق أهــداف إنشائه ،وعرضها على اللجنة العليا الستضافة
المعرض العتمادها.
وح ـ ـدّد ال ـم ــرس ــوم الـ ـم ــوارد الـمــالـيــة
علياء الهش

ل ـل ـم ـك ـتــب ،إذ ت ـك ــون ــت م ــن ال ــدع ــم ال ـم ـق ـ ّرر ف ــي ال ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة لـلـحـكــومــة
والــرســوم وبــدل الخدمات التي يقدمها المكتب وغيرها من الـمــوارد األخــرى
ال ـت ــي ُت ـق ـ ّره ــا ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا الس ـت ـضــافــة ال ـم ـع ــرض ،ك ـمــا ألـ ــزم ال ـم ــرس ــوم فــي
الـمــادة ( )11مـنــه ،كــل الــدوائــر الـحـكــومـيــة والـهـيـئــات والـسـلـطــات والـمـجــالــس
والـمــؤسـســات الـعــامــة فــي دبــي ،الـتـعــاون الـتــام مــع الـمـكـتــب ،مــن خــال رفــع
تقاريره الــدوريــة إلــى اللجنة العليا الستضافة الحدث للكشف عن
أعماله وإنجازاته.

انطالقة قوية

في السياق ،قالت علياء الهش ،رئيسة شعبة
التشريعات اإلدارية والتنظيمية الحكومية في
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـت ـشــري ـعــات :إن إك ـس ـبــو دبــي
ان ـط ـل ــق ب ـق ــوة وس ــط زخ ــم ع ــال ـم ــي اس ـت ـث ـنــائــي،
ك ـ ــون ـ ــه حـ ـ ــدثـ ـ ــاً غ ـ ـيـ ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوق فـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة وال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ب ـش ـك ــل ع ـ ــام ب ـمــا
يشكله مــن منصة استراتيجية فــريــدة مــن نوعها
ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي ف ــي دف ــع ع ـج ـلــة االب ـت ـك ــار
والتكنولوجيا واالستدامة.
وأضـ ــافـ ــت :ي ـع ــد م ـع ــرض إك ـس ـب ــو ب ــواب ــة م ـث ــال ـي ــة ل ـل ــوص ــول
مـبــاشـ ً
ـرة لـلـفــرص ال ــواع ــدة الـتــي تــرســم رؤى الـمـسـتـقـبــل ،بـمــا يـتـضـمـنــه من
رؤى اسـتـشــرافـيــة ،تستبق األح ــداث وتــرســم األه ــداف وتـعــزز تــواصــل العقول
المبدعة البتكار حـلــول مثالية مــن شأنها مواجهة التحديات المتغيرة
والناشئة على مستوى العالم .وذكرت الهش أن المرسوم ( )30يع ّد
بما تضمنه من أحكام وبما حدده من مهام وصالحيات للمكتب،
الـنـ َ
ـواة األولــى للعمل تحت مظلة قانونية تشريعية تكفل المرونة
والسرعة والضمان لجميع ما يترتب إثر هذا المرسوم من قــرارات
وت ــوص ـي ــات ت ـه ــدف لـتــوجـيــه ال ـج ـهــود الــوط ـن ـيــة وتــوظـيـفـهــا بــالـشـكــل
األمثل في تنظيم حدث عالمي على هذا المستوى االستثنائي
من التفرد والتميز.
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صناعة تشريعات
المستقبل ..
تحول في تطوير العملية
التشريعية
دبي-البيان
إن ال ــوص ــول إلـ ــى رق ـ ـ ّـي ال ـم ـج ـت ـمــع وت ـن ـم ـي ـتــه وال ـن ـه ــوض بـ ــه ،وتـحـقـيــق
ازدهـ ــاره وتـقــدمــه ،مــا هــو إال انـعـكــاس لـتـطــور سـيــاســاتــه وتـشــريـعــاتــه،
المتسمة بــالـكـفــاءة والـفــاعـلـيــة ،الـمــواكـبــة لـلـتـطــور الــذي تـفــرزه نــواحــي
الحياة المختلفة ،نتيجة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم،
والمتميزة بقدرتها على ترجمة الرؤى الطموحة ،وتحقيق مقتضيات
االستدامة ،والمعززة لمبادئ الحوكمة الرشيدة ،وسيادة القانون،
والـشـفــافـيــة ،وإرس ــاء قــواعــد الـعــدالــة والـمـســاواة وتـكــافــؤ الـفــرص بين
أف ــراد الـمـجـتـمــع وفـئــاتــه الـمـخـتـلـفــة ،والـمـحـقـقــة لـسـعــادتــه ورفــاهـيـتــه،
وتمكينه من المنافسة.
إن م ـ ــا يـ ـشـ ـه ــده الـ ـعـ ــالـ ــم م ـ ــن ت ـ ـطـ ــور ف ـ ــي قـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
وال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي وم ــا يــراف ـقــه م ــن م ـت ـغ ـيــرات م ـت ـســارعــة ،يـتـطـلــب
م ــرون ــة ت ـشــري ـع ـيــة وح ــاج ــة م ـل ـحــة إلـ ــى ت ـط ــوي ــر وت ـح ــدي ــث ال ـت ـشــري ـعــات
ال ــازم ــة ل ـمــواك ـبــة ه ــذه ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ،وبــال ـن ـظــر ل ـمــا تـمـثـلــه الـمـنـظــومــة
الـتـشــريـعـيــة م ــن بـيـئــة صـلـبــة وداع ـم ــة الس ـت ـش ــراف وص ـن ــع الـمـسـتـقـبــل
ال ــذي تـصـبــو إلـيــه ال ــدول عـلــى اخـتــاف أنـظـمـتـهــا ،فـقــد كــان لــزامــاً على
الجهات الحكومية المركزية المعنية بالعملية التشريعية االهتمام
بالصناعة التشريعية ،والتوسع في منهجيات هذه الصناعة لتشمل
تشريعات المستقبل ،الـتــي تعطي الـغـطــاء التنظيمي والـقــانــونــي ألي
تـطــور قــد تشهده قـطــاعــات التكنولوجيا ،والـتـحــول الــرقـمــي ،والــذكــاء
االص ـط ـن ــاع ــي ،وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـع ـن ـيــة بــال ـت ـق ـن ـيــة واالب ـت ـك ــار
واستشراف المستقبل.
وفي هذا السياق قال طارق خميس أبو سليم المستشار القانوني
ف ــي الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـتـشــريـعــات إن الـصـنــاعــة الـتـشــريـعـيــة ،بــاعـتـبــارهــا
إحـ ــدى دع ــائ ــم ال ـحــوك ـمــة ال ــرش ـي ــدةُ ،ت ـش ـكــل ف ــي مـفـهــومـهــا مـجـمــوعــة
مــن الـمـبــادئ والــركــائــز واألص ــول والـمـنـهـجـيــات الـتــي ت ــؤدي إلــى تطوير
مـنـظــومــة الـعـمـلـيــة الـتـشــريـعـيــة واالرت ـق ــاء ب ـهــا ،وف ــق مـعــايـيــر وقــواعــد
محددة وواضحة تتم مراعاتها في جميع مراحل العملية التشريعية،
بــدءاً من مرحلة نشوء فكرة التشريع ،وحتى مرحلة تنفيذه ،مــروراً
بمرحلة إعداده ومناقشته وإصداره.
وأض ـ ــاف« :م ــن ه ـنــا ي ـب ــرز م ـف ـهــوم ص ـنــاعــة ت ـشــري ـعــات الـمـسـتـقـبــل،
باعتبارها منهجاً الستشراف المستقبل يتم من خالله توفير تشريعات
ومرنة ،تراعي المتغيرات ،وتواكب متطلبات التطور
متكاملة ومتينة ِ
ال ـت ـك ـنــولــوجــي والـ ـث ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ــراب ـع ــة ،وت ــدع ــم ال ـت ـح ـوّل الــرق ـمــي
وتطبيقات الذكاء االصطناعي فيها».

االصطناعي والتنقل الذكي وغيرها من القضايا اإلبداعية التي تساهم
ف ــي تـحـقـيــق ت ـط ـل ـعــات اإلم ـ ــارة ورؤي ـت ـه ــا الـمـسـتـقـبـلـيــة ف ــي ج ـع ــل دب ــي
المدينة األذكى عالمياً».
وت ــاب ــع ال ـم ـت ـح ــدث« :ف ـك ــرة الـمـخـتـبــر ال ـت ـشــري ـعــي قــائ ـمــة ع ـلــى طــرح
ال ـت ـش ــري ـع ــات ودراس ـت ـه ــا وت ـط ــوي ــره ــا م ــن خـ ــال م ـخ ـت ـبــر ت ـش ــارك ــي مــع
ال ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي والـ ـخـ ــاص ،ب ـح ـيــث ي ـت ــم ب ـن ــاءً ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج اخ ـت ـبــار
التشريعات المطروحة ،تحديد مسارها المستقبلي ،ومــا إذا كانت
ه ــذه الـتـشــريـعــات تـحـتــاج إل ــى ت ـعــديــات تـطــويــريــة إضــاف ـيــة ،وم ــن ثــم
السير في إجــراءات إصــدارهــا ،أو أن التشريع المطروح للدراسة في
المختبر ،يحتاج إلى إعادة نظر وتعديل بصورة جذرية».

