
π«dO

äÉ©jô°ûàdG áZÉ«°Uh OGóYEG

»HO IQÉeEG ‘

QÉ°ûà°ùŸG OGóYEG

…ƒ«£©dG ìÓ°U óª

»æØdG ÖàµŸG ¢ù«FQ

2019

»HO IQÉeEG ‘ äÉ©jô°ûà∏d É«∏©dG áæé∏d áeÉ©dG áfÉeC’G

 120777 :Ü.¢U ,00971 4 2929299 :¢ùcÉa ,00971 4 2929200 :∞JÉg

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ,»HO

 slc.dubai.gov.ae      rps@slc.dubai.gov.ae



دليل

اإعداد و�شياغة الت�شريعات

يف اإمارة دبي

اإعداد امل�شت�شار
حممد �شالح العطيوي

رئي�س املكتب الفني

املراجعة اللغوية 
�سامل اإبراهيم الأحمد

رئي�س ق�سم البحوث والإ�سدارات

2019

Pages.indd   1 2/6/19   10:05 AM



ق�شم البحوث والإ�شدارات 

اإدارة التثقيف الت�شريعي

اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي 

هاتف: 2٩2٩2٠٠ 4 ٠٠٩٧١ - فاك�س: 2٩2٩2٩٩ 4 ٠٠٩٧١

�س.ب.  ١2٠٧٧٧ دبي - الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae          rps@slc.dubai.gov.ae

ISBN 978-9948-38-550-9 )الرقم املعياري الدويل للكتاب )ردمك

الإمارات العربية املتحدة

دليل اإعداد و�شياغة الت�شريعات يف اإمارة دبي. - دبي: اللجنة العليا للت�شريعات 

يف اإمارة دبي، 2٠١٩.

١٥٠ �س؛ 24�شم

١. الإمارات العربية املتحدة – قوانني وت�شريعات 

اأ. اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي 

Pages.indd   2 2/6/19   10:05 AM



3

حمتويات الدليل 

املقدمة  -

مراحل تطور العمل الت�شريعي يف اإمارة دبي  -

1- »مرحلة التاأ�سي�س«  
2- »مرحلة البناء«  

٣- »مرحلة التطوير والتحديث«  
٤- »مرحلة التمكني والتخطيط للم�ستقبل«  

املنظومة الت�شريعية يف دبي )م�شرية متوا�شلة ل�شنع وا�شت�شراف امل�شتقبل(   -

اأهمية الدليل   -

امل�ستفيدون من الدليل   
منهجية اإعداد الدليل   

مدى احلاجة لوجود دليل لل�سياغة الت�سريعية يف اإمارة دبي   
الخت�شا�س الت�شريعي لإمارة دبي يف ظل اأحكام د�شتور دولة الإمارات العربية    -

املتحدة

:  الخت�سا�س الت�سريعي لالحتاد ً اأول   
:  الخت�سا�س الت�سريعي لالإمارات ثانياً   

لالإمارات  ويجوز  الحتاد  بها  يخت�س  التي  الت�سريعية  الخت�سا�سات   : ثالثاً   
الت�سريع فيها

:  الخت�سا�س الت�سريعي لالإمارات لتنفيذ الت�سريع الحتادي رابعاً   
مراحل ال�شياغة الت�شريعية يف اإمارة دبي   -

الت�سريع  ملو�سوع  الفنية  والدرا�سات  ال�سيا�سات  اإعداد  مرحلة   : املرحلة الأولى   
املقرتح

: مرحلة املراجعة والإعداد وال�سياغة مل�سروع الت�سريع املقرتح املرحلة الثانية   
: مرحلة اإ�سدار الت�سريع املرحلة الثالثة   
: مرحلة تنفيذ الت�سريع املرحلة الرابعة   

١١
1٤
1٤
1٥
1٥
1٦
١٨
2١
22
2٣
2٤
2٥

2٥
2٨
29

٣0
3١
٣1

٣1
٣1
٣2

Pages.indd   3 2/6/19   10:05 AM



4

: مرحلة مراقبة �سحة تطبيق الت�سريع، وتقييم اأثره الت�سريعي املرحلة اخلام�سة   
ركائز ال�شناعة الت�شريعية   -

مفهوم الت�شريع واأهميته   -

العالقة بني الت�شريع وا�شرتاتيجيات احلكومة و�شيا�شاتها   -

مفهوم ال�شياغة الت�شريعية   -

املعايري والقواعد احلاكمة ل�شناعة الت�شريعات   -

اخت�شا�شات اللجنة العليا للت�شريعات يف جمال الت�شريعات املحلية   -

:  الت�سريعات املحلية اخلا�سعة لخت�سا�س اللجنة العليا اأولً   
:  مراجعة و�سياغة وحتديث الت�سريعات املحلية ثانياً   

:  اإ�سدار اجلريدة الر�سمية وحفظ الت�سريعات املحلية واأر�سفتها وترجمتها ثالثاً   
:  اأوجه التعاون املطلوبة من اجلهات احلكومية رابعاً   

اإعداد  يف  للت�سريعات  العليا  اللجنة  لدى  املعتمدة  الإجرائية  املراحل   : خام�ساً   
الت�سريعات املحلية

-  املتطلبات العامة لإعداد الت�شريعات

املتطلبات اخلا�شة لإعداد الت�شريعات يف اإمارة دبي   -

: املتطلبات اخلا�سة لعر�س املقرتح الت�سريعي ً اأول   
: املتطلبات اخلا�سة لعر�س م�سروع الت�سريع ثانياً   

ولدة فكرة م�شروع الت�شريع   -

جهات خمتلفة واأهداف واحدة   
التوافق الداخلي واأهميته   

انتهاج اأ�سلوب املبادرة وفوائده   
الأجندة الت�شريعية )اخلطة الت�شريعية ال�شنوية(   -

املق�سود بالأجندة الت�سريعية   
اأهمية العمل باأ�سلوب الأجندة الت�سريعية   

م�سادر »الأجندة الت�سريعية«   
اأهداف م�شروع الت�شريع   -

عالقة الت�سريع باأهدافه   
اأهمية وفائدة الإف�ساح عن اأهداف م�سروع الت�سريع   

٣2
33
34
3٥
3٦
3٧
4٠
٤0
٤0
٤0
٤1
٤1

42
43
٤٣
٤٣
4٥
٤٥
٤٥
٤٥
4٧
٤٧
٤٧
٤٧
4٩
٤9
٤9

Pages.indd   4 2/6/19   10:05 AM



٥

كيفية الإف�ساح عن اأهداف الت�سريع   
�سوابط �سياغة اأهداف الت�سريع   

اإجراءات اإ�شدار الت�شريعات املحلية يف اإمارة دبي   -

الأ�شول الفنية ل�شياغة الت�شريعات املحلية   -

تعريف ال�سياغة الت�سريعية   
تعريف اأ�سول ال�سياغة الت�سريعية   

اأهمية ال�سياغة الت�سريعية   
عنا�سر ال�سياغة الت�سريعية   
: )الفاعل القانوين( اأولً   

: )الفعل القانوين( ثانياً   
: )احلالة القانونية( ثالثاً   

�شور ال�شياغة الت�شريعية   -

ال�سياغة اجلامدة  -1
ال�سياغة املرنة  -2

ال�سياغة امل�سببة  -٣
ال�سياغة العامة  -٤

اللغة العربية والت�شريع   -

انتقاء الكلمات يف ال�شياغة الت�شريعية   -

ال�شمات ال�شكلية لل�شياغة الت�شريعية اجليدة   -

: ال�سياغات التي يجب البتعاد عنها اأولً   
: �سمات ال�سياغة الت�سريعية اجليدة ثانياً   

م�شكالت ال�شياغة الت�شريعية   -

اأق�شام ال�شياغة الت�شريعية   -

: الق�سم ال�سكلي اأولً   
: الق�سم املو�سوعي ً ثانيا   

خربات القائمني على ال�شياغة الت�شريعية بح�شب خطواتها   -

: التح�سري وحتديد الأ�سباب املوجبة اخلطوة الأولى   
: اإعداد امل�سودة الأولى للت�سريع اخلطوة الثانية   

٤9
٤9
٥١
٥3
٥٣
٥٣
٥٤
٥٤
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٧
٥٧
٥٧
٥٧
٥٨
٦٠
٦١
٦1
٦1
٦3
٦4
٦٤
٦٤
٦٧
٦٧
٦٧

Pages.indd   5 2/6/19   10:05 AM



٦

: اإ�سدار الت�سريع اخلطوة الثالثة   
ال�شروط الواجب اتباعها عند القيام بال�شياغة الت�شريعية   -

مبداأ ال�سرورة   -1
الو�سوح والعلم   -2

اإدراج الن�سو�س القانونية املنا�سبة يف املكان املنا�سب   -٣
تاريخ ال�سريان   -٤

حتقيق الفاعلية لأحكام الت�سريع   -٥
�شمات ال�شائغ اجليد   -

اخلربة الالزمة   -1
الدراية والإملام   -2

امللكات اخلا�سة   -٣
�شمات الت�شريع اجليد   -

ال�سمولية   -1
الب�ساطة والي�سر   -2
�سهولة التطبيق   -٣

اأهلية القائمني على ال�سياغة   -٤
التوافق والت�ساق والتكامل   -٥

القواعد الفنّية ل�شياغة الت�شريع   -

بناء الن�س الت�شريعي   -

عيوب ال�شياغة الت�شريعية   -

التدرج الهرمي للت�شريعات   -

الأدوات الت�شريعّية وال�شلطة املخت�شة باعتمادها   -

مذكرة املقرتح الت�شريعي   -

: املق�سود مبذكرة املقرتح الت�سريعي اأولً   
: اأهمية مذكرة املقرتح الت�سريعي ثانياً   

: حمتويات مذكرة املقرتح الت�سريعي ثالثاً   
: العتبارات الواجب مراعاتها عند �سياغة مذكرة املقرتح الت�سريعي رابعاً   

اإعداد خطة العمل ملراجعة الت�شريع واإعداده   -

٦9
٧٠
٧0
٧0
٧0
٧0
٧0
٧١
٧1
٧1
٧1
٧3
٧٣
٧٣
٧٣
٧٤
٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨3
٨٣
٨٣
٨٣
٨٥
٨٦

Pages.indd   6 2/6/19   10:05 AM



٧

: اخلطوات التمهيدية والأولّية اأولً   
: ت�سميم اخلطة ثانياً   

: اأهمية و�سع اخلطة ثالثاً   
: كيفّية تنفيذ اخلطة رابعاً   
: تقييم تنفيذ اخلطة خام�ساً   

الهيكل الت�شريعي   -

الأمثلة والتطبيقات العملية على الهيكل الت�شريعي   -

الق�سم الأول: )م�سمى الت�سريع وديباجته، وال�سلطة املخت�سة بالعتماد(  
م�سمى الت�سريع   -1

اأ-    مكّونات م�سمى الت�سريع
ب-  �سكل م�سمى الت�سريع

ال�سلطة املخت�سة باعتماد الت�سريع وديباجته   -2
اأ-    ال�سلطة املخت�سة بالعتماد

ب-  ديباجة الت�سريع
والأحكام  التطبيق  ونطاق  )التعريفات  التمهيدية  الأحكام  وي�سمل  الثاين،  الق�سم   

العامة(:
مادة التعريفات  -1  

اأ-    اأهمية مادة التعريفات  
ب- ما جتب مراعاته يف مادة التعريفات  

نطاق تطبيق الت�سريع  -2  
مادة اأهداف الت�سريع  -٣  

الق�سم الثالث، وي�سمل الأحكام املو�سوعية  
: الأحكام التنظيمية      الفئة الأولى 
: الأحكام الإجرائّية      الفئة الثانية 

: الأحكام ال�سامنة لاللتزام بالت�سريع      الفئة الثالثة 
الق�سم الرابع، الأحكام اخلتامية  

الأحكام النتقالّية  -1  
الأحكام احلافظة  -2  

٨٦
٨9
91
91
9٣
٩٥
٩٦
9٦
9٦
9٦
9٦
9٧
9٧
9٨

100

100
101
102
102
10٣
10٥
10٥
10٥
10٥
10٥
10٦
10٧

Pages.indd   7 2/6/19   10:05 AM



٨

الأحكام املتعلقة بتخويل �سالحية اإ�سدار الت�سريعات الفرعية )التنفيذية(  -٣  
حتديد اجلهات املكلفة بتنفيذ الت�سريع   -٤  

الأحكام املتعلقة بالإلغاء  -٥  
-  احلكمة من الإلغاء  

-  اأ�ساليب الإلغاء  
اأ�سلوب الإلغاء ال�سريح       اأ- 
اأ�سلوب الإلغاء ال�سمني       ب- 

-  تاأثري الإلغاء على الت�سريعات الفرعية  
-  اأثر الإلغاء على املراكز القانونّية القائمة  

-  اأثر الإلغاء على قاعدة هرمية الت�سريعات  
الأحكام املتعلقة ب�سريان الت�سريع ون�سره يف اجلريدة الر�سمية  -٦  

تو�سيح الت�سريع بتوقيع ال�سلطة املخت�سة باإ�سداره  -٧  
مكان وتاريخ الإ�سدار  -٨  
الق�سم اخلام�س، )املالحق(  

اأنواع املالحق  -  
1- اجلداول  
2- النماذج  

٣- اخلرائط  
٤- الأدلة  

�سوابط ا�ستعمال املالحق  -  
معايري ترتيب اأحكام الت�شريع   -

تق�سيم الأحكام املو�سوعية للت�سريع   
قواعد ت�سنيف وترتيب مواد الت�سريع   

مراعاة امل�ستوى املعقول للت�سنيف اأ-   
1- الأبواب  

2- الف�سول  
٣- املواد  

معايري عنونة وترقيم اأق�سام الت�سريع ب-   

10٨
109
109
110
110
110
110
111
112
112
11٣
11٤
11٥
11٥
11٥
11٦
11٦
11٦
11٦
11٨
١١٩
119
120
120
120
120
121
121

Pages.indd   8 2/6/19   10:05 AM



٩

ترقيم املواد وجتزئتها ج-   
- الفقرات   

- البنود   
�شوابط �شياغة الت�شريعات الفرعية   -

�شوابط �شياغة الت�شريعات املعّدلة   -

- �سور تعديل الت�سريع  
اأ-   الإلغاء   

ب- ال�ستبدال   
ج- الإ�سافة   

د- ال�ستبدال بكلمات وعبارات   
- حدود اللجوء اإلى الت�سريعات املعدلة  

اأ-   حجم التعديالت )تعديل معظم مواد الت�سريع(   
ب- تعدد الت�سريعات املعّدلة   

- كيفية حتديد م�سمى الت�سريع املعّدل  
- نطاق التعديل يف املادة املعّدلة  

- اأثر التعديل على ترقيم مواد الت�سريع الأ�سلي  
�شوابط �شياغة الأحكام اجلزائّية   -

املق�سود ب�سياغة الأحكام اجلزائية  -  
اأهمية الأحكام اجلزائية  -  

�سوابط �سياغة الأحكام اجلزائية  -  
التعبري اللغوي يف ال�شياغة الت�شريعية   -

املذكرة الإي�شاحية   -

ما املق�سود باملذكرة الإي�ساحية؟   -  
اأهمية املذكرة الإي�ساحية   -  

الطابع الثالثي للمذكرة الإي�ساحية   -  
�سوابط �سياغة املذكرة الإي�ساحية   -  

اخلامتة   -

121
121
122
١23
١2٦
12٦
12٦
12٦
12٧
12٧
12٧
12٨
12٨
12٨
129
129
١32
1٣2
1٣2
1٣2
١3٨
١4٨
1٤٨
1٤٨
1٤٨
1٤9
١٥٠

Pages.indd   9 2/6/19   10:05 AM



١٠

Pages.indd   10 2/6/19   10:05 AM



١١

املقدمة

اإن الت�سريع ي�سمح للمجتمع اأن يختار م�ستقبله، فهو م�سنوع دائمًا يف املا�سي من اأجل تطبيقه 
يف احلا�سر حتى ياأخذ املجتمع �سكاًل ما يف امل�ستقبل، وُينظر اإلى الت�سريع على اأنه اأداة فاعلة يف 
�سبطه  خالل  من  وذلك  له،  وال�ستقرار  والنمو  الرفاهية  لتحقيق  هامة  وو�سيلة  املجتمع،  تنظيم 
ل�سلوك الأفراد وحماية حقوقهم، وتنظيم القطاعات احليوية، واإن�ساء املرافق العامة القائمة على 
اإدارة تلك القطاعات وحمايتها و�سمان دميومتها وا�ستمرارها، وكذلك تنظيم ح�سول الأفراد على 

اخلدمات التي تقدمها تلك املرافق بعدالة وم�ساواة.