صناديق الحماية التشريعية

وقال« :إن من بين المنهجيات التي تعكف اللجنة العليا للتشريعات
ع ـل ــى ات ـب ــاع ـه ــا ف ــي ص ـن ــاع ــة ت ـش ــري ـع ــات ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،مـنـهـجـيــة (Sand
 ،)Boxأو ما يسمى ب ـِ (صناديق الحماية التنظيمية أو التشريعية)،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ب ـي ـئــة ت ـجــري ـب ـيــة م ــرن ــة ل ـل ـت ـش ــري ـع ــات ،ت ـت ــم م ــن خـ ــال جـمــع
البيانات المتعلقة بــأي من األفكار اإلبداعية أو االبتكارية أو الرقمية
أو التقنية ،التي ُتقدمها الشركات أو المؤسسات الناشئة ،ليتم
الـعـمــل عـلــى دراسـتـهــا وتـحـلـيـلـهــا ،وتـحــديــد األط ــر التنظيمية
أو الـتـشــريـعـيــة ال ــازم ــة لـتـطـبـيـقـهــا ،ث ــم تـجــريـبـهــا ف ــي فـتــرة
زمنية معينة».
وأض ـ ــاف ال ـم ـت ـح ــدث« :ش ـه ــدت دبـ ــي م ـس ـي ــرة حــاف ـلــة
ب ــال ـن ـج ــاح ف ــي ت ـع ــزي ــز م ـن ـظــوم ـت ـهــا ال ـت ـشــري ـع ـيــة وت ـحــديــث
األطــر التنظيمية ،وص ــوالً إلــى تـشــريـعــات رشـيـقــة ومــرنــة،
تـ ـح ــاك ــي ال ـ ــواق ـ ــع وتـ ـسـ ـتـ ـش ــرف ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ك ـمــا
ش ـه ــدت ت ـشــري ـعــات اإلم ـ ــارة خ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية تطوراً الفتاً ،يحافظ على الهوية
الــوطـنـيــة ل ــإم ــارة ،ويــواكــب عـجـلــة الـتـطــور
االقـ ـتـ ـصـ ــادي وال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي واإلبـ ــداعـ ــي
الذي يشهده عالمنا المعاصر ،وتظهر
ف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـفـ ـ ــاهـ ـ ـيـ ـ ــم
طارق أ بو سليم

إضافة نوعية
ت ـس ـيــر إم ـ ــارة دبـ ــي ب ـخ ـطــى ث ــاب ـت ــة ع ـل ــى درب ال ـت ـم ـيــز فــي
ت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ح ـي ــث ت ـع ـك ــف ال ـل ـج ـنــة
ً
حاليا على مراجعة وإعداد العديد
العليا للتشريعات
مـ ــن مـ ـش ــاري ــع الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ،الـ ـتـ ــي س ـت ـش ـك ــل إض ــاف ــة
ن ــوع ـي ــة فـ ــي م ـف ـه ــوم ص ـن ــاع ــة ت ـش ــري ـع ــات ال ـم ـس ـت ـق ـبــل،
م ــن ب ـي ـن ـهــا« ،ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة» ،و«ال ـه ــوي ــة
الــرقـمـيــة» ،و«تـنـظـيــم الـمـتــاجــر اإلل ـك ـتــرون ـيــة» ،و«كــاتــب
العدل اإللكتروني» ،و«النقل بالمركبات الجوية» .لقد
استطاعت اللجنة العليا للتشريعات فــي إمــارة دبــي،
م ـنــذ تــأسـيـسـهــا ،تـحـقـيــق إن ـج ــازات نــوع ـيــة ع ـلــى صـعـيــد
االرت ـ ـقـ ــاء ب ــال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة إلمـ ــارة
ً
ً
حقيقيا وفــاعـاً في إيجاد بنية
شريكا
دبــي ،وأن تكون
تشريعية ّ
فعالة تواكب التغيرات االقتصادية.
مبتكرة ترسم مالمح المستقبل».
وقال« :على سبيل المثال ،شهدت اإلمارة خالل السنتين
ال ـمــاض ـي ـت ـيــن ،إص ـ ــدار ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـت ــي تـتـســم
بــالــرشــاقــة وال ـمــرونــة ،واس ـت ـشــراف الـمـسـتـقـبــل ،مــن بـيـنـهــا،
الـقــانــون رق ــم ( )4لـسـنــة  2020بـشــأن تـنـظـيــم ال ـطــائــرات من
دون طيار في دبي ،الذي يهدف إلى تنظيم عمليات تشغيل
الـطــائــرات مــن دون طـيــار فــي اإلم ــارة ،وفـقــاً ألفضل
المعايير والممارسات العالمية ،وتنظيم
مــزاولــة األنـشـطــة الـمــرتـبـطــة بــاسـتـخــدام
ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات م ـ ــن دون ط ـ ـي ـ ــار ،وخ ـل ــق
بـيـئــة مـحـفــزة عـلــى االسـتـثـمــار فــي هــذا
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ،والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ج ـع ــل
اإلم ــارة مــركــزاً لصناعة الـطــائــرات من

الرشاقة ركيزة للعملية التشريعية

مبادرات نوعية

وأكد أن اللجنة العليا للتشريعات انفردت بتبني حزمة من المبادرات
النوعية ،التي تشكل منهجية واضحة وفعّ الة في صناعة تشريعات
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وم ـن ـه ــا م ـش ــروع (دب ـ ــي  ،)10xال ـ ــذي ي ـه ــدف إلـ ــى إي ـج ــاد
نـظــام لـصـنــاعــة الـتـشــريـعــات فــي إطــار قــانــونــي مـحــدد لـلـقـطــاع الـخــاص،
ت ـكــون فـيــه الـتـشــريـعــات الـ ُمـصــاغــة ق ــادرة عـلــى تـلـبـيــة الـحــاجــة الـمـلـحــة
ال ـت ــي ي ـفــرض ـهــا ت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ع ــال ـم ـي ــاً ،واالس ـت ـج ــاب ــة لـمـتـطـلـبــات
ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة ال ــراب ـع ــة ،ال ـتــي أدت إل ــى ظ ـهــور م ـم ــارس ــات جــديــدة
ومشاريع غير مسبوقة تستوجب وجود نظام تشريعي يستوعب هذه
ال ـت ـطــورات ،ويــدعــم جـهــود تـحـقـيــق ال ــري ــادة فــي مـجــال تـطــويــر صـنــاعــة
تشريعات المستقبل ،على نحو يعزز من تنافسية اإلمارة ،باعتبارها
إحدى أكثر المدن تطوراً وجذباً لالستثمار في العالم.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى ت ـب ـن ــي «ال ـل ـج ـن ــة «م ـ ـش ـ ــروع (ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة
والمفتوحة والمرنة) ،باعتباره أول مشروع تفاعلي لصناعة تشريعات
المستقبل بالتشارك مع القطاع الخاص وأصحاب المصالح ،والذي
يهدف إلى إيجاد نظام تشريعي قادر على مواكبة التطورات المحلية
والمتغيرات العالمية المرافقة للتقدم التكنولوجي ،الــذي أثمر عن
مـمــارســات جــديــدة ومـبــادرات مبتكرة ومـشــاريــع غير مسبوقة تتطلب
وضـ ــع أطـ ــر تـنـظـيـمـيــة وت ـشــري ـع ـيــة م ـت ــوازن ــة ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات األع ـم ــال
التجارية والصناعات الناشئة في المستقبل ،وتتماشى مع متطلبات
التحول الرقمي ،وتطبيقات الذكاء االصطناعي».

مختبر التشريعات

وأض ـ ـ ــاف« :ك ـم ــا ه ــو شـ ــأن إمـ ـ ــارة دبـ ــي ف ــي ال ـت ـم ـ ّي ــز ب ـش ـت ــى ال ـق ـط ــاع ــات
الحيوية ،باعتبارها مركزاً لالبتكار والتطوير ،فقد كانت كذلك سباقة
باعتماد (مختبر الـتـشــريـعــات) ،بــاعـتـبــاره مـبــادرة حكومية ،ومنهجية
ي ـتــم ات ـبــاع ـهــا ف ــي ص ـنــاعــة ت ـشــري ـعــات ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ح ـيــث ت ـه ــدف هــذه
المبادرة إلى تطوير األطر التنظيمية والتشريعية لتوظيف التكنولوجيا
والتقنيات الناشئة ،على نحو يساهم في تطوير األعـمــال ويقلل من
ال ـم ـخ ــاط ــر ،وي ــوف ــر بـيـئــة تـشــريـعـيــة م ــرن ــة وم ـت ــوازن ــة وواضـ ـح ــةُ ،تـعـنــى
بتقنيات المستقبل وتـنـفـيــذ الـمـشــاريــع االبـتـكــاريــة والـتـقـنـيــة ،كــالــذكــاء
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ق ــال الـمـسـتـشــار ال ـقــانــونــي ط ــارق أب ــو س ـل ـيــم« :ت ـعــد الــرشــاقــة
والمرونة التشريعية من بين أهم ركائز العملية التشريعية،
والـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ل ـ ـن ـ ـجـ ــاح عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ص ـ ـنـ ــاعـ ــة تـ ـش ــريـ ـع ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،ف ــال ـم ــرون ــة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة م ــن ش ــأن ـه ــا أن تـجـعــل
ال ـق ــواع ــد الـقــانــونـيــة أك ـثــر م ــاءم ــة لــاحـتـيــاجــات الـمـجـتـمـعـيــة،
وأكثر قابلية للتطبيق على المراكز القانونية التي صدرت من
أجل تنظيمها ،على نحو يواكب المتغيرات والتحوالت التي
يـشـهــدهــا ال ـعــالــم ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وي ـســاهــم بـشـكــل
أســاس في تحقيق اإلبــداع واالبتكار ،ودعــم التقدم والتطور
في كل مجاالت الحياة».
وبــالـنـظــر إلــى الـمـنـهـجـيــات الـمـتـبـعــة فــي صـنــاعــة الـتـشــريـعــات،
ن ـج ــد أن ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف ب ــاخ ـت ــاف األدوات واألس ــال ـي ــب الـمـنـظـمــة
لمراحل العملية التشريعية في كل دولــة ،في حين تختلف
م ـن ـه ـج ـيــة ص ـن ــاع ــة ت ـش ــري ـع ــات ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ب ــاخ ـت ــاف األه ـ ــداف
الـمــرجــو تحقيقها ،واألفـكــار الـمــزمــع الــوصــول إليها وتنفيذها
مـسـتـقـبـاً ،مــن هـنــا ،وإدراك ـ ًـا منها ألهـمـيــة أن يـكــون التشريع
مـ ــواكـ ـبـ ـ ًـا ل ـل ـت ـط ــور ،م ـس ـت ـش ــرف ـ ًـا ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،م ـح ــاف ـظ ـ ًـا ع ـلــى
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المكتسبات والـمـنـجــزات ،اتبعت اللجنة العليا للتشريعات
ف ــي إم ــارة دب ــي ،ال ـعــديــد م ــن الـمـنـهـجـيــات ال ـتــي ت ـعــزز صـنــاعــة
ال ـت ـش ــري ـع ــات ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وص ـن ــاع ــة ت ـش ــري ـع ــات الـمـسـتـقـبــل
بـشـكــل خ ــاص ،وم ــن بـيــن ه ــذه الـمـنـهـجـيــات ،مـنـهـجـيــة تقييم
األث ـ ــر ال ـت ـش ــري ـع ــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ال ـم ـن ـه ـج ـيــة األكـ ـث ــر اس ـت ـخ ــدام ـ ًـا
وش ـي ــوع ـ ًـا ل ـص ـن ــاع ــة ال ـت ـش ــري ـع ــات ،والـ ـت ــي ت ـق ــوم ع ـل ــى دراسـ ــة
وتـحـلـيــل م ــدى ال ـحــاجــة إل ــى ال ـق ـيــام ب ـتــدخــل ت ـشــري ـعــي ،لـحــل
ومـعــالـجــة مـشـكـلــة قــائ ـمــة ،أو تـبـنــي ف ـكــرة مـسـتـقـبـلـيــة ،س ــوا ًء
أكان ذلك بإعداد تشريع جديد أم تعديل تشريع قائم ،ومن
ثم تقييم كفاءة هذا التدخل وفاعليته ،وقياس مدى قدرته
على حل المشكلة ،أو استشراف الحاضر والمستقبل ،من
خــال الـتــأكــد مــن تحقيقه لــأهــداف الـمــرجــوة مـنــه ،بالتشاور
مع القطاع الخاص وأصحاب المصالح على اختالف فئاتهم،
ف ـم ـن ـه ـج ـيــة ت ـق ـي ـيــم األث ـ ــر ال ـت ـش ــري ـع ــي ت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى إجـ ـ ــراءات
علمية وعملية إلعداد ودراسة التشريع ،يتوجب على صانع
ال ـت ـش ــري ــع ال ـق ـي ــام ب ـت ـن ـف ـيــذهــا واإلشـ ـ ــراف ع ـل ـي ـهــا ب ــأس ـل ــوب فـنــي
متسلسل.

شعار
تواصل العقول وصنع المستقبل هو
شعار «الحدث»

دون طيار ،والنقل الذكي ،واالبتكار في مجال النقل الجوي».
وأضاف« :هذا القانون ،يُشكل انفراداً وتطوراً نوعياً في تنظيم كل
ما يتعلق بالطائرات من دون طيار على المستوى العالمي ،وتحديد
الـمـســؤولـيــات واالخ ـت ـصــاصــات ،س ــواءً مــن حـيــث تـحــديــد اخـتـصــاصــات
الجهات الحكومية المحلية المعنية بقطاع الطيران ،أم في مجاالت
اس ـت ـخ ــدام ت ـلــك ال ـط ــائ ــرات ف ــي األن ـش ـطــة ال ـح ـكــوم ـيــة ،أم ال ـت ـجــاريــة أم
العلمية والبحثية أم األنشطة الخاصة بممارسة الهوايات والرياضات
ال ـج ــوي ــة ،ك ـم ــا حـ ــدد هـ ــذا ال ـق ــان ــون ،أن ـ ــواع ال ـط ــائ ــرات م ــن دون ط ـيــار
وفئاتها ،وكيفية تداولها ،وإجراءات تسجيلها ،وتصميمها وتصنيعها
وبيعها واستيرادها وامتالكها ،وأنظمة التحكم بها ،وإنشاء وتشغيل
المطارات الخاصة بها ،وااللتزامات المتعلقة بتشغيلها».