فالت�سريع وفقًا لهذه النظرة يعترب بحق املراآة التي ُتظهر مدى التطور الذي ي�سهده املجتمع، 
ويعك�س الأهداف واخلطط ال�سرتاتيجية للدول وبراجمها القت�سادية والجتماعية.

اإن �سياغة الت�سريعات فن ل بد لتمام معرفته من درا�سة م�ستفي�سة وجتربة طويلة، فال بد ملن 
ميار�س هذا العمل اأن تكون لديه مقدرة كبرية من العلم واملعرفة يف علم القانون واأ�سوله، عارفًا 
بتاريخ القانون وتطوره، مدركًا ظروف الزمان واملكان والبيئة التي ن�ساأت فيها القواعد القانونية 
ال�سابقة، قادرًا على التفرع منها اإلى الأ�سول التي هو راغب اأو مكّلف بو�سع حلول لها على �سكل 

قاعدة قانونية من �سفاتها العموم والتجريد والإلزام.

جهة  وجود  اأهمها:  من  ولعل  الت�سريع،  ل�سياغة  توفرها  من  بد  ل  اأ�سا�سية  متطلبات  وهناك 
متخ�س�سة يف �سياغة الت�سريعات، تعنى ببناء القواعد القانونية و�سياغتها، وذلك ل�سمان �سالمة 
العملية الت�سريعية من حيث ال�سبط وال�سياغة، وهذه اجلهة موجودة يف اإمارة دبي، وهي اللجنة 
العليا للت�سريعات املن�ساأة مبوجب املر�سوم رقم )2٣( ل�سنة 201٤، وكذلك توفر كادر ب�سري موؤهل 
قادر على النهو�س بالعملية الت�سريعية على الوجه الذي ي�سمن الإ�سهام يف بناء النظام القانوين 
ب�سورته املن�سودة، ويحقق ال�ستقرار يف اخلدمات املقدمة بفعالية ومتيز، والكادر املطلوب لهذه 
الغاية هو الذي ميتلك التاأهيل العلمي والحرتاف املهني القائم على جتربة طويلة، ومعرفة واعية 
بفقه الت�سريع واأ�سوله، وم�سادر الت�سريع والثقافة القانونية ال�سائدة يف البيئة املحيطة، وميتلك 
فنون التحليل والكتابة، وهذا الكادر متوفر يف دبي من خالل امل�ست�سارين القانونيني الذين تزخر 
للت�سريعات.  العليا  للجنة  العامة  الأمانة  الإمارة، مبن فيهم م�ست�سارو  بهم اجلهات احلكومية يف 
وا�سح  وحتديد  الت�سريع،  �سيتناوله  الذي  للمو�سوع  دقيقة  درا�سة  وجود  املتطلبات  هذه  بني  ومن 
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لأ�سبابه املوجبة، ومادة فنّية ت�سّكل الهيكل الأويل له، حيث اإنه ا�ستنادًا اإلى هذه املتطلبات ميكن 
ل�سانع الت�سريع اأن يبني القواعد القانونية للمو�سوع املراد تنظيمه.

الت�سريع  ماهية  حتديد  اأهمها:  العتبارات،  من  العديد  مراعاة  تتطلب  الت�سريع  �سياغة  اإن 
واأغرا�سه وبيان الأهداف املراد حتقيقها منه، وحتديد العالقة بني الت�سريع املقرتح والت�سريعات 
ال�سارية، وذلك ل�سمان اأن تكون ن�سو�سه من�سجمة مع الن�سو�س ذات ال�سلة يف تلك الت�سريعات. 
وكذلك حتديد الأداة الت�سريعية املراد اإعدادها، اإ�سافة اإلى و�سع م�سودة ت�سريع ذات ُبنية منطقية 
فكما  والو�سوح،  الدقة  حيث  من  الن�س  حمتوى  و�سبط  املرجّوة،  لالأغرا�س  وملبية  ومفهومة، 
القاعدة  توفرها يف  والتاأكد من  مراعاتها  بد من  ل  القانونية خ�سائ�س  للقاعدة  فاإن  معلوم  هو 
اأنها قاعدة  القاعدة يظهر منه  اأن حمتوى  التاأكد  اإنه ل بد من  ال�سياغة، حيث  الت�سريعية حمل 
عامة جمردة وملزمة، كما تت�سمن هذه العتبارات بناء املوا�سيع التي �سيتم معاجلتها يف الت�سريع 
املقرتح بطريقة يراعى فيها الرتابط بني الت�سريعات ال�سارية والت�سريع املقرتح؛ بهدف تاليف اأي 
للت�سريع املقرتح، فاأ�سلوب  اأ�سلوب ولغة واحدة  اإلى جانب املحافظة على  اأو تعار�س معها،  تداخل 
ال�سياغة له اأهمية كبرية يف حتويل مواد الت�سريع اإلى جمموعة متما�سكة من القواعد املن�سجمة 
غري املتعار�سة التي ي�سهل ا�ستخال�س الأحكام القانونية منها على الوجه الذي ين�سجم مع اأغرا�س 

الت�سريع.

عباراته  تكون  واأن  وموجزة،  ب�سيطة  و�سياغته  ووا�سحة  �سليمة  الت�سريع  لغة  تكون  اأن  ويجب 
ذات دللة قاطعة على املعنى املق�سود منها بعيدة عن الغمو�س والإبهام، ويجب جتنب ا�ستخدام 
عبارات اأو م�سطلحات غري مفهومة اأو غام�سة اأو متعار�سة، عالوة على �سبط التعريفات وذلك 
بتخ�سي�س املعاين الدقيقة التي يرمي الت�سريع اإلى فهم دللة الكلمة اأو العبارة منها، لذلك ينبغي 
ا�ستخدام التعريفات فقط عندما يكون معنى امل�سطلح مهمًا لفهم وتطبيق الت�سريع املقرتح اأو اإذا 

مت ا�ستخدام امل�سطلح ب�سكل متكرر يف الت�سريع.

يدي  بني  ن�سع  اأن  علينا  لزامًا  اأنه  وجدنا  للت�سريعات  العليا  اللجنة  يف  فاإننا  كله،  ذلك  لأجل 
كافة املهتمني بال�سناعة الت�سريعية، دلياًل يكون هاديًا لهم للنهو�س بالعمل الت�سريعي يف الإمارة، 
وهذا ما عكف عليه املعنيون يف الأمانة العامة للجنة العليا للت�سريعات، من خالل و�سع الإجراءات 
والقواعد واملنهجيات والنماذج التي تن�سجم يف م�سمونها وجمملها مع املتطلبات الت�سريعية احلالية 
واخلطط امل�ستقبلية التي تبنتها اإمارة دبي يف تعزيز مكانتها لتناف�س دول العامل، من خالل توفري 
بنية ت�سريعية متينه تواكب املتغريات وتدعم تطبيق التكنولوجيا يف خمتلف جمالتها، حيث يت�سمن 
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هذا الدليل العديد من املحاور الأ�سا�سية، التي تعك�س الأ�سول التي تتم مراعاتها وينبغي اللتزام 
بها ل�سمان حتقيق الت�سريعات للنتائج املرجّوة منها.

واهلل ويل التوفيق،
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مراحل تطور العمل الت�شريعي يف اإمارة دبي
     

اإن من اأهم عوامل تقدم الأمم واملجتمعات ورقيها وا�ستكمال بنيانها التنظيمي واملوؤ�س�سي، اأن 
تكون لديها منظومة ت�سريعية متكاملة، متوافقة مع اأحكام الد�ستور، ومع النظام القانوين والقيم 
الإن�سانية والأخالقية واملوروث احل�ساري والجتماعي الذي متتلكه، ول تخرج عن املبادئ العامة 
امل�ستقرة فيها، وهذا لن يتحقق اإل بوجود ت�سريعات تتواكب مع املالمح والأطر والأهداف واخلطط 
ال�سرتاتيجية العامة، وت�ستجيب للروؤى والحتياجات امل�ستقبلية، وذلك من خالل ت�سمينها قواعد 

قانونية من�سبطة تتجاوز العوائق والعقبات وتر�سم الطموحات والتطلعات.

من  امل�ستوحاة  الأ�سا�سية  املبادئ  من  جمموعة  اإلى  ي�ستند  املثلى  الت�سريعية  املنظومة  بناء  اإن 
ومع  الرا�سخة  الجتماعية  واملثل  القيم  مع  تتعار�س  ل  التي  العدالة،  وقواعد  الطبيعية  احلقوق 
الروؤى  يلبي  و�سّنه  و�سعه  �سيتم  الذي  الت�سريع  كان  وطاملا  الف�سلى،  الدولية  واملواثيق  التفاقيات 
امل�ستقبلية التي تهدف اإلى معاجلة الأمور وامل�سائل التي يتوقع ح�سولها بعد ع�سرات ال�سنني، فاإن 

ذلك �سيولد الثقة يف قوانني تلك الدول، واإذا تولدت هذه الثقة حتقق ال�ستقرار والرخاء.

اإن الت�سريع هو عبارة عن جمموعة من القواعد القانونية التي حتكم �سلوك الأفراد يف املجتمع، 
وتنظم �سري املرافق العامة فيه، وتنظم ح�سولهم على اخلدمات العامة بعدالة وم�ساواة، باعتبارها 
هذا  يف  اخت�سا�سات  من  متلكه  مبا  املخت�سة  ال�سلطة  عن  ت�سدر  وملزمة  وجمردة  عامة  قواعد 
ال�ساأن، وهو بذلك يعّد مراآة تعك�س وترتجم بحق ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات الناظمة لكافة مناحي 
احلياة، وذلك من خالل �سياغة الربامج القت�سادية والجتماعية والثقافية وغريها �سمن قوالب 

قانونية حمددة.

لقد مر العمل الت�سريعي يف اإمارة دبي بالعديد من املراحل التي عا�سرت وواكبت تطور الإمارة 
منذ ن�ساأتها، مرورًا مبرحلة البناء والتطوير، ومن ثم مراحل التمكني والتطوير والتحديث امل�ستمر، 

وذلك على النحو التايل:

١- »مرحلة التاأ�شي�س«

القانونية  املنظومة  كانت  املا�سي  القرن  خم�سينيات  يف  وتاأ�سي�سها  الإمارة  ن�ساأة  بداية  مع 
والت�سريعية يف هذه املرحلة تعتمد ب�سكل اأ�سا�س على الراأي الفقهي لرجل الدين والقا�سي ال�سرعي، 
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الذي كان يتخذ من قلعة نايف مقرًا له، حيث كان رجل الدين والقا�سي ال�سرعي يف ذلك الوقت 
املرجع الوحيد للنظام القانوين يف املجتمع وذلك من خالل اإحالة امل�سائل اإليه ليبدي راأيه فيها.

2- »مرحلة البناء«

مع بداية �ستينيات القرن الع�سرين والتي �سهدت بواكري عملية البناء والتنظيم يف اإمارة دبي، 
انتقلت املنظومة القانونية والت�سريعية اإلى مرحلة بروز فكرة رجل القانون اأو امل�ست�سار القانوين، 
الذي كان ي�ستند اإلى راأيه الإيثاري يف �سياغة الت�سريعات مبنظور �سخ�سي ينا�سب منط احلياة يف 
ذلك الع�سر وتلك احلقبة من حياة الإمارة، حيث مت اإن�ساء مكتب امل�ست�سار القانوين حلكومة دبي 
الت�سريعية،  املوؤ�س�سة  الأ�سا�س لفكرة  الذي كان مبثابة حجر  ال�سمو حاكم دبي،  يف ديوان �ساحب 

واملرجع القانوين الرئي�س يف اإمارة دبي.

3- »مرحلة التطوير والتحديث«

احلادي  القرن  وبداية  الع�سرين  القرن  نهايات  يف  املختلفة  مناحيها  يف  الإمارة  تطور  مع 
التنفيذي  اآل مكتوم، رحمه اهلل، املجل�س  اأن�ساأ �ساحب ال�سمو ال�سيخ مكتوم بن را�سد  والع�سرين، 
�ساحب  املجل�س  تراأ�س  حيث  الإمارة،  يف  الإبداع  اأيقونة  اأ�سبح  الذي   ،200٣ عام  يف  دبي  لإمارة 
وتطوير  ر�سم  �سموه عملية  وقاد  اآنذاك،  اآل مكتوم، ويل عهد دبي  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
�سيا�سات الإمارة، وو�سع الأهداف ال�سرتاتيجية املرجو حتقيقها، وقد تطلبت هذه املرحلة تطور 
التي  املوؤ�س�سي والحتياجات املجتمعية  التطور  لتواكب  الإمارة،  القانونية والت�سريعية يف  املنظومة 
اآنذاك، وقد كان لذلك كبري الأثر يف ظهور فكرة املوؤ�س�سة القانونية،  اأطلقها �سمو ويل عهد دبي 
التي متثلت يف اإن�ساء دائرة ال�سوؤون القانونية حلكومة دبي يف عام 200٨، والتي بدورها اأ�سبحت 
مهمة  الت�سريعية،  املهام  اإلى  بالإ�سافة  اإليها  واأ�سندت  الإمارة،  يف  القانوين  النظام  ع�سب  متثل 
الفتوى والراأي القانوين، ومهمة ترخي�س املحامني وامل�ست�سارين القانونيني، ومهمة متثيل الإمارة 
يف الت�سريعات الحتادية ويف املعاهدات والتفاقيات الدولية، بالإ�سافة اإلى مهمة متثيل احلكومة 

واجلهات احلكومية اأمام الق�ساء وجلان التحكيم.