خطوة استباقية

وأشــار المستشار القانوني إلــى أن القانون حــدد فــي خطوة استباقية
واسـتـشــرافـيــة ،م ـجــاالت اسـتـخــدام ال ـطــائــرات مــن دون طـيــار مــن قبل
الجهات الحكومية ،والتي من بينها :النقل الجوي للركاب والبضائع،
وجـمــع الـبـيــانــات واإلحـصــائـيــات ،وتـقــديــم خــدمــات اإلسـعــاف ،وإطـفــاء
الحرائق ،ومراقبة الحركة المرورية ،وتأمين الفعاليات والمؤتمرات
وال ـم ـســاب ـقــات وال ـم ـب ــاري ــات الــريــاض ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إل ــى تــأم ـيــن ج ــوي،
ومراقبة التجاوزات البيئية والصحية والتخطيطية والبنائية ،ومراقبة
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،وم ــراق ـب ــة ال ـم ــوان ــئ وال ـش ــواط ــئ وال ـم ـن ــاف ــذ ال ـب ـحــريــة،
والـمـســوحــات ال ـجــويــة ،وعـمـلـيــات الـبـحــث واإلن ـق ــاذ ،وضـبــط األفـعــال
المخالفة ألحكام التشريعات السارية.
وق ــال ط ــارق أبــو سـلـيــم« :مــن بـيــن الـتـشــريـعــات الـنــوعـيــة الـتــي تمثل
نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل ،المرسوم رقــم ( )24لسنة
 2021بـشــأن تـنـظـيــم اسـتـخــدام تـقـنـيــة الـطـبــاعــة ثــاثـيــة األب ـعــاد بــأعـمــال
البناء في دبي ،الذي يعزز من مكانة اإلمارة في مجال الطباعة ثالثية
األب ـع ــاد ،عـلــى مـسـتــوى الـمـنـطـقــة والـعــالــم ،ويـســاهــم فــي دف ــع عجلة
االقـتـصــاد فــي اإلم ــارة ،ويـعــزز تنافسيتها العالمية ،والمحافظة على
البيئة ،من خالل تقليل نسبة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء،
بــاإلضــافــة إل ــى إي ـجــاد بـيـئــة مـحـفــزة لـتـشـجـيــع أع ـمــال الـبـنــاء بــاسـتـخــدام
تقنية الطباعة ثالثية األبـعــاد ،واستقطاب الشركات الــرائــدة فــي هذا
الـمـجــال مــن خ ــال خـفــض الـتـكـلـفــة ،وتـقـلـيــل ال ـمــدة الـ ُمـسـتـغــرقــة في
تـنـفـيــذ أع ـمــال ال ـب ـنــاء» .كـمــا يـهــدف ه ــذا الـتـشــريــع الـنــوعــي إل ــى تنظيم
اس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــة ال ـط ـبــاعــة ثــاث ـيــة األب ـع ــاد ب ــأع ـم ــال ال ـب ـن ــاء ف ــي جـمـيــع
أنحاء اإلمارة ،ورفع نسبة المباني التي يتم تنفيذها باستخدام تقنية
الـطـبــاعــة ثــاثـيــة األب ـعــاد فــي دبــي بـصــورة تــدريـجـيــة ،وتـحـقـيــق نـسـبــة ال
تـقــل عــن ( )%25مــن إجـمــالــي الـمـبــانــي الـتــي تـسـتـخــدم ه ــذا ال ـنــوع من
التقنيات ،بحلول عام .2030
واس ـت ـطــرد الـمـسـتـشــار ال ـقــانــونــي «م ــن األم ـث ـلــة الـتـشــريـعـيــة كــذلــك،
ق ــرار الـمـجـلــس الـتـنـفـيــذي رقــم ( )3لـسـنــة  2019بـشــأن تنظيم التجربة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـل ـمــرك ـبــة ذات ـي ــة ال ـق ـي ــادة ف ــي إم ـ ــارة دب ـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـت ـنــاول
الـمـســؤولـيــات الـمـتــرتـبــة عـلــى الـجـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة فــي تنظيم
الـتـجــارب الـتـشـغـيـلـيــة لـلـمــركـبــات ذات ـيــة الـقـيــاديــة والـمـنـشــآت الـتــي يتم
الـتـعــاقــد مـعـهــا م ــن قـبــل هـيـئــة ال ـط ــرق وال ـم ــواص ــات ف ــي دب ــي إلج ــراء
الـتـجــربــة الـتـشـغـيـلـيــة ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـمــرك ـبــات ،ال ـتــي تـعـمــل بـنـظــام
إل ـك ـت ــرون ــي ذكـ ــي م ـص ـمــم ك ــوس ـي ـل ــة ل ـل ـت ــواص ــل ب ـي ــن ال ـم ــرك ـب ــة وع ـنــاصــر
الـطــريــق ،يحقق مستويات مختلفة مــن التحكم بالمركبة ،قــد تصل
إل ــى ق ـيــادت ـهــا م ــن دون أي ت ــدخ ــل ب ـش ــري ،ح ـيــث ج ــاء ه ــذا الـتـشــريــع
كخطوة استباقية للقيام بتشغيل المركبات ذاتية القيادة ،والسماح
لـهــا بــالـسـيــر عـلــى ال ـطــريــق ،م ــن خ ــال تـنـظـيــم ت ـج ــارب تـشـغـيـلـيــة لـهــذا
النوع من المركبات ،وإخضاعها لمجموعة من اإلجراءات والعمليات
الـفـنـيــة لـلـتـحـقــق م ــن صــاحـيـتـهــا لـلـسـيــر ع ـلــى ال ـطــريــق بــاالع ـت ـمــاد عـلــى
أن ـظ ـم ــة ال ـم ــاح ــة ال ـم ـت ــوف ــرة ف ـي ـه ــا ،ومـ ــن ث ــم م ــواءم ـت ـه ــا م ــع األن ـظ ـمــة
الذكية المعتمدة لدى الهيئة ،على نحو يضمن أمن وسالمة الركاب
ومستخدمي الطريق».

العمل عن ُبعد

كما قال« :من بين األمثلة التشريعية أيضاً ،قرار المجلس التنفيذي
رقــم ( )36لسنة  2020بشأن نظام العمل عن بُعد لموظفي حكومة
دبي ،الذي يشكل مرونة في توفير أنظمة عمل تتماشى مع الطبيعة
التشغيلية للجهات الحكومية ،على نحو يعزز الرشاقة المؤسسية،
ويعزز من إنتاجية تلك الجهات وموظفيها ،ويوائم بين ساعات عمل
الموظف واحتياجات العمل ومتطلبات حياته الـخــاصــة ،بما يضمن
استمرارية األعمال حتى في الحاالت الطارئة ،فهذا التشريع بما فيه
من أدوات وممكنات ،يُعد نموذجاً يحتذى به في صناعة تشريعات
الـمـسـتـقـبــل ،لـمــا يـمـثـلــه مــن اس ـت ـشــراف لـمـسـتـقـبــل ال ــواق ــع الــوظـيـفــي،
واستفادة كبرى من وسائل التكنولوجيا ،وأدوات البيئة الرقمية».
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التقييم الذاتي ..وسيلة لتفعيل التشريعات
واستيعاب «تحديات المستقبل»
دبي-البيان
تعتبر الرقابة التشريعية فــي دبــي ،وسيلة فعّ الة لتعزيز منظومة
التشريعات السارية في اإلمــارة واالرتقاء بها ،والتأكد من أن هذه
الـتـشــريـعــات ،قــد حـقـقــت األه ــداف ال ـمــرج ـوّة مـنـهــا ،وأن ـهــا تـتـمــاشــى
مــع خـطــط اإلم ــارة االسـتــراتـيـجـيــة ،الــرامـيــة إلــى بـنــاء مجتمع متطور
وم ـت ـق ـدّم ،ق ــوام ــه ال ـت ـم ـ ّيــز واالب ـت ـك ــار ،وت ـح ـق ـيــق ال ـس ـع ــادة وال ــري ــادة
لمكوّناته المختلفة.
وبـحـســب مــروة محمد إبــراهـيــم قــانــونــي أول  -رئـيــس قـســم التقييم
والمتابعة فــي اللجنة العليا للتشريعات ،فــإن الــرقــابــة التشريعية
تعد إحدى الممارسات القانونية التي تنفرد بها دبي على المستوى
الـمـحـلــي واإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،مــن خ ــال االخـتـصــاص ال ــذي تــزاولــه
اللجنة العليا للتشريعات في هذا الشأن ،استناداً لمرسوم إنشائها
رقم ( )23لسنة  ،2014وانطالقاً من حرصها على تطوير المنظومة
التشريعية في اإلمــارة ،وضمان حسن تنفيذ التشريعات من قبل
الجهات الحكومية.

التقييم الذاتي

وضـمــانــاً لتحقيق هــذه الـمـمــارســة الـجــديــدة لـلـغــايــة الـمــرجــوة منها،
والمتمثلة في بناء منظومة تشريعية ،تتميز باالستدامة والمرونة،
وال ـقــدرة عـلــى اسـتـيـعــاب تـحــديــات المستقبل «فـقــد شــرعــت األمــانــة
الـعــامــة للجنة العليا للتشريعات ،بتفعيل مجموعة مــن األدوات
واألســالـيــب الـتــي يمكن مــن خاللها تحقيق ذلــك ،ولـعــل مــن أهمها
وس ـي ـل ــة «ال ـت ـق ـي ـي ــم الـ ــذاتـ ــي ل ـل ـت ـش ــري ـع ــات» ،ال ـت ــي ت ـت ــواله ــا ال ـج ـه ــات
الحكومية المسؤولة عن تطبيق هذه التشريعات ،واإلشــراف على
تنفيذها ،حيث ُتعد هذه الوسيلة إحدى األدوات األساسية للرقابة
التشريعية».
وانطالقاً من إيمان األمــانــة العامة بأهمية عملية التقييم الذاتي،
كأحد الجوانب الرئيسة في الرقابة التشريعية ،فإنها ستعمل على
تفعيل دور الــوحــدات التنظيمية المعنية بــالـشــؤون القانونية لدى
الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،فــي مـتــابـعــة وتـقـيـيــم الـتـشــريـعــات الـتــي تـتــولــى
الـجـهــة الـحـكــومـيــة مـســؤولـيــة تـنـفـيــذهــا ،وس ـتــولــي األم ــان ــة الـعــامــة،
عملية التقييم الذاتي ،أهمية بالغة بما يتناسب مع تنامي مستوى
وعي «الجهة» وثقتها بهذه العملية.
وق ــال ــت م ــروة إبــراه ـيــم إن ال ـغــايــة م ــن عـمـلـيــة الـتـقـيـيــم ال ــذات ــي ،هــي
مـنــح الـجـهــات الـحـكــومـيــة الـخــاضـعــة لـلــرقــابــة الـتـشــريـعـيــة ،دوراً في
تـحــديــد م ــدى نـجــاحـهــا ،فــي حـســن تـنـفـيــذ الـتـشــريـعــات الـتــي تـشــرف
على تطبيقها ،وتتم هذه العملية ،من خالل قيام وحدات الشؤون
القانونية ،أو من يقوم مقامها ،في تلك الجهات الحكومية بإعداد
تقارير الرقابة التشريعية حول مدى صحة تطبيق الجهة الحكومية
لـلـتـشــريـعــات الـمـســؤولــة عــن تـنـفـيــذهــا ،والـمـنــوط بـهــا أمــر تطبيقها،
وتـقـيـيــم الـجـهــة الـحـكــومـيــة لـنـفـسـهــا ذات ـي ــاً ،م ــن خ ــال ق ـيــاس مــدى
كفاءتها ،في وضع تشريعاتها موضع التطبيق.