وعلى نف�س الأثر الإبداعي، قام �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
دبي، رعاه اهلل، بعد اأن مت تعيينه رئي�سًا للمجل�س التنفيذي يف اإمارة دبي، باإن�ساء اللجان القطاعية 
املتخ�س�سة يف املجل�س التنفيذي الإمارة دبي، واأناط بها مهمة النظر يف امل�سائل املتعلقة باملجاالت 
القت�سادية والجتماعية وال�سحة وال�سالمة العامة والتعليم والبنى التحتية والأمن والعدل وغريها 
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من مناحي احلياة الأخرى، وذلك من خالل مراجعة وو�سع ال�سيا�سات احلكومية ومناق�ستها مع 
اجلهات ذات الخت�سا�س وبلورتها �سمن منهجية علمية، تلبي روؤى وتطلعات القيادة الر�سيدة وتفي 
القانوين  العمل  تطوير  العملية يف  هذه  اأ�سهمت  ولقد  املختلفة،  وفئاته  املجتمع  اأفراد  باحتياجات 

والت�سريعي يف الإمارة، واأ�سحت ت�سريعات الإمارة مراآة عاك�سة ل�سيا�سات احلكومة وبراجمها.

4- »مرحلة التمكني والتخطيط للم�شتقبل«

اإن عملية تطور املنهجيات وامل�ساريع احلكومية التي ت�سهدها اإمارة دبي وامل�ستمدة من فكر وروؤى 
وقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي، حفظه اهلل ورعاه، وظهور فكرة القت�ساد الإ�سالمي، والقت�ساد الأخ�سر، والقت�ساد 
املعريف، وبروز فكرة احلكومة الذكية، وحكومة امل�ستقبل، كل ذلك التطور النمطي والتقني والفني 
والفكري والإبداعي والقت�سادي يف الإمارة، اأوجد �سرورة ملحة اإلى تطور املنظومة الت�سريعية مبا 

يواكب تلك الروؤى العظيمة واملنهجيات الفذة.

اإن حكومة امل�ستقبل تقت�سي باأن يكون الت�سريع مواكبًا للتطور، م�ست�سرفًا للم�ستقبل، حمافظًا 
رقم )2٣(  املر�سوم  دبي  ال�سمو حاكم  اأ�سدر �ساحب  ولتحقيق ذلك  واملنجزات،  املكت�سبات  على 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  تتبع  التي  دبي،  اإمارة  يف  للت�سريعات  العليا  اللجنة  باإن�ساء   201٤ ل�سنة 
وبرئا�سة �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئي�س 
املجل�س التنفيذي، رعاه اهلل، معلنًا بذلك بدء مرحلة جديدة يف العمل القانوين والت�سريعي، مرحلة 
املوؤ�س�سية  امل�ساركة  فكرة  تر�سيخ  واأداتها  امل�ستقبل،  وبناء  حتقق  ما  جميع  على  املحافظة  قوامها 
واملجتمعية يف بناء ومتتني املنظومة الت�سريعية، حيث اأ�سدر �سمو رئي�س اللجنة العليا للت�سريعات 
الذين  القانونيني  امل�ست�سارين  ع�سويتها  يف  ت�سم  التي  املتخ�س�سة،  الفنية  اللجان  باإن�ساء  قرارًا 
ميثلون اجلهات احلكومية املختلفة لتوفري اأكرب قدر من ال�سفافية والفاعلية يف العمل الت�سريعي، 

والإ�سهام يف �سياغة ت�سريعات رياديه تلبي الحتياجات امل�ستقبلية.

والغايات املرجّوة منها، �سمن  النتائج والأهداف  الإمارة  ال�سارية يف  الت�سريعات  ولكي حتقق 
منهجية متكاملة، ل تقت�سر فقط على ابتكار احللول والأفكار بطريقة علمية ومدرو�سة اأو �سياغتها 
نتائجها  وتقييم  واإ�سدارها  �سنها  بعد  اأثرها  لقيا�س  لتمتد  بل  من�سبطة،  ت�سريعية  قوالب  �سمن 
اإلى  بالإ�سافة  دبي  اإمارة  يف  للت�سريعات  العليا  باللجنة  اأنيط  فلقد  تطبيقها،  ح�سن  من  والتحقق 
مهمة الت�سريع ومتثيل الإمارة يف املجال�س واللجان الت�سريعية املحلية والحتادية، ومتثيل احلكومة 
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القانونية، مهمة  والآراء  الفتاوى  واإ�سدار  الدولية،  املعاهدات والتفاقيات  واجلهات احلكومية يف 
الرقابة على ح�سن تطبيق الت�سريعات يف الإمارة، والتي تعّد �سابقة على امل�ستوى العاملي، لت�سبح 
بذلك اللجنة برئا�سة �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، وتوجيهاته ومتابعته احلثيثة، 
منارًا لت�سريعات ريادية حتاكي تطور احلياة يف اإمارة دبي وت�ست�سرف امل�ستقبل، الذي اأ�سبح منهجًا 

حكوميًا قائمًا على املحافظة على املكت�سبات، و�ساعيًا نحو احلداثة والتطور امل�ستمر.
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املنظومة الت�شريعية يف دبي
)م�شرية متوا�شلة ل�شنع وا�شت�شراف امل�شتقبل(

اإن املنظومة الت�سريعية املتينة يف اأي جمتمع هي حجر الأ�سا�س لقيادة دفة التنمية القت�سادية 
الذي  امل�ستقبل  بيئة داعمة و�سلبة ل�ست�سراف و�سنع  اإلى ما متثله من  بالنظر  فيه،  والجتماعية 
نواحي  تنظم خمتلف  ت�سريعية  منظومة  و�سع  اإلى  �سعت  التي  الدول  بني  ومن  الدول،  اإليه  ت�سبو 
احلياة دولة الإمارات العربية املتحدة، منطلقة يف ذلك من اإميانها الرا�سخ ببناء دولة املوؤ�س�سات 

و�سيادة القانون.

الت�سريعات  بتطوير  بالغًا  اهتمامًا  دبي  اإمارة  يف  الر�سيدة  القيادة  اأولت  الإطار  هذا  و�سمن 
وحتديثها خالل ال�سنوات املا�سية على نحو ي�سمن احلفاظ على املكت�سبات احل�سارية التي حققتها، 
ونقطة انطالق مل�ستقبل م�سرق ومزدهر، ير�سي الدعائم املتينة لإيجاد جمتمع متوافق ومتعا�سد 

يحقق العدالة وامل�ساواة لأفراده وفئاته املختلفة مبا ين�سجم مع خططها ال�سرتاتيجية.

واإدراكًا منها ملتطلبات التطور املت�سارع، �سهدت دبي م�سرية حافلة بالنجاح يف حتديث الأطر 
وت�ست�سرف  الواقع  حتاكي  ريادية  ت�سريعات  اإلى  و�سوًل  الت�سريعية،  منظومتها  وتعزيز  القانونية 
امل�ستقبل وتواكب متطلبات النه�سة احل�سارية ال�ساملة و�سوًل اإلى الريادة العاملية، ا�ستلهامًا من 
الروؤية الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، الذي قال: »نحن ل نر�سى عن املركز الأول بدياًل«. حيث �سهدت 
ت�سريعات الإمارة خالل ال�سنوات املا�سية تطورًا لفتًا، يوائم عجلة التطور القت�سادي والجتماعي 
فيه مفاهيم مبتكرة  الذي ظهرت  املعا�سر،  ي�سهده عاملنا  الذي  والثقايف  والإبداعي  والتكنولوجي 
عا�سمة  وجعلها  امل�ستقبل،  مدينة  بناء  يف  روؤيتها  حتقيق  اإلى  اإ�سافة  امل�ستقبل،  مالمح  تر�سم 

لالقت�ساد الإ�سالمي، والتحول الذكي يف خدماتها والتعامالت التي تتم فيها.

مواكبة امل�شتقبل

لقد ا�ستوجب حتّول دبي اإلى املدينة الأذكى عامليًا، توفري ت�سريعات مرنة تواكب التغيريات الهيكلية 
يف هذا املجال، �سعيًا لتح�سني الأداء الفّعال والتميز يف تقدمي اخلدمات واإجناز املعامالت، وتعزيز 
اجلاهزية ملواجهة التحديات النا�سئة يف اإطار ال�ستعداد لدخول حقبة »اقت�ساد ما بعد النفط«. 
وجاءت النقلة الأبرز على �سعيد تطوير الت�سريعات الداعمة مل�سرية دبي التنموية تاأ�سي�س »اللجنة 
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العليا للت�سريعات« مبوجب املر�سوم رقم )2٣( ل�سنة 201٤ ال�سادر عن �ساحب ال�سمو حاكم دبي 
»رعاه اهلل«، التي اأ�س�ست ملرحلة جديدة من التميز الت�سريعي. حيث اأنيط باللجنة م�سوؤوليات هامة، 
ومنها الإ�سراف على عملية تطوير ومراجعة واإ�سدار الت�سريعات، ومراقبة ح�سن تنفيذها �سمن 
�سركائها  بالتعاون مع  ال�ساأن، وذلك  املطبقة يف هذا  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  منهجيات حتاكي 
ال�سرتاتيجيني وكافة اجلهات املعنّية، ف�ساًل عن حت�سني ورفع جودة الت�سريعات وكفاءتها، و�سوًل 
اإلى منظومة قانونية توائم التطلعات امل�ستقبلية لإمارة دبي، مع الأخذ بعني العتبار �سمان تكامل 

وتوافق اأحكامها مع الد�ستور والت�سريعات الحتادية والت�سريعات املحلية ال�سارية.

لقد متكنت »اللجنة العليا للت�سريعات«، منذ تاأ�سي�سها، من حتقيق اإجنازات نوعية على �سعيد 
الرتقاء باملنظومة الت�سريعية والقانونية لإمارة دبي، متا�سيًا مع روؤيتها الطموحة املتمّثلة يف »�سناعة 
ت�سريعات تواكب الع�سر وحتاكي امل�ستقبل«. وتندرج هذه الإجنازات يف اإطار املحاور الرئي�سية التي 
ت�سريعات م�ستدامة ومتوازنة،  توفري  املتمّثلة يف  الأهداف ال�سرتاتيجية لإمارة دبي،  اإليها  ترتكز 
موؤ�س�سية  بيئة  وخلق  الت�سريعية،  الثقافة  وتعزيز  ال�سارية،  للت�سريعات  الأمثل  التطبيق  و�سمان 
يف  املوؤثرة  املجالت  مبختلف  ال�سلة  ذات  الت�سريعات  لتطوير  نوعية  مب�ساريع  مدعومًة  متميزة، 
م�سرية التنمية القت�سادية والجتماعية، مبا فيها الطريان والف�ساء واملدن الذكية والبتكار واإدارة 
ال�سعادة  امل�ستقبل، ومبا يحقق  وبناء حكومة  والب�سرية،  والتقنية  واملادية  املالية  املوارد احلكومية 
اأدوات وم�ساريع ونظم مبتكرة، حتقق ال�ستدامة، وتقوم  للمواطنني واملقيمني والزوار، من خالل 

على الت�سامح، واإطالق الطاقات الكامنة لل�سباب.

ت�سري اإمارة دبي بخطى ثابتة على درب التميز الت�سريعي، مدعومًة مب�سرية حافلة بالإجنازات 
وقطاعاته  املجتمع  فئات  حاجات  تلبية  تكفل  ت�سريعات  اإعداد  اإلى  وت�سعى  املتالحقة،  النوعية 
تتمتع  مدينة  وبناء  وامل�ساواة،  والعدالة  الت�سامح  على  قائم  متكامل  جمتمع  اإلى  و�سوًل  املختلفة، 
بنمو اقت�سادي م�ستدام. و»اللجنة العليا للت�سريعات«، منذ تاأ�سي�سها يف عام 201٤، و�سعت على 
عاتقها م�سوؤولية الرتقاء باملنظومة الت�سريعية والقانونية لإمارة دبي، وفق روؤية وا�سحة تتمثل يف 
تطوير »ت�سريعات تواكب الع�سر وحتاكي امل�ستقبل«، ولقد ا�ستطاعت خالل ال�سنوات الأربع املا�سية 
اإيجاد بنية ت�سريعية فعالة تدعم التقدم القت�سادي والرخاء  اأن تكون �سريكًا حقيقيًا وفاعاًل يف 
الجتماعي، وت�سع اأ�س�سًا متينة لبناء غٍد اأف�سل ي�سمو اإلى م�ستوى تطلعات القيادة الر�سيدة التي 

اعتنقت ال�سعادة والرخاء والنمو غايًة ونهجًا واأ�سلوب حياة.

فعلى �سبيل املثال، �سهدت ال�سنوات القليلة املا�سية تطورًا لفتًا على �سعيد البنية الت�سريعية يف 
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الإمارة، التي ميكن القول باأنها تت�سم باملتانة والتطور واملرونة، وتواكب ركب التقدم الذي تقوده 
دبي للو�سول اإلى م�ساف اأف�سل الأمم املتقدمة يف العامل. وحتافظ على الإجنازات التي حققتها يف 
كافة املجالت مبا يتما�سى مع متطّلبات القرن احلادي والع�سرين، وذلك من خالل ا�ستنادها على 
ركائز اأ�سا�سية تتمثل يف الحرتافية واملهنية وحتفيز الإبداع والبتكار. وما كان ذلك ليتحقق لول 
الثقة الكبرية والدعم املتوا�سل والالحمدود الذي تلقاه القائمون على اإيجاد هذه البيئة من لدن 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل«، والتوجيهات الدائمة واملتابعة ال�سخ�سية من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي، وكذلك �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئي�س اللجنة العليا للت�سريعات، وهو الأمر الذي كان له الأثر 
بالعتبار،  الأخذ بعني  الت�سريعية، مع  العملية  للم�سي قدمًا باجتاه تطوير  الكبري  والدافع  البالغ، 
والتنظيم  املعرفة،  وت�سدير  وتعميق  ونقل  الإلكرتوين  والأمن  الذكي  والتحول  الب�سرية  التنمية 
الع�سري لكافة مفا�سل احلياة، باعتبارها مالمح مميزة للحقبة القادمة من الريادة والتميز يف 

اإمارة دبي ب�سكل خا�س، ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام.
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اأهمية الدليل

مل يعد مبقدور اأي دولة، يف ظل التنوع الالمتناهي يف جوانب ال�سلوك الإن�ساين، وت�سعب مناحي 
من  عنها  ي�سدر  ما  جودة  ت�سمن  اأن  والتقدم،  التعقيد  �سديدة  املجالت  من  العديد  يف  احلياة 
ت�سريعات، من غري اأن تقوم باإر�ساء نظام وا�سح يعتمد اآلية علمية على درجة عالية من الدقة، من 
�ساأنها اأن توؤدي اإلى جودة ت�سريعاتها، وحتقيقها لالأهداف والغايات املرجّوة منها، فالتحديات التي 
يومًا  اأ�سحت كبرية ومتنامية  الت�سريعات و�سياغتها،  اإعداد م�سروعات  العاملني يف جمال  تواجه 
بعد يوم، كاأثر مرتتب ملا اأ�سبحت تت�سم به الأن�سطة الب�سرية من تنوع وا�سع، وتخ�س�س دقيق يف 

كافة املجالت.