مراجعة

وأش ـ ــارت إل ــى أن دور األم ــان ــة ،يـتـمـحــور ح ــول مــراج ـعــة ال ـت ـقــاريــر،

بنية وقطاعات

لغة
القانون
سالم األحمد

الجريدة الرسمية اإللكترونية
وردت مـفــردة الـجــريــدة فــي الـمـعــاجــم الـعــربـيــة بــأكـثــر من
معنى ،منها جريد النخل وهي سعفة طويلة ُت َق َّشر من
ُخــوصـهــا (ورق ـه ــا) ،وجـمـعـهــا ج ــرائ ــد ،ومـنـهــا دف ـتــر أرزاق

دليل للرقابة التشريعية
ً
حاليا
أوضحت مروة إبراهيم ،أن األمانة العامة تعكف
على إصدار دليل حول عملية الرقابة التشريعية ،والذي
ي ـعـ ّـد بـمـثــابــة دس ـتــور لــذلــك ،إلتــاحــة جـمـيــع الـمـعـلــومــات
ال ـم ـتــوفــرة ح ــول «ال ــرق ــاب ــة» لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة ،بـشـكــل
مبسط ومـيـ ّ
ّ
ـســر ،مشيرة إلــى أن عملية التقييم الــذاتــي،
ً
ً
ّ
سـتــؤدي دورا فــعــاال فــي «الــرقــابــة الـتـشــريـعـيــة» ،وبـمــرور

الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،سـ ـيـ ـت ــم ت ـش ـج ـي ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ع ـل ــى
مـ ــواءمـ ــة ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـق ـي ـيــم الـ ــذاتـ ــي ،م ــع ح ـس ــن تـطـبـيــق
وتنفيذ تشريعاتها بشكل مستمر ،وستتمكن الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـن ـف ــس ،ف ــي تـحــديــد
نقاط القوة والضعف في تشريعاتها.
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ت ـل ــك الـ ــوحـ ــدات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ل ـل ـت ــأك ــد م ــن ص ـح ــة مــا
ورد فـيـهــا حــول فـعــالـيــة الـجـهــة الـحـكــومـيــة فــي تـطـبـيــق تـشــريـعــاتـهــا،
وتـحــديــد مكامن الـقــوة بالمجال لتعزيزها ،والــوقــوف على مكامن
الضعف والقصور ،لتالفيها ،ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
ولـفـتــت إلــى أن لعملية التقييم الــذاتــي عـلــى الـنـحــو الـســالــف بيانه،
أهـمـي ــة كـبـيــرة فــي الـنـهــوض بعملية الــرقــابــة الـتـشــريـعـيــة ،وتمكينها
م ــن ت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـه ــا ف ــي ص ـن ــاع ــة ت ـش ــري ـع ــات م ــرن ــة وم ـس ـت ــدام ــة،
وق ـ ــادرة ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ت ـحــديــات الـمـسـتـقـبــل ،ويـحـتــاج
هذا األمر ،إلى تضافر جهود كل من األمانة العامة
للجنة ،والـجـهــات الحكومية المعنية ،والـشــركــاء
االستراتيجيين.

يتوقف على حجم الدور الذي تقوم به وحدات الشؤون القانونية
ف ــي ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،بــال ـم ـشــاركــة ال ـفــعّ ــالــة ف ــي تـطـبـيــق عـمـلـيــة
«الــرقــابــة» ،حـيــث إن الـتـطـبـيــق الـسـلـيــم لـلـتـشــريـعــات ،يــرتـكــز بشكل
أساسي على وجود أشخاص يتوفر لديهم الفهم الصحيح للعمل
ال ـق ــان ــون ــي ،والـ ـق ــدرة ع ـلــى تـقـيـيــم ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا الـجـهــة
الحكومية ،في إطار سعيها نحو اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة.

تكليف

وبينت أنه سيتم تكليف وحدات الشؤون القانونية ،بإعداد تقارير
دوري ـ ــة ح ــول تـطـبـيــق ال ـج ـهــة ال ـح ـكــوم ـيــة لـتـشــريـعــاتـهــا ،ورفـ ــع هــذه
الـتـقــاريــر إلــى األمــانــة الـعــامــة للجنة ،لتقوم بمراجعتها ،بالتنسيق
مع تلك الوحدات ،للتأكد من صحة هذا التطبيق ،وتزويد الجهات
المختصة في اإلمارة ،بمدى امتثال الجهة الحكومية للتشريعات
الـســاريــة فــي اإلم ــارة .وأوضـحــت أن دور وحــدات الـشــؤون القانونية
ف ــي ت ـط ـب ـيــق ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـق ـي ـي ــم الـ ــذاتـ ــي ،ي ــرت ـك ــز ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس عـلــى
التحقق من قيام الجهات الحكومية التي تتبع لها تلك الوحدات،
بوضع تشريعاتها موضع التطبيق ،والتأكد من قيام موظفي هذه
الـجـهــات ،بتطبيق الـتـشــريـعــات المكلفين بتنفيذها بشكل صحيح
وسليم ،وإعداد اللوائح والقرارات التنفيذية التي يجب إصدارها،
ل ــوض ــع ال ـت ـش ــري ــع األسـ ـ ــاس م ــوض ــع ال ـت ـط ـب ـي ــق ،ف ــي األح ـ ـ ــوال ال ـت ــي
تـسـتــدعــي ذل ــك ،بــالـتـنـسـيــق مــع الــوحــدات التنظيمية الـمـعـنـ ّيــة لــدى
الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،وكــذلــك التنسيق مــع األمــانــة الـعــامــة للجنة،
لـمــراجـعــة ونـشــر جميع تـشــريـعــات الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،وال ـقــرارات
التنظيمية الصادرة بموجبها ،في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

مشاركة فعالة

وذكـ ـ ــرت رئ ـي ــس ق ـس ــم ال ـت ـق ـي ـي ــم وال ـم ـت ــاب ـع ــة ،أن
نـجــاح عـمـلـيــة الـتـقـيـيــم الــذاتــي،
مروة إبراهيم

شراكة

وقالت إن األمــانــة العامة ،ممثلة بــإدارة الرقابة التشريعية،
س ـت ـش ــارك ال ـج ـه ــة ال ـح ـكــوم ـيــة ت ـجــرب ـت ـهــا وخ ـب ــرت ـه ــا ف ــي م ـجــال
ال ــرق ــاب ــة الـتـشــريـعـيــة ،ع ـلــى ح ـســن تـطـبـيــق ال ـت ـشــري ـعــات ،عــن
ط ــري ــق ال ـل ـق ــاءات ال ـت ـع ــري ـف ـي ــة ،وورش ال ـع ـم ــل ال ـت ــي تـعـقــدهــا
اللجنة.

ال ـج ـيــش ف ــي ال ــدي ــوان ،وج ــري ــدة ال ـض ـبــط :ه ــي مـجـمــوعــة
األوراق التي يضبط فيها كاتب المحكمة وقائع الدعوى.
أم ــا فــي الـمـصـطـلــح الـقــانــونــي ف ــإن الـجــريــدة الــرسـمـيــة هي
صـحـيـفــة ح ـكــوم ـيــة رس ـم ـيــة ت ـص ــدر بـشـكــل دوري ،وت ـعــدّ
ال ـمــرجــع الــوح ـيــد الـمـعـتـمــد لـنـشــر ال ـت ـشــري ـعــات ،بـجـمـيــع
أنواعها ،واالتفاقيات واإلعــانــات ،وغيرها ،وتعدّ األداة
التي تبلغ بها فئات المجتمع وأفراده بما لهم من حقوق
وما عليهم من التزامات ،وفق القانون.
وقــد صــدر الـعــدد األول مــن الـجــريــدة الــرسـمـيــة لحكومة
دبي في  15سبتمبر  ،1961الذي نشر به القرار التالي:
«نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي وتوابعها
ب ـنــاء ع ـلــى م ــا تـقـتـضـيــه الـمـصـلـحــة ال ـع ــام ــة ،ق ــررن ــا إص ــدار
ج ــري ــدة رس ـم ـي ــة ل ـح ـكــومــة دبـ ــي وت ــواب ـع ـه ــا ،وذلـ ــك بـغـيــة
إط ــاع ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـك ــرام ب ـص ــورة مـسـتـمــرة ع ـلــى ك ــل مــا
يصدر من إعالنات وقرارات وأوامر وغيرها.
إننا ننصح بـقــراءة هــذه الجريدة ،وذلــك لتالفي مخالفة
الـ ـ ـق ـ ــرارات واألوام ـ ـ ـ ــر واألنـ ـظـ ـمـ ــة الـ ـتـ ــي تـ ـص ــدره ــا الـ ــدوائـ ــر
الحكومية ،وتنشر في هــذه الجريدة ،كما أنــه لن يُقبل
أي ع ــذر لـمـخــالـفــة ه ــذه ال ـق ــرارات واألن ـظ ـمــة نـتـيـجــة عــدم
قراءتها في الجريدة الرسمية».
وج ـ ــاء ال ـق ــان ــون رقـ ــم ( )32ل ـس ـنــة  2015ب ـش ــأن ال ـج ــري ــدة
الرسمية لحكومة دبي ،والذي نص على أن تتولى األمانة
ال ـع ــام ــة لـلـجـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـت ـشــري ـعــات م ـســؤول ـيــة إدارت ـه ــا،
وط ـب ــاع ـت ـه ــا ،وف ـه ــرس ـت ـه ــا ،وت ـح ــدي ــد م ــواع ـي ــد إصـ ــدارهـ ــا،
وتوزيعها ورقياً وإلكترونياً.
وان ـس ـج ــام ــاً م ــع ال ـت ــوج ــه ال ـح ـك ــوم ــي ب ـم ــواك ـب ــة ال ـت ـح ــوالت
الرقمية ومبادرة « %100ال ورقية» قررت اللجنة العليا
لـلـتـشــريـعــات واب ـت ــداءً م ــن ع ــام  2019أن ت ـكــون الـجــريــدة
الرسمية إلكترونية فقط ،والتوقف عن توزيعها ورقياً،
مــن خ ــال نـشــرهــا فــي بــوابــة دب ــي الـتـشــريـعـيــة ،واإلع ــان
عن صدور األعــداد الجديدة بواسطة البريد اإللكتروني،
ووسائل التواصل االجتماعي للجنة العليا للتشريعات.