لقد انتبهت العديد من الدول اإلى هذه احلقيقة، فاأدركت اأن مهمة من يعمل يف هذا املجال اأ�سحى 
عمله اأكرب تعقيدًا واأكرث �سعوبة، من اأن يرتك هذا العمل ملجرد مهاراته وخرباته ال�سخ�سية، مهما 
متيزت هذه املهارات وتنوعت تلك اخلربات، لأجل ذلك قامت تلك الدول باإ�سدار ما ي�سمى »الدليل 
وقد  الت�سريعات،  و�سياغة  اإعداد  جمال  يف  العمل  يحرتف  من  لكل  مر�سدًا  باعتباره  الت�سريعي«، 
اأقدمت تلك الدول على هذه اخلطوة، اإميانًا منها باأن العمل يف هذا املجال الدقيق فائق الأهمية، 
واأنه ل بد اأن يت�سم باملوؤ�س�سية، واملنهجية العلمية، الذي يقوم على اعتماد اآليات حمكمة، ووا�سحة، 
وحمددة املراحل واخلطوات، وذلك لت�سمن جودة الت�سريعات التي ت�سدرها، وتتدارك ال�سلبيات 

التي ميكن اأن تنجم عنها.

واأّما على م�ستوى اإمارة دبي، فاإن احلاجة اإلى الأدلة الت�سريعية يف غاية الأهمية، وذلك لتقنني 
جتربتها املتميزة واملتفردة يف هذا اخل�سو�س، لي�س على امل�ستوى املحلي فقط واإمنا على امل�ستوى 
الإقليمي والعاملي كذلك، فالإمارة متتلك خربات مرتاكمة وغنّية يف جمال اإعداد و�سياغة الت�سريعات 
املحلية، وقد منت هذه اخلربة وتنامت ب�سكل ملحوظ خا�سة يف ال�سنوات القليلة املا�سية، ولكنها 
مل جتد من يهتم بدرا�ستها، وحتليلها، وا�ستنباط االأ�سول وال�سوابط والقواعد منها، لذلك عكفت 
منذ اأن التحقت بالعمل كم�ست�سار قانوين ورئي�ٍس للمكتب الفني يف اللجنة العليا للت�سريعات يف اإمارة 
دبي وحتى تاريخه، يف فح�س وحتليل ودرا�سة الرتاث الت�سريعي يف الإمارة، واطلعت على العديد 
من الأدلة الت�سريعية املعمول بها لدى العديد من الدول، و�سوًل اإلى و�سع اأول دليل لإعداد و�سياغة 

الت�سريعات يف اإمارة دبي.
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امل�شتفيدون من الدليل

اإن هذا الدليل موجه اإلى جميع العاملني يف جمال �سياغة الت�سريعات يف اإمارة دبي، �سواء كانوا 
من القانونيني وامل�ست�سارين العاملني لدى الأمانة العامة للجنة العليا للت�سريعات اأو العاملني لدى 
اجلهات احلكومية املحلية يف الإمارة، بهدف توحيد ال�سوابط ال�سليمة، اأو ما ميكن اأن يطلق عليه 
اأف�سل املمار�سات يف جمال اإعداد و�سياغة الت�سريعات، كما اأن هذا الدليل ذو اأهمية كبرية ملن هم 
يف بدايات عملهم يف جمال اإعداد و�سياغة الت�سريعات وللباحثني واملهتمني بهذا املجال، اإذ يقدم 
اإبراز �سوابط العمل يف هذا املجال  اإ�سهاما كبريًا يف  لكل هوؤلء، ولغريهم من املعنيني ما ي�سهم 
�سديد الأهمية، وما يتعني الأخذ به وما يتعني اجتنابه، و�سوًل اإلى �سمان جودة املنتج الت�سريعي، 
اإمارة دبي من قبل، حيث اأن ممار�سة  وكل هذا يعترب اأمرًا جديدًا مل ي�سبق تقدميه على م�ستوى 
العمل الت�سريعي فيها كان اأمرًا يعتمد على نقل اخلربة من امل�ست�سار الأقدم اإلى القانوين الأحدث 
من غري وجود مرجع اأو مادة مدّونة ت�سلح اأ�سا�سًا للرجوع اإليها وال�ستفادة منها كلما تطلب الأمر 

ذلك.

كما اأن هذا الدليل ي�سلح لأن يكون نواة لبدء التفكري يف تدري�س مادة »ال�سياغة الت�سريعية« 
اإلى اأهمية هذا  اأ�سوة ببع�س الدول التي تنبهت  اأو كدرا�سة عليا يف كليات القانون،  كدبلوم مهني 

املو�سوع، كدولة كندا.
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منهجية اإعداد الدليل

ينتهجه  الذي  النهج  بح�سب  وتختلف،  الت�سريعية،  الأدلة  اإعداد  بها  يتم  التي  الطرق  تتعدد 
وا�سعوها، وقد ارتاأينا اأن ننتهج طريقة تعتمد على املمار�سة العملية والتطور الزمني ملراحل اإعداد 
و�سياغة  اإعداد  وقواعد  ل�سوابط  نعر�س  اأن  لنا  ف�سّ فقد  اآخر  ومبعنى  دبي،  اإمارة  الت�سريعات يف 
الت�سريعات بدءًا من تبيان من له احلق يف اقرتاح الت�سريع، وكيفية تفعيل هذا احلق، وكيف تولد 
فكرة م�سروع الت�سريع، وكيف يتم عر�س اأ�سبابه املوجبة، وكافة ما يتعني مراعاته من اأمور تفر�سها 
ال�سيا�سة الت�سريعية، ثم تطرقنا ل�سوابط واأ�س�س �سياغة خمتلف اأجزاء واأق�سام الت�سريع، و�سوًل 
اإلى اعتماده واإ�سداره من ال�سلطة املخت�سة، ون�سره يف اجلريدة الر�سمية، وقد ارتاأينا اأن هذا النهج 
هو الأ�سهل بالن�سبة للقارئ، اإذ يراعي عر�س كافة جوانب منظومة �سناعة الت�سريعات يف اإمارة 
دبي بالطريقة التي يتم بها، وكما اأ�سلفنا القول فقد طعّمنا هذا الدليل، كلما اأمكن لنا ذلك، باأمثلة 
عملية من الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة، كما راعينا، يف كل اأجزاء الدليل، الطابع العملي البحت 
الذي تت�سم به الأدلة الت�سريعية، متجنبني عر�س النظريات الفقهية اأو اأوجه اخلالف يف الراأي بني 
خمتلف املدار�س الت�سريعية يف العامل، فهذا الدليل راعى تقدمي املعلومة الوا�سحة والدقيقة على 

نحو يجعلها �ساحلة لال�ستخدام والتطبيق مبا�سرة يف الواقع العملي.
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مدى احلاجة لوجود دليل لل�شياغة الت�شريعية يف اإمارة دبي

اجلهات  موظفي  بني  القانونّية  املعرفة  ن�سر  يف  للت�سريعات  العليا  اللجنة  دور  من  انطالقا 
احلكومية واأفراد املجتمع، فقد ارتاأت العمل على اإعداد دليل متخ�س�س يف �سناعة الت�سريعات، 
باعتبار اأن العمل الت�سريعي هو فن ل بد لتمام معرفته من درا�سة م�ستفي�سة وجتربٍة طويلٍة، واأن 
تكون لدى القائمني عليه القدر الكبري من العلم واملعرفة والدراية يف علم القانون واأ�سوله، عارفني 
بتاريخ القانون وتطّوره، مدركني لظروف الزمان واملكان والبيئة التي ن�ساأت فيها القواعد القانونّية 
ال�سابقة، قادرين على التفرع منها اإلى املجالت التي هم راغبون اأو مكلفون بو�سع حلوٍل لها على 

�سكل قاعدة قانونّية من �سفاتها التنظيم والعمومية والتجريد والإلزام.

وتفر�س  التي حتدد احلقوق  القانونّية،  ال�سياغات  اأنواع  اأهم  الت�سريعّية من  ال�سياغة  تعترب 
الواجبات واللتزامات، وتخّول ال�سالحيات والمتيازات باعتبارها الأداة التي ت�ستطيع بوا�سطتها 
املجتمع،  يف  واملتجددة  املتغرّية  لالحتياجات  وال�ستجابة  العامة  �سيا�ساتها  تنفيذ  من  احلكومة 
لذلك جاء اإعداد هذا الدليل لريّكز على املبادئ والقواعد الأ�سا�سّية التي حتكم عمل القائمني على 

ال�سناعة الت�سريعية وت�ساعدهم على القيام باملهام امللقاة على عاتقهم يف هذا ال�ساأن.
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الخت�شا�س الت�شريعي لإمارة دبي
 يف ظل اأحكام د�شتور دولة الإمارات العربية املتحدة

اأخذ الد�ستور الإماراتي عند توزيع الخت�سا�سات الت�سريعية بني احلكومة الحتادية واحلكومات 
فاملادتني  والإطالق،  احل�سر  باأ�سلوبي  الت�سريعي  الخت�سا�س  جمال  يف  لالحتاد  املكّونة  املحلية 
)120( و)121( من الد�ستور ح�سرتا املجالت التي يخت�س الحتاد بها ت�سريعًا، يف حني اأن املادة 
املجالت،  تلك  املحلية يف غري  للحكومات  الت�سريعية  اأطلقت الخت�سا�سات  الد�ستور  )122( من 
ان�سجامًا وتوافقًا مع املادة )11٦( منه التي ن�ست على اأن تتولى الإمارات املحلية جميع ال�سلطات 

التي مل يعهد بها هذا الد�ستور لالحتاد.

وتكمن اأهمية اختيار اأ�سلوبي احل�سر والإطالق يف حتديد الخت�سا�سات الت�سريعية لالحتاد 
واملحليات يف رعاية امل�سالح املحلية لالإمارات الأع�ساء يف املجالت املتعلقة بتنظيم �سوؤونها املحلية 

يف غري الأحوال واملجالت التي يخت�س بها الحتاد.

اأوًل: الخت�شا�س الت�شريعي لالحتاد:

الت�سريعي  الخت�سا�س  قائمة  اأن  نرى  الد�ستور،  من  و)121(   )120( املادتني  ن�س  بتحليل 
لالحتاد ح�سب مو�سوع الخت�سا�س ميكن ردها اإلى عدة جمالت رئي�سة، وهي:

الدائمة  العا�سمة  يف  احلكم  و�سوؤون  اخلارجية،  ال�سوؤون  ت�سمل  والتي  ال�شيا�شية،  ال�شوؤون   -١
لالحتاد، وحتديد املياه الإقليمية، وتنظيم املالحة يف اأعايل البحار.

ال�شوؤون الع�شكرية، والتي ت�سمل الدفاع والقوات امل�سلحة، وحماية اأمن الحتاد مما يتهدده   -2
الأ�سلحة  وا�سترياد  لالحتاد،  الدائمة  العا�سمة  يف  الأمن  و�سوؤون  واخلارج،  الداخل  من 

والذخائر ما مل تكن ل�ستعمال قوات الأمن التابعة لالإمارة املحلية.
ال�شوؤون املالية، والتي ت�سمل مالية الحتاد وال�سرائب والر�سوم الحتادية، والقرو�س العامة   -3
باأنواعه،  والتاأمني  والبنوك،  بها،  يتعلق  ما  وكل  الحتاد  واأمالك  والعملة،  والنقد  لالحتاد، 
الت�سريعات  اأحكام  تطبيق  من  ا�ستثنائها  ونطاق  املالية  احلرة  املناطق  واإن�ساء  وتنظيم 

الحتادية.
والإقامة  واجلوازات  واجلن�سية  الحتاد،  موظفي  �سوؤون  ت�سمل  والتي  الإدارية،  ال�شوؤون   -4
الزراعية  الرثوة  وحماية  الحتاد،  باأغرا�س  اخلا�سة  والإح�ساء  التعداد  و�سوؤون  والهجرة، 
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واحليوانية.
مل�سلحة  العامة  للمنفعة  امللكية  ونزع  الحتادي،  الق�ساء  ت�سمل  والتي  الق�شائية،  ال�شوؤون   -٥
الحتاد، وت�سليم املجرمني، والت�سريعات الكربى املتعلقة بقوانني اجلزاء واملعامالت املدنية 
والتجارية وال�سركات والإجراءات اأمام املحاكم الحتادية املدنية واجلزائية، وحماية امللكية 

الأدبية والفنية وال�سناعية وحقوق املوؤلفني.
و�سق  والال�سلكية،  والهاتفية  والربقية  الربيدية  ت�سمل اخلدمات  والتي  ال�شوؤون اخلدمية،   -٦
وتنظيم  و�سيانتها وحت�سينها  رئي�سة  اأنها طرق  الأعلى  املجل�س  يقرر  التي  الطرق الحتادية 
العامة  وال�سحة  والتعليم،  والطيارين،  الطيارات  وترخي�س  اجلوية  واملراقبة  عليها،  املرور 
واخلدمات الطبية، واملقايي�س واملكاييل واملوازين، وخدمات الكهرباء امل�سوؤولة عنها احلكومة 
الحتادية، والإعالم الحتادي، وعالقات العمل والعمال والتاأمينات الجتماعية، واملطبوعات 

والن�سر، و�سوؤون الطريان.

حم�سورة  اأخرى  ت�سريعية  اخت�سا�سات  على  املختلفة  املواد  من  عدد  يف  الد�ستور  ن�س  كما 
لالحتاد نبينها فيما يلي:

الت�سريع يف املجالت املتعلقة بانتقال روؤو�س الأموال والب�سائع بني اإمارات الحتاد، وقد ورد   -1
هذا الخت�سا�س يف الفقرة )2( من املادة )11( من الد�ستور، التي ن�ست على اأن: 

»حرية انتقال روؤو�س الأموال ومرور جميع الب�سائع بني الإمارات مكفولة ول يجوز تقييدها اإل   
بقانون احتادي«.

حماية  اإلى  ويهدف  املالية  ال�سوؤون  �سمن  من  يدخل  الخت�سا�س  هذا  اأن  املالحظ  ومن   
اأو �سرائب على  اإماراته دون قيد  امل�سلحة العامة لالحتاد بحيث تبقى التجارة متاحة بني 

حركة روؤو�س الأموال يف الحتاد.
الحتاد،  اإلى  املحلية  احلكومات  اإحدى  من  الق�سائية  الخت�سا�سات  نقل  يف  الت�سريع   -2
من  الق�سائي  الخت�سا�س  بنقل  الت�سريع  على  يقت�سر  ال�ساأن  هذا  يف  الحتاد  واخت�سا�س 
من   )10٥( املادة  من   )1( الفقرة  ن�ست  حيث  الحتادية  احلكومة  اإلى  املحلية  احلكومة 

الد�ستور، على اأنه:
»يجوز بقانون احتادي ي�سدر بناًء على طلب الإمارة املعنية نقل كل اأو بع�س الخت�سا�سات   
الحتادية  املحاكم  اإلى  ال�سابقة  املادة  مبوجب  املحلية  الق�سائية  هيئاتها  تتولها  التي 

البتدائية«.
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وقد �سدر - تنفيذًا لهذه املادة من الد�ستور - القانون الحتادي رقم )٦( ل�سنة 19٧٨ يف �ساأن   
اإن�ساء حماكم احتادية ونقل اخت�سا�سات الهيئات الق�سائية يف بع�س الإمارات اإليها، حيث 
ن�ست املادة )1( من هذا القانون على اأن تكون حماكم البداية القائمة يف عوا�سم اإمارات 

اأبوظبي وال�سارقة وعجمان والفجرية تابعة للمحاكم الحتادية البتدائية.
الت�سريع يف تنظيم ا�ستئناف اأحكام الهيئات الق�سائية املحلية اأمام املحاكم الحتادية، واإن مل   -٣
يتم ترجمة هذا الخت�سا�س يف الواقع العملي، اإل اأن هذا الخت�سا�س منعقد لالحتاد بن�س 

املادة )10٥( من الد�ستور، حيث ن�ست هذه املادة على اأنه:
»يحدد بقانون احتادي احلالت التي يجوز فيها ا�ستئناف اأحكام الهيئات الق�سائية املحلية يف   
الق�سايا اجلزائية واملدنية والتجارية وغريها اأمام املحاكم الحتادية على اأن يكون ق�ساوؤها 

عند الف�سل يف هذا ال�ستئناف نهائيًا«.
الت�سريع يف تنفيذ الأحكام والإنابات الق�سائية واإعالن الأوراق الق�سائية وت�سليم الفارين من   -٤
العدالة فيما بني الإمارات الأع�ساء يف الحتاد، وقد تناولت هذا الخت�سا�س املادة )119( 

من الد�ستور، التي ن�ست على اأنه:
الأحكام  بتنفيذ  املتعلقة  الأمور  التي�سري  من  قدر  اأكرب  ومبراعاة  احتادي  بقانون  »ينظم   
والإنابات الق�سائية واإعالن الأوراق الق�سائية وت�سليم الفارين من العدالة فيما بني الأمارات 

الأع�ساء يف الحتاد«.
الت�سريع يف حتديد ن�سبة تخ�سي�س كل اإمارة من مواردها يف ميزانية الحتاد، وقد تناولت   -٥

هذا الخت�سا�س املادة )12٧( من الد�ستور، التي ن�ست على اأنه:
نفقات  لتغطية  ال�سنوية  ن�سبًة معينًة من مواردها  الأع�ساء يف الحتاد  الإمارات  »تخ�س�س   

امليزانية العامة لالحتاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون امليزانية«.
ومن الناحية العملية مل يت�سمن قانون امليزانية العامة لالحتاد هذه الن�سبة حتى تاريخه.  

الت�سريع ب�ساأن تنازع الخت�سا�س بني الهيئات الق�سائية املحلية، وقد تناولت هذا الخت�سا�س   -٦
الفقرة )٨( من املادة )99( من الد�ستور، التي ن�ست على اأنه:

»تخت�س املحكمة الحتادية العليا مبا يلي: ................ ٨- تنازع الخت�سا�س بني هيئة   
بقانون  بذلك  اخلا�سة  القواعد  وتنظم  اأخرى  اإمارة  يف  ق�سائية  وهيئة  اإمارة  يف  ق�سائية 

احتادي«.

العليا، الذي  القانون الحتادي رقم )10( ل�سنة 19٧٣ يف �ساأن املحكمة الحتادية  وقد �سدر 
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دون غريها  العليا  الحتادية  املحكمة  اخت�سا�س  على  منه   )٣٣( املادة  من   )10( الفقرة  ن�ست 
اأو بني  اأخرى  اإمارة  اإمارة وهيئة ق�سائية يف  بالف�سل يف تنازع الخت�سا�س بني هيئة ق�سائية يف 

الهيئات الق�سائية فيما بينها.

ثانيًا: الخت�شا�س الت�شريعي لالإمارات:

اإن الخت�سا�س الت�سريعي لالإمارات الأع�ساء يف الحتاد، ومن بينها اإمارة دبي، وفقًا لد�ستور 
دولة الإمارات العربية املتحدة ميكن ح�سره وفقًا لأحكامه فيما يلي:

املادة  ن�ست  حيث  لالحتاد،  ب�ساأنه  الت�سريعي  الخت�سا�س  ينعقد  مل  �ساأن  كل  يف  الت�سريع   -1
)122( من الد�ستور على اأنه:

»تخت�س الإمارات بكل ما ل تنفرد فيه ال�سلطات الحتادية مبوجب اأحكام املادتني ال�سابقتني«.  
الت�سريع ب�ساأن ال�سيادة على اأرا�سي الإمارات ومياهها الإقليمية، حيث ت�سمنت املادة )٣(   -2
ومياهها  اأرا�سيها  على  ال�سيادة  الأع�ساء  الإمارات  متار�س  باأن  يق�سي  حكمًا  الد�ستور  من 
الإقليمية يف جميع ال�سوؤون التي ل يخت�س بها الحتاد مبقت�سى هذا الد�ستور، ويف هذه املادة 
حتديد وا�سح حلق الإمارات الأع�ساء يف ممار�سة �سيادتها يف كل ما ل يخت�س به الحتاد 
مبوجب اأحكام الد�ستور، ولعل الت�سريع هو اأحد �سور ال�سيادة التي متار�سها احلكومات على 

اإقليمها.
الت�سريع يف كل ما يتعلق با�ستقالل و�سيادة الإمارة يف نطاق د�ستور الحتاد، حيث ت�سمنت   -٣
املادة )10( من الد�ستور حتديد اأهداف الحتاد، ومنها، احرتام كل اإمارة ع�سو ل�ستقالل 
و�سيادة الإمارات الأخرى يف �سوؤونها الداخلية يف نطاق هذا الد�ستور، والخت�سا�س الت�سريعي 

املحلي يعترب اأحد ال�سوؤون الداخلية التي وردت يف نطاق الد�ستور.
من   )2٣( املادة  ت�سمنت  حيث  الطبيعية،  ومواردها  الإمارة  برثوات  يتعلق  فيما  الت�سريع   -٤
الد�ستور حكمًا يق�سي بحق كل اإمارة يف ثرواتها ومواردها الطبيعية، وبالتايل فاإن من حق كل 

اإمارة و�سع الت�سريعات التي ت�سمن لها حماية وا�ستغالل هذه الرثوات واملوارد.
الت�سريع فيما يتعلق بال�سلطات التي مل يعهد بها الد�ستور لالحتاد، حيث ت�سمنت املادة )11٦(   -٥
الد�ستور  بها  يعهد  التي مل  ال�سلطات  الإمارات جميع  تتولى  باأن  يق�سي  الد�ستور حكمًا  من 
لالحتاد، وبالتايل، فاإن لكل اإمارة اإ�سدار ما تراه منا�سبًا من الت�سريعات التي تنظم �سلطاتها 

على اإقليمها وعلى القاطنني فيه من غري ما هو مقرر لالحتاد مبوجب اأحكام الد�ستور.
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الت�سريع يف كل ما يتعلق بحفظ الأمن والنظام الداخلي يف الإمارة، وكذلك الت�سريع يف توفري   -٦
املرافق العامة ورفع امل�ستوى الجتماعي والقت�سادي فيها، حيث ت�سمنت املادة )11٧( من 
الد�ستور حكمًا يق�سي باخت�سا�س كل اإمارة بحفظ الأمن والنظام الداخلي داخل اأرا�سيها 
وتوفري املرافق العامة ورفع امل�ستوى الجتماعي والقت�سادي فيها، وهذا ي�سمل الت�سريع يف 

كل ما من �ساأنه احلفظ على الأمن والنظام الداخلي وت�سيري املرافق العامة لالإمارة.
الت�سريع فيما يتعلق بتن�سيق الت�سريعات املحلية بق�سد توحيدها قدر الإمكان، حيث ت�سمنت   -٧
املادة )11٨( من الد�ستور حكمًا يق�سي باأن تعمل الإمارات الأع�ساء يف الحتاد جميعًا، على 
فيجوز مبوجب هذا  الإمكان،  قدر  توحيدها  بق�سد  املجالت  ت�سريعاتها يف خمتلف  تن�سيق 
الن�س لإمارتني اأو اأكرث اأن تطابق وتن�سق الت�سريعات املحلية بينها وذلك فيما ل يخت�س به 

الحتاد.

ثالثًا: الخت�شا�شات الت�شريعية التي يخت�س بها الحتاد ويجوز لالإمارات الت�شريع 
فيها:

الناحية  من  الحتاد  به  يخت�س  فيما  ت�سرع  اأن  الحتاد  الأع�ساء يف  لالإمارات  الد�ستور  اأجاز 
الت�سريعية يف املجالت الواردة له ح�سرًا يف املادة )121( من الد�ستور، �سريطة ما يلي:

اأن ين�س الت�سريع املحلي على الأحكام التف�سيلية التي مل ترد يف الت�سريع الحتادي.  -1
األ يخالف الت�سريع املحلي ما ورد يف الت�سريع الحتادي.  -2

وهذا ما تناولته املادة )1٤9( من الد�ستور التي ن�ست على اأنه:

الت�سريعات  ت�سدر  اأن  لالإمارات  يجوز  الد�ستور،  املادة )121( من هذا  اأحكام  من  »ا�ستثناًء 
الالزمة لتنظيم ال�سوؤون املبينة يف املادة املذكورة، وذلك دون اإخالل باأحكام املادة )1٥1( من هذا 

الد�ستور«.

الد�ستور  �سمو  وهو  هامًا  مبداأ  اأقرت  اأنها  تبني  الد�ستور،  من   )1٥1( املادة  اإلى  وبالرجوع 
والت�سريعات الحتادية على الت�سريعات املحلية، حيث ن�ست هذه املادة على اأنه:

»لأحكام هذا الد�ستور ال�سيادة على د�ساتري الإمارات الأع�ساء يف الحتاد. وللقوانني الحتادية 
�سلطات  عن  ال�سادرة  والقرارات  واللوائح  الت�سريعات  على  الأولوية  لأحكامه  وفقًا  ت�سدر  التي 
الت�سريع الأعلى وبالقدر  يتعار�س مع  الأدنى ما  الت�سريع  التعار�س يبطل من  الإمارات. ويف حالة 
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الذي يزيل ذلك التعار�س وعند اخلالف يعر�س الأمر على املحكمة الحتادية العليا للبت فيه«.

وقد ف�سرت املحكمة الحتادية العليا هذه املادة يف اأحد اأحكامها، باأنه: »ل قيد على الإمارات يف 
اأن ت�سع الت�سريعات الالزمة لتنظيم الأ�سول العامة التي ت�ستمل عليها الت�سريعات الكربى، وو�سع 
احللول الت�سريعية ملا تواجهه الإمارات من م�سائل جزئية عند التطبيق مبا ل يتعار�س مع اأحكام 

الت�سريعات الكربى اأو مع اأي قانون احتادي اآخر«.

رابعًا: الخت�شا�س الت�شريعي لالإمارات لتنفيذ الت�شريع الحتادي:

القوانني  لتنفيذ  يلزم  فيما  الت�سريع  �سالحية  الحتاد  يف  الأع�ساء  الإمارات  الد�ستور  منح 
اإ�سراف  وذلك حتت  الحتاد  يربمها  التي  الدولية  والتفاقيات  واملعاهدات  الحتاد  ال�سادرة عن 
ال�سلطات الحتادية التي ت�سمل املجل�س الأعلى لالحتاد ورئي�س الحتاد ونائبه وجمل�س وزراء الحتاد 
واملجل�س الوطني الحتادي وكذلك الق�ساء الحتادي، حيث ن�ست املادة )12٥( من الد�ستور على 

اأنه:

ال�سادرة عن الحتاد  القوانني  لتنفيذ  تدابري  ينبغي من  باتخاذ ما  الإمارات  »تقوم حكومات 
والقرارات  واللوائح  القوانني  اإ�سدار  ذلك  يف  مبا  يربمها،  التي  الدولية  والتفاقيات  واملعاهدات 
والأوامر املحلية الالزمة لهذا التنفيذ. ولل�سلطات الحتادية الإ�سراف على تنفيذ حكومات الإمارات 
للقوانني والقرارات واملعاهدات والتفاقيات الدولية والأحكام الق�سائية الحتادية. وعلى ال�سلطات 
الإدارية والق�سائية املخت�سة يف الإمارات، تقدمي كل امل�ساعدات املمكنة ل�سلطات الحتاد يف هذا 

ال�ساأن«.

ومن جممل ما تقدم، يت�سح جليًا الخت�سا�س الت�سريعي لإمارة دبي يف �سوء اأحكام د�ستور دولة 
الإمارات العربية املتحدة، واملتمثل يف:

تنظيم اأي �ساأن اأو م�ساألة اأو جمال ل يخت�س به الحتاد ت�سريعيًا مبوجب اأحكام الد�ستور،   : اأولً 
من خالل اإ�سدار الت�سريعات الأ�سا�سية.

تنظيم بع�س املجالت وال�سوؤون التي يخت�س بها الحتاد ت�سريعيًا مبوجب اأحكام الد�ستور،   : ثانياً 
مما يجوز لإمارة دبي الت�سريع فيها من خالل اإ�سدار الت�سريعات التكميلية.

تنظيم بع�س املجالت التي يخت�س بها الحتاد ت�سريعيًا مبوجب اأحكام الد�ستور، مما يجوز   : ثالثاً 
لإمارة دبي الت�سريع فيها، من خالل اإ�سدار الت�سريعات التنفيذية.
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مراحل ال�شياغة الت�شريعية يف اإمارة دبي

النحو  على  وهي  اأ�سا�سية،  مراحل  خم�س  دبي  اإمارة  يف  الت�سريعية  ال�سياغة  عملية  تت�سمن 
التايل:

الذي  للمو�سوع  الفنية  والدرا�سات  ال�سيا�سات  اإعداد  املرحلة  هذه  تت�سمن  الأولى:  املرحلة 
�سوف ينظمه الت�سريع، وحتديد اأ�سبابه املوجبة، وحت�سري املادة الفنية للم�سائل املرتبطة مبو�سوع 
الت�سريع، واجلهة امل�سوؤولة عن هذه املرحلة غالبًا ما تكون اجلهة احلكومية املعنّية مبو�سوع الت�سريع 
وفقًا لخت�سا�سها املقررة لها قانونًا واملجل�س التنفيذي بو�سفه اجلهة املخت�سة يف الإمارة باعتماد 
اإذا  فيما  تقّدر  التي  دبي  اإمارة  يف  للت�سريعات  العليا  واللجنة  ال�سرتاتيجية  واخلطط  ال�سيا�سات 
كانت ال�سيا�سة اأو الدرا�سة املعّدة بالنظر اإلى الأ�سباب املوجبة ت�ستدعي امل�سي يف اإعداد الت�سريع 

من عدمه.