رئيس قسم البحوث واإلصدارات

إشراك القطاع الخاص في تطوير المنظومة
التشريعية المستقبلية ..أولوية قصوى

دبيـالبيان
تمضي حكومة دبي قدماً على درب إرســاء الشراكة الفاعلة
بـيــن الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي وال ـخــاص ،بــاعـتـبــارهــا نـهـجــاً راسـخــاً
وقـيـمــة جــوهــريــة ورك ـي ــزة أســاس ـيــة لــدفــع الـنـهـضــة الـحـضــاريــة
الشاملة.
وتتواصل الجهود الحكومية الس ّباقة اليوم لتمكين نخبة
الرواد في القطاع الخاص من المساهمة بكفاءة واقتدار في
رسم خارطة طريق االستعداد
ل ـل ـخ ـم ـس ـيــن ع ــام ــاً ال ـم ـق ـب ـلــة،
ال سـ ّيـمــا مــن قـطــاعــات الـمــال
واألع ـم ــال ال ـتــي تـعـتـبــر ركـيــزة
أساسية في إعــاء شــأن دبي
ع ـل ــى الـ ـخ ــارط ــة االق ـت ـص ــادي ــة
العالمية.
ويـقــول الـمـسـتـشــار محمد
محمد السويدي
ج ـم ـع ــة ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ،م ـس ــاع ــد
األمـيــن الـعــام للجنة العليا للتشريعات ،إن «األمــانــة العامة
للجنة» تضع على عاتقها مسؤولية إشــراك القطاع الخاص
ف ــي ص ـيــاغــة ت ـشــري ـعــات م ــرن ــة وم ـس ـت ــدام ــة ت ــدع ــم ال ـق ـطــاعــات
الـقــائـمــة والـجــديــدة ،وتــدفــع عجلة االبـتـكــار واإلب ــداع لترسيخ
ريادة وجاذبية وتنافسية دبي باعتبارها العاصمة االقتصادية
األولى إقليمياً والوجهة المفضلة عالمياً لألعمال واالستثمار.
وأكد أن األمانة العامة لم تدّ خر جهداً في إطالق مشاريع
نوعية من شأنها تأهيل القطاع الخاص لالشتراك في تطوير
الـعـمـلـيــة الـتـشــريـعـيــة بــدبــي وت ـحــديــث الـبـنـيــة ال ـقــانــون ـيــة وف ـقــاً
لـمـتـطـلـبــات الـمـسـتـقـبــل ،وه ــو مــا ُتــرجــم فــي إط ــاق «م ـشــروع
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وقانونية متطورة».
وتــابــع« :تمثل الـشــراكــة االستراتيجية بين «اللجنة العليا
لـلـتـشــريـعــات» و«غ ــرف ــة دب ــي» دف ـعــة قــويــة بــاتـجــاه خـلــق بيئة
تشريعية وقانونية عالمية تواكب جهود دبي لتسريع وتيرة
نمو القطاعات االقتصادية القائمة والناشئة خالل المرحلة
الـقــادمــة ،بــالـتــزامــن مــع مـتـطـلـبــات مــرحـلــة اسـتـثـنــائـيــة تستعد
خــالـهــا اإلم ــارات لــدخــول خـمـسـيــن عــامــاً جــديــدة مــن الـنـمــاء.
ونضع نصب أعيننا مواصلة التنسيق مــع «غــرفــة دبــي» التي
تـضـطـلــع بـ ــدور م ـح ــوري ف ــي دع ــم ج ـه ــودن ــا لـتـحـسـيــن ك ـفــاءة
ومرونة واستدامة المنظومة التشريعية ،ال س ّيما وأنها جهة
فــاعـلــة فــي اق ـتــراح ومــراجـعــة الـتـشــريـعــات الـقــانــونـيــة الــداعـمــة
لتطور مجتمع األعمال».

مرحلة جديدة

 »10Xال ــذي ج ــاء تـجـسـيــداً لـتــوجـيـهــات ال ـق ـيــادة الــرش ـيــدة في
ترسيخ مبادئ المشاركة في العملية التشريعية ،التي تضع
حـجــر األس ــاس لـتــوجـيــه دف ــة الـتـنـمـيــة وب ـنــاء مـجـتـمـعــات أكـثــر
ازدهاراً ورخاءً وسعادة.

منصة مثالية

وب ـح ـس ــب الـ ـس ــوي ــدي «ي ـك ـت ـس ــب الـ ـمـ ـش ــروع ال ـم ـت ـف ـ ّرد أه ـم ـيــة
بالغة ،كونه منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل المباشر
مــع شــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص لـتـكــون الع ـبــاً بـ ــارزاً فــي تصميم
م ـن ـظ ــوم ــة ت ـشــري ـع ـيــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ت ــدع ــم ال ـم ـس ــاع ــي ال ـس ـ ّب ــاق ــة

منطقة التنقل

تجربة ملهمة تبرز جهود العرب بالنهوض
بالتنقل العالمي.

إلي ـج ــاد بـيـئــة ج ــاذب ــة ل ــأع ـم ــال واالس ـت ـث ـم ــار وداع ـم ــة لـلـتـنــويــع
االق ـت ـص ــادي ،وصـ ــوالً ب ــدب ــي إل ــى م ــوق ــع ال ـص ــدارة ب ـيــن ال ـمــدن
األفضل عالمياً».
وأضــاف« :تــواصــل األمــانــة العامة للجنة العمل عــن كثب
م ــع أبـ ــرز ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة ب ــال ـح ــراك االق ـت ـص ــادي ف ــي إم ــارة
دبـ ــي إلنـ ـج ــاح أهـ ـ ــداف «مـ ـشـ ــروع  »10Xف ــي إشـ ـ ــراك ال ـق ـط ــاع
الخاص في االرتقاء بالعملية التشريعية ،حيث تعاونت مع
«غــرفــة دبــي» مــدفــوعـ ًـة بتطلعاتهما المشتركة والـهــادفــة إلى
تـعـمـيــق ال ـشــراكــة بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخ ــاص فــي تـعــزيــز
تنافسية وكفاءة مجتمع األعمال ،استناداً إلى بيئة تشريعية

منطقة الفرص

رحلة عرض تفاعلية تتناول أبرز التحديات
العالمية في عصرنا.

ك ـم ــا ق ـ ــال ال ـم ـس ـت ـش ــار م ـح ـم ــد الـ ـسـ ــويـ ــدي« :ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
للتشريعات» مــاضـيــة فــي تنفيذ «مـشــروع  »10Xالــذي يمهد
ال ـط ــري ــق أمـ ــام م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ع ـن ــوان ـه ــا ال ـت ـم ـيــز ال ـت ـشــري ـعــي،
وال ــذي يـمـثــل ثـمــرة الـتـعــاون الـبـ ّنــاء بـيــن الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي
والخاص .وسيبقى إشراك القطاع الخاص بال شك على رأس
األولويات القصوى خالل الفترة المقبلة ،تماشياً مع االلتزام
ال ـم ـط ـل ــق ب ــوض ــع أس ـ ــس م ـت ـي ـن ــة ل ـت ــدع ـي ــم ق ـط ــاع ــات األعـ ـم ــال
واالسـتـثـمــار بما يصب فــي خــدمــة «مـبــادئ الخمسين» ،التي
تـتـمـحــور ح ــول ب ـنــاء االق ـت ـصــاد األف ـض ــل واألن ـش ــط ف ــي الـعــالــم
وتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة بمشاركة كافة الجهات
االتـحــاديــة والمحلية والـشــركــات ،كــونـهــا الـجـهــات المسؤولة
ع ــن ت ـطــويــر بـيـئــة اق ـت ـصــاديــة عــالـمـيــة ال ـم ـس ـتــوى ت ـكــون قــاطــرة
التنمية خالل الخمسين عاماً المقبلة».