املرحلة الثانية: وهي مرحلة املراجعة والإعداد وال�سياغة مل�سروع الت�سريع املقرتح، والتي 
وجت�سيد  ت�سريعيًا،  تنظيمه  املزمع  املو�سوع  ملعاجلة  املنا�سبة  الت�سريعية  الأداة  حتديد  فيها  يتم 
احلاجة لوجوده يف قالب قانوين من�سبط يحقق الأغرا�س التي ي�سعى الت�سريع لتحقيقها، ويلبي ما 
مت حتديده يف الأ�سباب املوجبة له، وعملية التج�سيد هذه تتبلور يف �سكل م�سودة م�سروع الت�سريع 
املزمع اإ�سداره، واجلهات امل�سوؤولة عن هذه املرحلة هي اجلهة املقرتحة مل�سروع الت�سريع، واللجنة 
العليا للت�سريعات واجلهات املعنّية يف الإمارة التي لها دور يف مراجعة الت�سريع، ومناق�سته واإبداء 

مالحظاتها ومرئياتها على اأحكامه كل يف جمال اخت�سا�سه.

باعتماد  املخت�سة  ال�سلطة  تقوم  املرحلة  هذه  ففي  الإ�سدار،  مرحلة  وهي  الثالثة:  املرحلة 
الت�سريع ب�سيغته النهائية ومتنحه القوة القانونية امللِزمة، وهذه املرحلة ت�سمل، اإ�سافة اإلى اعتماد 
الت�سريع، اإ�سداره، وذلك من خالل حتديد رقم الإ�سدار وتاريخه، وبعد ذلك ن�سره يف اجلريدة 

الر�سمية.

ففي هذه املرحلة تتولى ال�سلطة املخت�سة قانونًا اإ�سدار الت�سريع، والإعالن عن و�سعه مو�سع 
التنفيذ من قبل اجلهة التي اأناط بها الت�سريع م�سوؤولية االإ�سراف على تنفيذه، وال�سلطة املخت�سة 
يف اإمارة دبي باإ�سدار الت�سريعات تتمثل يف �ساحب ال�سمو حاكم دبي بالن�سبة للقوانني واملرا�سيم 
والقرارات والأوامر، و�سمو رئي�س املجل�س التنفيذي بالن�سبة لالأنظمة والقرارات التي ت�سدر عن 
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التنظيمية والقرارات  للقرارات  بالن�سبة  التنفيذي لالإمارة، وم�سوؤويل اجلهات احلكومية  املجل�س 
الالئحية التنظيمية والتنفيذية.

والتدابري  الإجراءات  كافة  اتخاذ  فيها  يتم  التي  التنفيذ،  مرحلة  وهي  الرابعة:  املرحلة 
الالزمة لو�سع الت�سريع ال�سادر عن ال�سلطة املخت�سة يف الإمارة مو�سع التنفيذ، وذلك من خالل 
توفري املوارد الب�سرية واملادية واملالية والتقنية املنا�سبة لتنفيذه ب�سكل كامل و�سليم، ومراقبة التزام 
الكافة باأحكامه، واجلهات امل�سوؤولة عن هذه املرحلة هي اجلهة اأو اجلهات التي يحددها الت�سريع 

ذاته، باعتبارها امل�سوؤولة عن تطبيقه، والقيام بكافة الخت�سا�سات املنوطة به مبوجب اأحكامه.

املرحلة اخلام�شة: وهي مرحلة مراقبة �سحة تطبيق الت�سريع، وتقييم اأثره الت�سريعي، ففي 
هذه املرحلة يتم حتديد ما اإذا كان الت�سريع املطبق قد حقق الأهداف والغايات التي �سدر لأجلها، 
تطبيق  من  الت�سريع  تنفيذ  بها  املنوط  اجلهات  اأو  اجلهة  قيام  من  التحقق  خالل  من  ذلك  ويتم 
اأحكامه ب�سكل �سحيح، وتقييم اأثره الت�سريعي من خالل موؤ�سرات القيا�س املنا�سبة التي يتم و�سعها 
تطبيقه،  عن  امل�سوؤولة  اجلهات  اأو  اجلهة  هي  املرحلة،  هذه  عن  امل�سوؤولة  واجلهات  الغاية،  لهذه 

واجلهات احلكومية الرقابية، واللجنة العليا للت�سريعات.

وا�سرتاطات  و�سوابط  قواعد  اإليها  الإ�سارة  ال�سابق  اخلم�س  املراحل  من  مرحلة  لكل  اإن 
واإجراءات، و�سيتناول هذا الدليل تبيان هذه القواعد وال�سوابط وال�سرتاطات والإجراءات املتعلقة 
باملراحل الأربع الأولى، يف حني اأن دليل الرقابة الت�سريعية املعتمد لدى اللجنة العليا للت�سريعات 

�سيتناول القواعد وال�سوابط وال�سرتاطات والإجراءات املتعلقة باملرحلة اخلام�سة.
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ركائز ال�شناعة الت�شريعية

عن  تتميز  وقواعد  ومنهجيات  لأ�سول  حتتكم  الت�سريعية،  ال�سناعة  فاإن  القول،  اأ�سلفنا  كما 
غريها من ال�سياغات القانونية الأخرى، ك�سياغة العقود واملذكرات القانونية و�سحائف الدعاوى، 
وغريها، وال�سياغة الت�سريعية بو�سفها حمل ال�سناعة الت�سريعية هي الأداة الهامة يف خلق وتطوير 
وحتديث النظام القانوين يف املجتمع، و�سالمة النظام القانوين وقدرته على اإبراز القواعد القانونّية 
التي ت�سمن حتقيق الرفاه الجتماعي يعترب حجر الزاوية يف تعزيز و�سمان مبداأ �سيادة القانون، 
الأمر الذي ي�ستوجب معه اإ�سناد مهمة ال�سياغة الت�سريعّية اإلى كفاءات موؤهلة تتوفر فيها املعرفة 
اإلى �سرورة معرفة  العلمية، واخلربة املهنية يف علم القانون واأ�سوله وتاريخه وتطّوره، بالإ�سافة 

ال�سيا�سة الت�سريعّية، وربط الحتياجات الت�سريعّية بهذه ال�سيا�سة.

وبيان  الت�سريع،  مفهوم  حتديد  بداية  منا  يتطلب  الت�سريعية  ال�سناعة  ركائز  عن  واحلديث 
ال�سياغة  مفهوم  وحتديد  وا�سرتاتيجياتها،  احلكومة  ب�سيا�سات  وارتباطه  وعالقته  اأهميته، 
الت�سريعية، والقواعد احلاكمة له يف كافة مراحله، ومتطلباته العامة واخلا�سة، واإجراءات تقدمي 
اإلى اللجنة العليا للت�سريعات، وعر�س م�ساريع الت�سريعات عليها، والأ�سول  املقرتحات الت�سريعية 
الفنّية الواجب مراعاتها واأخذها بعني العتبار عند اإعداد الت�سريع، وهو ما �سنتناوله تباعًا يف هذا 

الدليل، وذلك على النحو التايل:
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مفهوم الت�شريع واأهميته

مفهوم الت�شريع:

الت�سريع »هو جمموعة القواعد القانونية التي يتم مبوجبها تنظيم �سلوك الأفراد يف املجتمع، 
ومزاولة الأن�سطة املختلفة يف املجتمع، واإن�ساء املرافق العامة، وتنظم كيفية ح�سول الأفراد على 
اخلدمات العامة، وحتديد حقوقهم وواجباتهم، وهي قواعد ملزمة ت�سدر عن ال�سلطة املخت�سة مبا 

متلكه من اخت�سا�سات يف هذا ال�ساأن«.

اأهمية الت�شريع:

تكمن اأهمية الت�سريع يف كونه اأداة فاعلة لتحقيق العديد من الأهداف والغايات، ولعل من اأهمها 
ما يلي:

تنظيم املجتمع وحتقيق ال�ستقرار والنمو والرفاهية له.   -
حياتهم  وتاأمني  ال�ستقرار  يحقق  الذي  النحو  على  املجتمع،  اأفراد  بني  العالقة  تنظيم    -

ومعي�ستهم.
�سبط �سلوك اأفراد املجتمع ومكّوناته الأ�سا�سية، من حيث حتديد حقوقهم وواجباتهم.   -

تنظيم املرافق العامة وحمايتها و�سمان دميومتها وا�ستمرارها.   -
تنظيم ح�سول الأفراد على اخلدمات التي تقدمها املرافق العامة لهم بعدالة وم�ساواة.   -
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3٥

العالقة بني الت�شريع وا�شرتاتيجيات احلكومة و�شيا�شاتها

يعترب الت�سريع املراآة التي تعك�س مدى التطور الذي ي�سهده املجتمع، والدور الذي ت�سطلع فيه 
احلكومة يف بناء املجتمع وم�ساهمتها يف تقدمي اخلدمات املرجّوة منها، و�سوًل لتحقيق روؤيتها يف 
بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهية العي�س ومقومات النجاح، فاأحكام الت�سريع اإمنا هي انعكا�س 
ل�سرتاتيجية احلكومة و�سيا�ساتها، وهو ترجمة دقيقة لرباجمها القت�سادية والجتماعية والثقافية 

وغريها.
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3٦

مفهوم ال�شياغة الت�شريعية

اإن حمل الت�سريع هو القاعدة القانونية، ولإخراج هذه القاعدة اإلى حيز الوجود، فاإنه ل بد من 
توفر عن�سرين هامني، هما عن�سر العلم وعن�سر ال�سياغة، فعن�سر العلم، هو العن�سر املتعلق 
بجوهر الت�سريع ومو�سوعه، اأي باملادة الأولية التي يتكون منها الت�سريع، وبالعوامل التي تدخل يف 

م�سمونه واأ�سبابه املوجبة.

اأما عن�سر ال�سياغة، فيتعلق يف اإخراج م�سمون الت�سريع واأ�سبابه املوجبة اإلى حيز الوجود من 
خالل الو�سائل الفنية الالزمة لإن�ساء القاعدة القانونية والتعبري عنها �سمن قالب قانوين حمدد. 

ويعرب عن هذا العن�سر بال�سياغة الت�سريعية.

التي  الأولية  املادة  حتويل  مبوجبها  يتم  عملية  هي  تقدم،  ملا  وفقًا  الت�شريعية:  فال�شياغة 
يتكون منها الت�سريع اإلى قواعد قانونية �ساحلة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يف�سح 
عنها جوهرها، ويتم ذلك عن طريق اختيار الو�سائل والأدوات الكفيلة بالرتجمة ال�سادقة مل�سمون 

القاعدة واإعطائها ال�سكل العملي الذي ت�سلح به للتطبيق.

ومبعنى اآخر ال�سياغة الت�سريعية، هي:

املكّون الأ�سا�س للقاعدة القانونية، والأداة املنا�سبة لإخراجها للوجود.  -1
ال�سليم،  التعبري  على  ومعتمدة  ودقيقة،  وا�سحة  كانت  طاملا  القانونية،  القاعدة  جناح  �سر   -2

وا�ستخدام اأن�سب ال�سبل واأف�سل الأدوات.
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3٧

املعايري والقواعد احلاكمة ل�شناعة الت�شريعات

هناك معايري وقواعد حتكم عملية �سناعة الت�سريعات يف اإمارة دبي، وهذه املعايري والقواعد 
متثل يف جمملها جمموعة القيم والتقاليد والأعراف التي تتم مراعاتها يف ال�سناعة الت�سريعية، 
�سواء يف مرحلة التفكري يف الت�سريع وبلورة فل�سفته، اأو عند حتديد اأهدافه ومراميه وح�سر حماوره، 
اأو يف مرحلة مناق�سته، وانتهاء مبرحله اعتماده واإ�سداره وتطبيق  اأو يف مرحلة �سياغته واإعداده 

اأحكامه.

وهذه املعايري والقواعد يجب اأن ترتبط بفعالية الت�سريع، وهذه الفعالية ل تتحقق اإل بعد �سريان 
الت�سريع وتطبيق اأحكامه، وال�سامن لهذه الفعالية يكمن يف تنظيمه للعالقات الجتماعية ال�سائدة 
يف املجتمع، وباقتناع اأفراد اجلماعة بعدالة الت�سريع وا�ستقامة اأحكامه، ولزومه وجدواه، وعلى وجه 

اخل�سو�س لدى املخاطبني باأحكامه، والقائمني على تطبيقه.

من اأهم املعايري والقواعد احلاكمة ل�سناعة الت�سريع يف اإمارة دبي ما يلي:

التجارب  ر�سد  من  امل�ستمد  ال�ستدلل  على  مبنّية  علمية  درا�سات  على  الت�سريع  اعتماد    -1
اإلى املعرفة ال�سحيحة  الواقعية، والوقوف على احلقائق املجتمعية، وال�ستخال�س املنطقي 

مبو�سوع الت�سريع، وباأبعاد امل�ساكل التي �سوف يتم حلها بوا�سطة الت�سريع.
بالعمومية،  املت�سمة  وال�سليمة  املعتربة  والأ�ساليب  العلمية  الو�سائل  على  الت�سريع  اعتماد    -2

البعيدة عن الأهواء ال�سخ�سية والتقديرات الذاتية.
اختيار اأف�سل املمار�سات واحللول واملقرتحات للو�سول اإلى الغايات املن�سودة من الت�سريع.   -٣

واأ�سا�س  الأفراد،  حلرية  ك�سمان  القانون  ب�سيادة  الت�سريع  �سانعي  لدى  املطلق  الإميان    -٤
م�سروعية ال�سلطة، وذلك من خالل �سن ت�سريع يف اإطار الحرتام الكامل حلقوق الإن�سان، 
احلدود،  اأ�سيق  يف  اإل  عليها  قيود  و�سع  اأو  احلقوق  بهذه  امل�سا�س  وعدم  اآدميته،  و�سون 

ول�سرورات ت�سمن املوازنة بني امل�سالح العليا للمجتمع وبني حريات الأفراد.
اأن يكون الت�سريع مبثابة الأداة التي حتقق التوازن بني اأفراد املجتمع، وبني خرباتهم ال�سابقة    -٥

وبني تطلعاتهم وتوقعاتهم امل�ستقبلية.
واإمنا  ال�سلطة،  وفر�س  للقهر  اأداة  لي�س  الت�سريع  اأن  الت�سريع  �سناعة  على  القائم  يوؤمن  اأن    -٦
و�سيلة لتحقيق م�سالح املجتمع التي ي�سع منها العدل، وت�سان به احلريات واحلقوق، وينعم 

Pages.indd   37 2/6/19   10:05 AM



3٨

املجتمع ومواطنوه واملقيمون فيه بالأمن وال�ستقرار واحلياة الرغيدة.
�سوؤونه  كافة  يف  لالإن�سان،  الكربى  الجتماعية  والإبداعات  التجليات  اأحد  هو  الت�سريع  اإن    -٧
درا�سات  هناك  تكون  اأن  يتطلب  وهذا  احلياتية،  حاجاته  و�سائر  والقت�سادية  الجتماعية 

علمية ودقيقة لهذه ال�سوؤون.
يت�سمنها  التي  القانونية  القواعد  باأن  املجتمع  اأفراد  اإقناع  اإلى  ي�ستند  اأن  الت�سريع يجب  اإن    -٨
للعدل لهم، وهو ما  ل�سري حياتهم، وتنظيم عالقاتهم، وحمققة مل�ساحلهم، وموفرة  لزمة 

يجب اأن يتحقق به اقتناع املخت�سني بتطبيق اأحكامه، الذين ينه�سون بر�سالة تنفيذه.
ومراميه،  باأهدافه  تطبيقه  على  والقائمني  الت�سريع،  باأحكام  املخاطبني  تب�سري  يتم  اأن    -9
النحو  على  وتطبيقه  لأحكامه،  المتثال  يتحقق  لكي  وفعاليته،  وعدالته  وجدواه،  وباأهميته 

املراد طوعًا ل كرهًا، ومبا يحقق الأهداف املرجّوة منه.
يحظى  حتى  املجتمع،  يف  ال�سائد  والعرف  والتقاليد  والعادات  بالقيم  الت�سريع  الت�ساق    -10
باقتناعهم به، ويتغلغل يف نفو�سهم، حتى ل يهمل ويرتك، ويتم التحايل على اأحكامه، وي�سبح 

جمرد نظريات فارغة بعيدة عن الواقع املعا�س.
اإلى احلق وحتقيق العدل، واأل يركن القائم على  اأن يكون الهدف من الت�سريع هو الو�سول    -11
جزاءات  من  خمالفته  على  يرتتب  وما  الت�سريعات،  �سن  يف  �سلطته  اإلى  الت�سريع  �سناعة 

وتدابري.
اأن يراعى يف الت�سريع حتقيق التوازن بني فئات املجتمع املختلفة، واأل ينحاز ل�سالح فئة على    -12

ح�ساب فئة اأخرى.
اأن يكون القائمون على �سناعة الت�سريع متمتعني بدرجة عالية من الوعي، مدركني للتحديات    -1٣
وال�سرتاتيجيات  والتطلعات  وللروؤى  ال�سائد،  القانوين  وللنظام  املجتمع،  يواجهها  التي 
والنزاهة  بالعدل  مت�سفني  ذاتية،  م�سالح  اأي  من  متجردين  يكونوا  واأن  بالدولة،  اخلا�سة 

واملو�سوعية.
لأفراد  الأ�سا�سية  الحتياجات  على  يوؤثر  ول  والعقالنية،  باجلدية  مت�سمًا  الت�سريع  يكون  اأن    -1٤
املجتمع، بل ملبيًا لهذه الحتياجات ومنظمًا لها على نحو ي�سمن بقاءها ومنوها وا�ستمرارها، 
ولي�س مقيدًا لها، اإل لتحقيق م�سالح عليا للمجتمع، ويف هذه احلالة ل بد من توفري بدائل 

منا�سبة حتى ل تتاأثر حياتهم �سلبًا.
يجب على القائمني على �سناعة الت�سريع النطالق يف كل ت�سريع من فل�سفة وا�سحة وحمددة،    -1٥
ت�ست�سرف امل�ستقبل، وتنزل على مقت�سيات التطور، واأن يكونوا متفطنني للمتغريات املرتقبة 
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لتعديله  احلاجة  دون  ممكنة،  فرتة  لأطول  الت�سريع  تطبيق  ل�سمان  الالحقة،  والتطورات 
وتغيريه، وحتى ل يكون م�سخًا م�سوهًا ل ي�ستجيب لأي متغري.

اأهمية اأن يحقق الت�سريع العمومية والتجرد يف تناوله حلاجات املجتمع ب�سكل �سامل وكامل،    -1٦
ل  حتى  طارئة،  وظروف  ووقتية  عار�سة  حلالت  احللول  و�سع  يتناول  ت�سريع  جمرد  ولي�س 
جمرد  لي�س  هنا  بها  املق�سود  والتجريد  فالعمومية  التنفيذي،  العمل  اإلى  الت�سريع  ينحدر 
تطبيق الت�سريع بعمومية على املخاطبني به يف كافة املناطق، واإمنا عمومية املو�سوعات التي 
يعاجلها دون تخ�سي�س على حالة عار�سة بعينها، بحيث يرتك لالأدوات التي متلكها احلكومة 

مواجهة هذه احلالت العار�سة والوقتية والطارئة، ولي�س الت�سريع ذاته.
عدم الت�سرع يف اتخاذ القرار بعالج م�سكلة ما بوا�سطة الت�سريع، باعتبار اأن الت�سريع يبدو    -1٧
اآثار امل�سكلة وتفاقمها ولي�س  و�سيلة �سهلة، لأن اإ�سدار الت�سريع يف هذه احلالة قد يزيد من 

حلها وذلك نتيجة الت�سرع يف اإ�سداره.
مرتبة  تعلوه  التي  والت�سريعات  الد�ستور  اأحكام  مع  ومتوافقًا  مت�سقًا  الت�سريع  يكون  اأن  يجب    -1٨
والقيم الدينية والأخالقية ال�سائدة، حتقيقًا لال�ستقرار الت�سريعي واملجتمعي، وهو ال�ستقرار 
املجتمع  احلياة يف  مناحي  �سائر  على  انعكا�سات  من  له  ملا  الت�سريع  ي�سمنه  اأن  يجب  الذي 

وكافة �سوؤونه.
فيها  طرفًا  الدولة  تكون  التي  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  مع  الت�سريع  ان�سجام  �سرورة    -19
املعاهدات  تلك  تفر�سها  قد  دولية  التزامات  اأي  عن  بالدولة  للناأي  وذلك  لها،  من�سمة  اأو 

والتفاقيات يف حال خمالفة الت�سريعات الوطنية لها.
على  وذلك  والتطوير،  للتقييم  وتطبيقه، حماًل  باأحكامه  العمل  بعد  الت�سريع  يظل  اأن  يجب   -20

�سوء ما يطراأ من تغيريات وم�ستجدات.
يجب اأن تتم ال�ستفادة عند و�سع الت�سريع بالتجارب الت�سريعية الناجحة املطبقة لدى دول    -21

العامل املختلفة، وهذا يتطلب اأن تتم املقارنة واملقاربة مع تلك الت�سريعات وال�ستفادة منها.
اأن تتم مناق�سة م�سروعات الت�سريعات عند اإعدادها وبلورتها وحتديد اأهدافها، مع اجلهات    -22
ذات ال�سلة مبو�سوعاتها، ومع اخلرباء واملخت�سني وذلك لإغناء هذه امل�سروعات بالأفكار 

واملقرتحات التي من �ساأنها جتويد ال�سناعة الت�سريعية.
يجب اأن يتم عند اإعداد الت�سريع تطبيق ما ي�سمى بفكرة »التجميع والتوحيد«، واملق�سود هنا    -2٣
اأن يتم جتميع كافة الت�سريعات التي تنظم املو�سوع ذاته، بهدف تطويرها واإزالة اأي تعار�س 

بينها وحماولة توحيدها، حتى ل يكون هناك ت�سخم وتعدد ت�سريعي للمو�سوع الواحد.
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اخت�شا�شات اللجنة العليا للت�شريعات يف جمال الت�شريعات املحلية

اإن اخت�سا�س اللجنة العليا للت�سريعات يف جمال الت�سريعات املحلية، يتمثل فيما يلي:

اأوًل: الت�شريعات املحلية اخلا�شعة لخت�شا�س اللجنة العليا:

القوانني واملرا�سيم والأوامر و�سائر الت�سريعات الأخرى التي ت�سدر عن �ساحب ال�سمو حاكم   -1
دبي.

الأنظمة والقرارات و�سائر الت�سريعات الأخرى التي ت�سدر عن �سمو رئي�س املجل�س التنفيذي،   -2
ونائب احلاكم.

التنظيمية  اللوائح  باعتماد  احلكومية  اجلهات  م�سوؤويل  عن  ال�سادرة  الإدارية  القرارات   -٣
والتنفيذية للت�سريعات ال�سارية.

ثانيًا: مراجعة و�شياغة وحتديث الت�شريعات املحلية:

املقرتحة من احلكومة واجلهات احلكومية من  الت�سريعات  درا�سة ومراجعة جميع م�ساريع   -1
القانونية  ال�سياغة  واعتماد  واإعداد  ب�ساأنها  وامل�سورة  الراأي  وتقدمي  واملو�سوع  ال�سكل  حيث 

النهائية لها قبل اإ�سدارها من اجلهة املخت�سة.
والتحديثات  التعديالت  ب�ساأن  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  والتو�سيات  املقرتحات  تقدمي   -2

الواجب القيام بها من وقت لآخر على الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.
اإ�سدار واعتماد اللوائح واملذكرات التف�سريية للت�سريعات املحلية ال�سارية يف الإمارة.  -٣

ثالثًا: اإ�شدار اجلريدة الر�شمية وحفظ الت�شريعات املحلية واأر�شفتها وترجمتها:

اإ�سدار اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي ب�سكل دوري والإ�سراف على موقعها اللكرتوين.  -1
وقرارات  التنفيذي  املجل�س  ورئي�س  احلاكم  عن  ال�سادرة  الت�سريعات  جميع  اأ�سول  حفظ   -2

اعتماد اللوائح التنفيذية للت�سريعات.
جمع وحفظ وتوثيق ن�سخ عن جميع الت�سريعات ال�سادرة عن احلكومة وعن اجلهات احلكومية   -٣

يف الإمارة.
ترجمة الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة اإلى اللغات الأجنبية.  -٤
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رابعًا: اأوجه التعاون املطلوبة من اجلهات احلكومية:

التعاون مع اللجنة العليا للت�سريعات ب�ساأن اأي ت�سريع ترغب باإ�سداره من �سمو احلاكم اأو �سمو   -1
رئي�س املجل�س التنفيذي، اأو من ال�سلطة املخت�سة لديها بالن�سبة للت�سريعات التي ميتد اأثرها 

اإلى اجلمهور.
تزويد اللجنة العليا للت�سريعات بجميع الت�سريعات ال�سارية لديها.  -2

تزويد اللجنة العليا للت�سريعات بجميع الت�سريعات التي ت�سدر عن م�سوؤوليها خالل فرتة ل   -٣
جتاوز �سهرًا واحدًا من تاريخ نفاذ اأي من تلك الت�سريعات.

اإعداد  يف  للت�شريعات  العليا  اللجنة  لدى  املعتمدة  الإجرائية  املراحل  خام�شًا: 
الت�شريعات املحلية:

ت�سجيل طلب املقرتح الت�سريعي، ودرا�سته.  -1
اإ�سدار املوافقة املبدئية على املقرتح الت�سريعي.  -2

ا�ستالم امل�سودة الأولية مل�سروع الت�سريع من اجلهة الطالبة.  -٣
درا�سة ومراجعة امل�سودة الأولية مل�سروع الت�سريع.  -٤
التفاق مع اجلهة الطالبة على م�سروع الت�سريع.  -٥

عر�س م�سروع الت�سريع على اجلهات املعنّية يف الإمارة.  -٦
اإعداد ال�سيغة النهائية مل�سروع الت�سريع.  -٧

اعتماد م�سروع الت�سريع واإ�سداره.  -٨
ن�سر الت�سريع يف اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.  -9

خطوات  اإليها،  الإ�سارة  ال�سابق  املراحل  من  اإجرائية  مرحلة  لكل  اأن  بالإ�سارة  اجلدير  ومن 
اإجرائية تف�سيلية، ومتطلبات تنظيمية وقانونية، ومنهجيات عمل، ومدد زمنية، تتعلق بكل خطوة.
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املتطلبات العامة لإعداد الت�شريعات

هناك متطلبات اأ�سا�سية ل بد من توفرها ل�سياغة الت�سريعات يف اإمارة دبي، من اأهمها:

وجود جهة متخ�س�سة يف �سياغة الت�سريعات، ُتعنى ببناء القواعد القانونية و�سياغتها، لأن    -1
�سالمة العملية الت�سريعية من حيث ال�سبط وال�سياغة ت�ستوجب وجود جهة متخ�س�سة يف 
بناء القواعد القانونية يف املراحل التي تتكّون منها هذه العملية، �سواء على م�ستوى الإمارة، 
متحقق  وهو  املوؤ�س�سي،  امل�ستوى  على  اأو  للت�سريعات،  العليا  اللجنة  بوجود  متحقق  اأمر  وهو 

بوجود وحدات لل�سوؤون القانونية داخل اجلهات احلكومية املعنّية.
على  الت�سريعية  بالعملية  املنوطة  باملهام  النهو�س  على  القادر  املوؤهل  الب�سري  الكادر  توفر    -2
ومبا  املرغوبة،  ب�سورته  الإمارة  يف  القانوين  النظام  بناء  يف  الإ�سهام  ي�سمن  الذي  الوجه 
يحقق ال�ستقرار يف اخلدمات املقدمة من قبلها بكفاءة وفعالية ومتيز. واإن الكفاءات املطلوبة 
قائم على جتربة عملية،  مهني  واحرتاف  علمي  تاأهيل  على  تلك احلا�سلة  الغاية هي  لهذه 
ومعرفة واعية بفقه الت�سريع واأ�سوله، وم�سادر الت�سريع والثقافة القانونية ال�سائدة يف البيئة 

املحيطة، وفقه القانون املقارن، وفن التحليل والكتابة.
�سكل  على  ترد  التي  الت�سريعية  الحتياجات  درا�سة  اأ�سا�س  على  تقوم  ت�سريعية  خطة  وجود    -٣

طلبات واأ�سباب موجبة ومادة فنّية ت�سكل الهيكل الأويل مل�سروع الت�سريع.
بلورة خمطط حت�سريي للموا�سيع التي �سيتم معاجلتها يف الت�سريع املقرتح، و�سوًل اإلى و�سع    -٤

�سيغة مكتوبة للقواعد القانونية املقرتحة.
وجود تن�سيق فعال بني كافة اجلهات املعنّية بالت�سريع يف احلكومة ل�سمان �سهولة احل�سول    -٥

على املعلومات، و�سمان ح�سن تطبيق الت�سريع بعد اعتماده واإ�سداره.
توفر م�سادر معلومات كافية للح�سول على البيانات املطلوبة لإعداد الت�سريع كوجود مكتبة    -٦
غنية مبراجع فقه القانون والأبحاث والدرا�سات، وقواعد بيانات الكرتونية تتيح الطالع على 
الت�سريعات ال�سابقة والت�سريعات املقارنة، وكذلك قاعدة بيانات متطورة وحديثة ي�سهل من 

خاللها الو�سول اإلى الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة.
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املتطلبات اخلا�شة لإعداد الت�شريعات يف اإمارة دبي

اأوًل: املتطلبات اخلا�شة لعر�س املقرتح الت�شريعي:

حدد البند )1( من الفقرة )اأ( من املادة )٧( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )12( ل�سنة 
التي  املتطلبات اخلا�سة  اإمارة دبي،  للت�سريعات يف  العليا  اللجنة  اعتماد نظام عمل  ب�ساأن   201٤

يجب توفرها عند قيام اأي جهة مبقرتح اإ�سدار ت�سريع حملي، وهذه املتطلبات هي:

البيانات املطلوبة،  اللجنة، وت�سمينه كافة  املعتمد لدى  للنموذج  الطلب وفقًا  اأن يتم تقدمي    -1
ومن اأهمها الأ�سباب املوجبة للت�سريع املقرتح، واأهم الأحكام التي �سوف يتناولها.