منطقة االستدامة

منطقة تعرض مجموعة من أكثر
التقنيات تقدماً في العالم.
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مذكرة ورأي

التشريعي

االثنين |  ١٠ربيع اآلخــر  ١٥ | 144٣نوفمبر ٢٠٢١
العدد ١٥١٢٣

الحجية القانونية
للمستندات اإللكترونية
في المنازعات القضائية

مسؤول وحديث

*بقلم :فيصل الزفين

إدارة التثقيف
التشريعي دفعة لجهود
إثراء الثقافة القانونية

ل ـط ــال ـم ــا ش ـ ّـك ــل إث ـ ــراء ال ـث ـق ــاف ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة مـ ـحـ ــوراً رئ ـي ـســاً

دبي-البيان
أك ـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـت ـشــري ـعــات ف ــي دبـ ــي ف ــي رأي
ص ــادر عـنـهــا إلح ــدى ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـمـحـلـيــة ،أن
ال ـم ـس ـت ـن ــدات وال ـس ـج ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـح ــوز الـحـجـيــة
ذاتـهــا الـتــي تتمتع بـهــا الـمـسـتـنــدات والـسـجــات الــورقـيــة
(الـتـقـلـيــديــة) ،مـتــى ت ــواف ــرت فـيـهــا ال ـش ــروط الـمـنـصــوص
عليها فــي الـقــانــون االت ـحــادي رقــم ( )1لـسـنــة  2006في
شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية ،وهو األمر الذي
يمكن معه االعتداد بالمستندات اإللكترونية واالستناد
إليها في المنازعات القضائية كما لو كانت مستندات
ورقية.
واستندت اللجنة في تأسيس رأيها القانوني ،إلى نص
ال ـم ــادة ( )17م ـك ــرراً م ــن ال ـق ــان ــون االتـ ـح ــادي رق ــم ()10
ل ـس ـنــة  1992بـ ــإصـ ــدار ق ــان ــون اإلثـ ـبـ ــات ف ــي ال ـم ـع ــام ــات
ال ـم ــدن ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة وت ـع ــدي ــات ــه ،وال ـ ــذي جـ ــاء بــالـنــص
التالي« :يكون للتوقيع اإللكتروني والكتابة والمحررات
وال ـس ـج ــات وال ـم ـس ـت ـن ــدات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ذات الـحـجـيــة
ال ـم ـق ــررة ل ـل ـتــوق ـيــع وال ـك ـت ــاب ــة والـ ـمـ ـح ــررات وال ـس ـج ــات
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ــرس ـم ـي ــة والـ ـع ــرفـ ـي ــة فـ ــي أح ـ ـكـ ــام ه ــذا
القانون ،متى استوفت الشروط واألحكام المقررة في
التشريعات النافذة».
ونصت المادة ( )5من القانون االتحادي رقم ( )1لسنة
 2006فــي شــأن الـمـعــامــات والـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة على
أنه:
« 1-إذا اش ـت ــرط ال ـق ــان ــون ح ـف ــظ م ـس ـت ـنــد أو س ـج ــل أو
مـعـلــومــات ألي سـبــب ،فــإن هــذا الـشــرط يـكــون متحققاً
إذا تــم حفظ ذلــك المستند أو السجل أو المعلومات
ف ــي شـكــل سـجــل إل ـك ـتــرونــي ،شــريـطــة م ــراع ــاة م ــا يــأتــي:
(أ) حـفــظ الـسـجــل اإللـكـتــرونــي بــالـشـكــل ال ــذي أنـشــئ أو
أرسل أو استلم به ،أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل
بــدقــة الـمـعـلــومــات الـتــي أنـشـئــت أو أرسـلــت أو استلمت
فــي األصــل( .ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو
يتيح استخدامها والرجوع إليها في ما بعد( .ج) حفظ
ال ـم ـع ـل ــوم ــات – إن وج ـ ــدت – ال ـت ــي ت ـم ـك ــن م ــن ت ـحــديــد
منشأ الرسالة اإللكترونية وجهة وصولها وتاريخ ووقت
إرسالها واستالمها.
 2-ال يـمـتــد االل ـت ــزام بـحـفــظ الـمـسـتـنــدات أو الـسـجــات
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أو المعلومات وفقاً للبند (ج) من الفقرة ( )1من هذه
المادة إلى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية
لـمـجــرد الـتـمـكـيــن م ــن إرسـ ــال أو اس ـت ــام ال ـس ـج ــل،»....
ون ـص ــت الـ ـم ــادة ( )7م ــن ال ـق ــان ــون ذات ـ ــه ع ـل ــى أن ـ ــه« :إذا
اش ـت ــرط ال ـق ــان ــون ف ــي أي ب ـي ــان أو مـسـتـنــد أو س ـجــل أو
معاملة أو بينة أن يـكــون مـكـتــوبــاً ،أو نــص عـلــى ترتيب
ن ـت ــائ ــج م ـع ـي ـن ــة ع ـل ــى ع ـ ــدم ال ـك ـت ــاب ــة ،ف ـ ــإن ال ـم ـس ـت ـن ــد أو
السجل اإللكتروني يستوفي هذا الشرط إذا تم االلتزام
بــأحـكــام الـفـقــرة ( )1مــن الـمــادة ( )5مــن هــذا الـقــانــون»،
ً
إضافة إلى نص الفقرة ( )1من المادة ( )8من القانون

ذاته والذي جاء بالنص التالي:
« 1-إذا اشـ ـت ــرط ال ـق ــان ــون وج ـ ــود ت ــوق ـي ــع ع ـل ــى مـسـتـنــد
أو ن ــص عـلــى تــرتـيــب نـتــائــج مـعـيـنــة عـلــى ال ـتــوق ـيــع ،فــإن
التوقيع اإللكتروني الذي يعتمد عليه في إطار المعنى
الــوارد فــي الـمــادة ( )18مــن هــذا الـقــانــون يستوفي ذلك
الشرط».
وجـ ـ ــاءت ش ـ ــروح ال ـل ـج ـن ــة وت ــأس ـي ـس ـه ــا لـ ـل ــرأي ال ـق ــان ــون ــي
سالف الذكر ،على النحو التالي:
إن اس ـت ـع ـم ــال وسـ ــائـ ــل االت ـ ـص ـ ــال ال ـح ــدي ـث ــة فـ ــي إن ـج ــاز
المعامالت أدى إلى ظهور نمط جديد من المستندات،
يـ ـطـ ـل ــق عـ ـلـ ـي ــه مـ ـسـ ـم ــى «ال ـ ـس ـ ـج ـ ــات أو الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة» ،وه ـ ــي ك ـم ــا ع ــرف ـه ــا الـ ـق ــان ــون االتـ ـحـ ــادي
رق ــم ( )1ل ـس ـنــة  2006ال ـم ـش ــار إل ـي ــه ،أن ـه ــا س ـج ــات أو
م ـس ـت ـن ــدات ي ـت ــم إن ـش ــاؤه ــا أو ت ـخــزي ـن ـهــا أو اس ـت ـخــراج ـهــا
أو نـسـخـهــا أو إرســالـهــا أو إبــاغـهــا أو اسـتــامـهــا بوسيلة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ع ـلــى وس ـي ــط م ـل ـمــوس أو ع ـلــى أي وسـيــط
إلـكـتــرونــي آخــر ،وتـكــون قابلة لــاسـتــرجــاع بشكل يمكن
فهمه.
إن ت ـع ــري ــف ال ـق ــان ــون االتـ ـحـ ــادي رقـ ــم ( )1ل ـس ـنــة 2006
ال ـم ـش ــار إلـ ـي ــه ،ل ـل ـم ـس ـت ـنــد أو ال ـس ـج ــل اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ال
يختلف عن المستند أو السجل التقليدي إال من ناحية
إنشائه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه ،ففي حين
ي ـتــم إن ـش ــاء وح ـف ــظ ال ـس ـجــل ال ـت ـق ـل ـيــدي ب ـش ـكــل ورق ــي،
ف ــإن إن ـش ــاء الـسـجــل أو الـمـسـتـنــد اإلل ـك ـتــرونــي وتـخــزيـنــه
واسـتـخــراجــه ونـسـخــه وإرس ــال ــه يـتــم بــوسـيـلــة إلـكـتــرونـيــة
ع ـلــى وس ـيــط م ـل ـمــوس أو ع ـلــى وس ـيــط إل ـك ـتــرونــي آخ ــر،
يـكــون قــاب ـا ً لــاسـتــرجــاع بـشـكــل يـمـكــن فـهــم مــا يـحـتــويــه
من بيانات.

تواصل

منصة مخصصة لوسائل
اإلعالم لتغطية الفعاليات

م ــن م ـح ــاور ت ـحــديــث ال ـن ـظ ــام ال ـت ـشــري ـعــي ل ـي ـكــون قــاطــرة
التنمية الـشــامـلــة والـمـسـتــدامــة .وتـكـمــن أهـمـيــة التثقيف
الـتـشــريـعــي ف ــي ك ــون ــه دع ــام ــة مـتـيـنــة لـتـعــريــف الـجـمـهــور
الـمـسـتـهــدف بــالـتـشــريـعــات ون ـطــاق تـطـبـيـقـهــا ومـمــارسـتـهــا
لتحقيق الغاية الجوهرية منها ،والتي تصب في خدمة
ال ـت ــوج ـه ــات الــوط ـن ـيــة إلي ـج ــاد ح ـكــومــة س ـ ّب ــاق ــة ومـتـمـيــزة
ورائدة في مواكبة متطلبات المستقبل.
وتـعـتـبــر إدارة الـتـثـقـيــف الـتـشــريـعــي مـســاهـمــاً رئـيـسـيــاً في
نشر المعرفة التشريعية والقانونية ،من خالل التركيز
ع ـلــى م ـح ــاور ع ــدة تـشـمــل ال ـب ـحــوث واإلصـ ـ ــدارات وإدارة
ال ـم ـعــرفــة وال ـتــرج ـمــة ال ـقــانــون ـيــة ،واض ـع ـ ًـة ن ـصــب أعـيـنـهــا
قـ ـيـ ــادة ال ـج ـه ــود ال ـت ــوع ــوي ــة ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى رف ـ ــد األوس ـ ــاط
الـحـكــومـيــة والـمـجـتـمـعـيــة بــال ـم ـعــارف الـحــديـثــة الـضــامـنــة
لخلق بيئة آمـنــة لتحديث وتنفيذ تشريعات المستقبل
التي تتسم بالمرونة والديناميكية والـكـفــاءة ،بما يعزز
م ـبــادئ الـحــوكـمــة الــرشـيــدة وس ـيــادة الـقــانــون واسـتــدامــة
التشريعات الداعمة لسعادة ورفاهية ورخاء المجتمع.
وتقوم «اإلدارة» بأداء مهامها التوعوية والتثقيفية عبر
األق ـســام الـثــاثــة الـتــابـعــة لـهــا لـلــوصــول إلــى ثــاث شــرائــح
ً
متمثلة في الموظفين
رئيسة من الجمهور المستهدف،
الداخليين والقانونين العاملين في الجهات الحكومية
والمجتمع من مقيمين ومواطنين.
وتـسـتـنــد مـنـهـجـيــة الـتـثـقـيــف ع ـلــى ع ـقــد دورات تــدريـبـيــة
وورش عمل قانونية وتوفير المواد العلمية والتشريعية
مـ ــن خ ـ ــال قـ ــواعـ ــد ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي ال ـع ـمــل
الـقــانــونــي والـتـشــريـعــي ،بــاإلضــافــة إل ــى تـنـظـيــم الـلـقــاءات
التعريفية وإنـشــاء مكتبة على قـنــاة «يــوتـيــوب» الخاصة
بـ ــاألمـ ــانـ ــة الـ ـعـ ــامـ ــة ل ـن ـش ــر مـ ـحـ ـت ــوى الـ ـ ـ ــورش ال ـت ـث ـق ـي ـف ـي ــة
والـتــوعــويــة لتحقيق االسـتــدامــة فــي الـتـثـقـيــف التشريعي
وت ـس ـه ـيــل ال ــوص ــول ال ـم ـبــاشــر إل ــى ال ـم ـح ـتــوى ال ـم ـعــرفــي،
فـضـا ً عــن تـغــذيــة ال ـبــوابــة الـتـشــريـعـيــة وإصـ ــدار الـجــريــدة
الــرس ـم ـيــة وال ـم ـل ـحــق الـتـشــريـعــي واس ـت ـضــافــة الـفـعــالـيــات
النوعية مثل «األسبوع التشريعي».
ويعمل قسم البحوث واإلص ــدارات ،على إصــدار ونشر
الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة ل ـح ـك ــوم ــة دب ـ ــي ،ف ـض ـا ً ع ــن إعـ ــداد
ون ـش ــر ال ـب ـح ــوث وال ـ ــدراس ـ ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـش ــري ـع ــات
ض ـ ـمـ ــن إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ،مـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ــدعـ ــم
ال ـل ـغ ــوي وال ـت ــدق ـي ــق ع ـل ــى ج ـم ـيــع م ـش ــاري ــع ال ـت ـشــري ـعــات
والمذكرات والكتب تلبية لالحتياجات الحالية والناشئة
والمستقبلية.
و ُي ـع ـن ــى ال ـق ـس ــم ب ـم ـه ــام ال ـج ـم ــع وال ـح ـف ــظ وال ـت ــوث ـي ــق،
إلـكـتــرونـيــاً وورقـيــاً ،لنسخ التشريعات األصـلـيــة الـصــادرة
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عــن صــاحــب الـسـمــو حــاكــم دبــي ،وعــن رئـيــس المجلس
التنفيذي ،وتلك النسخ الصادرة عن الحكومة والجهات
الـحـكــومـيــة فــي دب ــي ،مــع تـحــديــث وت ـغــذيــة «ب ــواب ــة دبــي
التشريعية» بالبيانات التفصيلية الخاصة بالتشريعات
والجريدة الرسمية.
ويتمحور نطاق عمل «قسم إدارة المعرفة» التابع حول
تطوير نظام ونهج إدارة المعرفة المؤسسية بالتنسيق
مع الــوحــدات التنظيمية المعنية ومكتب اإلستراتيجية
والتميز المؤسسي ،باإلضافة إلى حصر وقياس وتوثيق
الـ ـمـ ـع ــارف ال ـم ــؤس ـس ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة
وتطوير آلية واضحة لمشاركة المعرفة بالتشريعات.

مصادر المعلومات

وت ـ ـش ـ ـمـ ــل ص ـ ــاح ـ ـي ـ ــات ال ـ ـق ـ ـسـ ــم إدارة مـ ـكـ ـتـ ـب ــة األم ـ ــان ـ ــة
الـعــامــة وتــوفـيــر م ـصــادر الـمـعـلــومــات بـمـخـتـلــف أشـكــالـهــا
وم ــوض ــوع ــات ـه ــا ،وإع ـ ــداد ون ـش ــر ت ـقــريــر ال ـم ـعــرفــة بـشـكــل
دوري وتلبية احتياجات األمانة العامة من المطبوعات
ذات ال ـص ـل ــة ب ــاألن ـش ـط ــة ال ـت ـخ ـص ـص ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،مــع
التركيز على توفير المعلومات على المستوى الداخلي
والـخــارجــي لدعم محتوى النشر المطلوب تحقيقه في
الـهــدف اإلسـتــراتـيـجــي لــأمــانــة الـعــامــة فــي تـعــزيــز الثقافة
التشريعية.
ويـ ــركـ ــز «قـ ـس ــم إدارة ال ـم ـع ــرف ــة» جـ ـهـ ــوده ع ـل ــى ت ـعــزيــز
الــوعــي الـقــانــونــي بالتشريعات المحلية فــي دبــي وإعــداد
وتنفيذ استطالعات الرأي الدورية والخاصة ببوابة دبي
الـتـشــريـعـيــة بـشـكــل دوري ،إل ــى ج ــان ــب ت ـطــويــر وتـغــذيــة
ال ـب ــواب ــة ب ــال ـم ــواد الـمـعــرفـيــة ذات ال ـعــاقــة بــالـتـشــريـعــات
واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ــوق ـي ــع مـ ــذكـ ــرات
التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك.
وي ـح ــرص الـقـســم عـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ــي تـنـظـيــم جـلـســات
ن ـق ــاش ـي ــة وورش ع ـم ــل ت ـفــاع ـل ـيــة ومـ ـح ــاض ــرات ون ـ ــدوات
ومؤتمرات قانونية داخلية وخارجية ،إلى جانب برامج
تــدريـبـيــة قــانــونـيــة تـلـبــي االح ـت ـيــاجــات الـتــدريـبـيــة لـمــوظـفــي
الشؤون القانونية في الجهات الحكومية.

صالحيات

أم ــا صــاح ـيــات «ق ـســم الـتــرجـمــة ال ـقــانــون ـيــة» ،فـتـتـمـحــور
ح ـ ــول ت ــرج ـم ــة ال ـت ـش ــري ـع ــات الـ ـمـ ـنـ ـش ــورة فـ ــي ال ـج ــري ــدة
الــرسـمـيــة لـحـكــومــة دب ــي ومـشــاريــع الـتـشــريـعــات الـمـعــدة
ل ــاس ـت ـع ـم ــال الـ ــداخـ ـلـ ــي فـ ــي األم ـ ــان ـ ــة الـ ـعـ ــامـ ــة ،ب ـغ ــرض
االستفادة منها خالل إعداد التشريع.

*مدير إدارة التثقيف التشريعي
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