للمو�سوع  �ساملة  �سيا�سة  تت�سمن  درا�سة مبدئية،  باإرفاق  للت�سريع  املقرتحة  تقوم اجلهة  اأن    -2
املراد معاجلته مبوجب الت�سريع.

ثانيًا: املتطلبات اخلا�شة لعر�س م�شروع الت�شريع:

حددت املادة رقم )٨( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )12( ل�سنة 201٤ ب�ساأن اعتماد نظام 
عمل اللجنة العليا للت�سريعات يف اإمارة دبي، املتطلبات اخلا�سة لعر�س م�سروع الت�سريع على اللجنة 
العليا للت�سريعات، وذلك حتت طائلة اإيقاف النظر يف امل�سروع من اللجنة يف حال عدم توفري هذه 

املتطلبات، وهذه املتطلبات تتمثل يف تزويد اللجنة مبا يلي:

اأن يتم تقدمي الطلب وفقًا للنموذج املعتمد لدى اللجنة يف هذا اخل�سو�س.   -1
ن�سخة اأولية من م�سروع الت�سريع املقرتح.   -2

ن�سخة عن املوافقة املبدئية ال�سادرة عن اللجنة، القا�سية باعتماد الدرا�سة املبدئية املقدمة،    -٣
قرار  من   )٧( املادة  لأحكام  وفقًا  ال�سادرة  املقرتح،  الت�سريع  اإعداد  اإجراءات  يف  وال�سري 

املجل�س التنفيذي رقم )12( ل�سنة 201٤ امل�سار اإليه.
التي  الأ�سا�سية  والأحكام  املوجبة  واأ�سبابه  امل�سروع  اأهداف  فيها  مبنّي  اإي�ساحية،  مذكرة    -٤
الد�ستور  اأحكام  مع  توافقه  ومدى  بتطبيقه،  املعنّية  واجلهات  القانونية،  واآثاره  يت�سمنها، 

والت�سريعات الحتادية والت�سريعات ال�سارية يف الإمارة، بالإ�سافة اإلى بيان اآثاره املالية.
يف  وذلك  عليه،  املقرتحة  والتعديالت  للت�سريع  احلالية  الن�سو�س  تت�سمن  مقارنة،  درا�سة    -٥
حال ما اإذا كان الت�سريع املقرتح تعدياًل لت�سريع قائم، على اأن تت�سمن هذه الدرا�سة تو�سيح 
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الن�سو�س  اأثارتها  التي  والإ�سكاليات  احلالية،  الن�سو�س  على  اإدخالها  املقرتح  التعديالت 
ال�سارية، اأو الن�سو�س امل�ستحدثة على الت�سريع القائم ومدى احلاجة اإليها.

امل�ستوى  على  �سواء  املقارنة،  الت�سريعات  يف  املطبقة  املمار�سات  اأف�سل  عن  مقارنة  درا�سة    -٦
املحلي اأو الإقليمي اأو الدويل.

مبو�سوع  الإمارة،  يف  املعنّية  اجلهات  مع  والت�ساور  بالتن�سيق  املقرتحة  اجلهة  قيام  يفيد  ما    -٧
الت�سريع، وبيان مالحظاتها على اأحكامه، مع بيان �سبب عدم الأخذ بها.

املناق�سات التي متت مع اجلهات املتاأثرة مب�سروع الت�سريع اإن وجدت.   -٨
اخلطة الزمنية لتطبيق الت�سريع بعد اعتماده واإ�سداره.   -9
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ولدة فكرة م�شروع الت�شريع

جهات خمتلفة واأهداف واحدة:

اإن اقرتاح الت�سريعات يف اإمارة دبي هو حق للجهات احلكومية، وذلك لغايات متكينها من تقدمي 
اخلدمات املنوطة بها وحتقيق الأهداف املرجّوة منها، وهذه اجلهات عندما ت�ستخدم هذا احلق 
اإمنا تبغي حتقيق اأهداف واحدة، هذه الأهداف هي حتويل ال�سيا�سات العامة للحكومة وبراجمها 

وخططها ال�سرتاتيجية اإلى واقع.

التوافق الداخلي واأهميته:

احلكومية،  اجلهات  تقرتحها  التي  الت�سريعات  مل�سروعات  بالن�سبة  الداخلي  بالتوافق  ُيق�سد 
وجود حالة من التوافق بني اجلهات املعنّية على كافة ما حواه م�سروع الت�سريع املقدم من اأحكام، 
وذلك قبل التقدم به ر�سميًا اإلى اللجنة العليا للت�سريعات، وتكمن اأهمية هذا التوافق يف حتقيق ما 

يلي:

و�سوح الفكر، وح�سن الإعداد من قبل اجلهات احلكومية للت�سريعات املقرتحة من قبلها.  -1
بذل اجلهود لإزالة اأوجه الختالف والتباين يف الروؤى بني اجلهات احلكومية املعنّية بالت�سريع،   -2
للو�سول  النظر  ووجهات  الآراء  التقريب بني خمتلف  بذل اجلهود ملحاولة  وذلك من خالل 
اإلى التوافق املن�سود، وهذا التوافق ل يتاأتى اإل من خالل الت�ساور وا�ستطالع الراأي بني تلك 

اجلهات، ووجود قدر عال من التن�سيق والتعاون الفّعال بينها.

انتهاج اأ�شلوب املبادرة وفوائده:

املثلى  والبيئة  الأف�سل  الأ�سلوب  يعد  الفعل،  رد  اأ�سلوب  مقابل  يف  املبادرة،  باأ�سلوب  العمل  اإن 
�ساقة،  عملية  تعترب  الت�سريع  واإعداد  �سناعة  فعملية  دبي،  اإمارة  يف  الت�سريعات  و�سياغة  لإعداد 
ومعقدة، يجب اأن ت�سرتك فيها العديد من اجلهات املعنّية، وتتطلب املرور بعدة مراحل خمتلفة، 
منذ ولدة فكرة م�سروع الت�سريع، وحتى الو�سول اإلى منتج نهائي �سالح لالإ�سدار، ولذلك فاإن عذر 
الوقت، وحتديدًا �سيق الوقت الذي يظهر عادة عند اإعداد الت�سريعات كرد فعل حلدث ما، ميكن يف 
اأحيان كثرية اأن ميثل تهديدًا وخطرًا جديًا وكبريًا يلقي بظالله على منظومة �سناعة الت�سريعات يف 
الإمارة، ويوؤثر بال�سلب على جودة املنتج النهائي. فكلما كان م�سروع الت�سريع وليد اإم�ساك اجلهات 
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من  ال�سروع يف حتويلها  ثم  الت�سريعية،  اأولوياتها  بتحديد  وقيامها  بيدها  املبادرة  زمام  املخت�سة 
تكون  النتيجة  فاإن  اأي �سغوط خارجية،  قانونية مكتوبة، مبناأى عن  ن�سو�س  اإلى  االأفكار  م�ستوى 
اإذا  جيدة وملبية لتطلعات كافة فئات املجتمع، ولن يكون احلال كذلك، وعلى النحو امل�سار بيانه 
كان البدء يف اإعداد م�سروع الت�سريع هو رد فعل من اجلهات املعنّية ب�سبب اأمور اأو اأو�ساع طارئة 
اأو ملواجهة ال�سغوط ب�ساأن حدث ما، فاإن انعكا�سات ذلك �ستكون �سلبية على املنتج النهائي وعلى 

جودته.
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الأجندة الت�شريعية )اخلطة الت�شريعية ال�شنوية(

املق�شود بالأجندة الت�شريعية:

كما اأ�سلفنا القول، فاإن العمل باأ�سلوب املبادرة باقرتاح الت�سريعات يف مقابل اأ�سلوب رد الفعل 
يعترب البيئة املثلى لإعداد و�سياغة الت�سريعات، واإن العمل باأ�سلوب املبادرة يتطلب اأن تنتهج اجلهات 

احلكومية عند اقرتاح الت�سريعات اأ�سلوب »الأجندة الت�سريعية«.

مل�سروعات  املبكر  الإعداد  يف  احلكومية،  اجلهات  ت�سرع  اأن  الت�سريعية  بالأجندة  ويق�سد 
ت�سريعاتها، التي تنوي التقدم بها فعليًا اإلى اللجنة العليا للت�سريعات، بناء على التزامات قانونية اأو 
روؤية اجتماعية واقت�سادية اأو حاجة عملية ...الخ، على النحو الذي �سريد لحقًا مب�سادر الأجندة 
الت�سريعية، على اأن يتم النتهاء من هذا العمل قبل بدء كل عام بوقت كاف، بحيث تر�سل اجلهات 
املوجبة  اأ�سبابها  ببيان  للت�سريعات، م�سحوبة  العليا  اللجنة  اإلى  الت�سريعية  احتياجاتها  احلكومية 
وو�سفًا اأوليًا حول م�سمون الت�سريع، واملو�سوع الذي �سيتناوله بالتف�سيل، ووفقًا للنماذج املعتمدة 

لدى اللجنة يف هذا ال�ساأن.

اأهمية العمل باأ�شلوب الأجندة الت�شريعية:

اإن اإعداد »الأجندة الت�سريعية« قبل بداية كل عام من قبل اللجنة العليا للت�سريعات له مردود 
اإيجابي على انتظام املنظومة الت�سريعية برمتها يف اإمارة دبي، فهذه الأجندة ت�سمح للجنة حتديد 
اأولوياتها والتخطيط للعمل الت�سريعي يف الإمارة على اأ�سا�س واقعي دقيق، كما ت�سمح لها باأن تكون 
اأمرها بالن�سبة حلجم وحمتوى الحتياجات الت�سريعية للجهات احلكومية قبل بدء  بّينة من  على 

كل عام.

م�شادر »الأجندة الت�شريعية«:

تتمثل م�سادر الأجندة الت�سريعية مبا يلي:

الخت�سا�س  عن  احلديث  عند  القول  اأ�سلفنا  كما  الحتادية:  والت�سريعات  الد�ستور  اأحكام   -1
الت�سريعي لإمارة دبي وفق اأحكام د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة، فاإن هناك العديد 
من ال�سوؤون واملجالت التي تخت�س بها الإمارة ت�سريعيًا، �سواء اأكانت هذه الت�سريعات اأ�سا�سية 
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اأم تكميلية اأم تنفيذية.
توجيهات القيادة العليا، وذلك من خالل ترجمة روؤى وتطلعات القيادة يف تنظيم العديد من   -2

امل�سائل املرتبطة بتحقيق امل�سالح العليا لالإمارة.
تنفيذ اخلطط ال�سرتاتيجية وال�سيا�سات العامة للحكومة، بالنظر اإلى اأن الت�سريع يعّد اأحد   -٣
مبادئ  من  براجمها  تت�سمنه  ما  حتويل  اأجل  من  احلكومات  اإليها  تلجاأ  التي  الأدوات  اأهم 
التقدم  اخت�سا�سها  جمال  يف  كل  احلكومية  اجلهات  على  يجب  لذلك  واقع،  اإلى  واأفكار 

مب�سروعات ت�سريعاتها اإلى اللجنة العليا للت�سريعات، لت�سعها �سمن اأجندتها الت�سريعية.
احلاجات الفعلية لأفراد املجتمع، وذلك من خالل التعرف على حاجاتهم، وحتقيق رغباتهم   -٤
يف كافة مناحي احلياة و�سوؤونها، لتحقيق ال�ستقرار واحلياة الرغيدة لهم، و�سمان مقومات 
وحقوقهم،  م�ساحلهم  وحماية  بها،  يقومون  التي  املختلفة  الأن�سطة  مزاولة  يف  جناحهم 

بالإ�سافة اإلى حتقيق الأمن القانوين لهم.
القواعد  وا�سطراد، وذلك من خالل و�سع  بانتظام  العامة  املرافق واخلدمات  �سمان �سري   -٥
ت�سرف  التي  املعنّية  اجلهات  بني  العالقة  تنظم  التي  والإجراءات  وال�سرتاطات  واملعايري 
على اإدارة وت�سغيل تلك املرافق وتقدمي اخلدمات، وبني املتعاملني معها، مبا ي�سمن حتقيق 
وعدالة  وفعالية  بكفاءة  لهم  اخلدمات  وتوفري  املرافق،  تلك  اإن�ساء  من  املرجّوة  الأهداف 

وم�ساواة.
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4٩

اأهداف م�شروع الت�شريع

عالقة الت�شريع باأهدافه:

يرتبط  اأن  يجب  فالت�سريع  حمددة،  اأهداف  حتقيق  بغية  الت�سريعات  مب�سروعات  التقدم  يتم 
بالهدف املبتغى منه، لأن الت�سريع لي�س مق�سودًا يف ذاته، واإمنا هو و�سيلة لتحقيق اأهداف بعينها. 

وتقع م�سوؤولية حتديد اأهداف م�سروع الت�سريع على اجلهة املقرتحة له.

اأهمية وفائدة الإف�شاح عن اأهداف م�شروع الت�شريع:

يف  و�سفافة،  وا�سحة،  بطريقة  الت�سريع  م�سروع  ومربرات  اأهداف  عن  الإف�ساح  اأهمية  تكمن 
متكني القائمني على اإعداده يف كافة مراحله، من اأداء مهمتهم على الوجه الأمثل، فهذا الإف�ساح 
يعترب اأمرًا ل غنى عنه من اأجل تي�سري �سياغته واإعداده، وتقييم اأثره بعد اإ�سداره، للتحقق من اأن 

الأهداف املو�سوعة له قد اأتت اأكلها.

كيفية الإف�شاح عن اأهداف الت�شريع:

للتقدم به والأهداف املبتغى  التي دعتها  للت�سريع عن املربرات  اإف�ساح اجلهة املقرتحة  يكون 
لطلب  للت�سريعات  العليا  للجنة  بها  تتقدم  التي  املذكرة  خالل  من  العملي،  الواقع  يف  حتقيقها 
ال�سياق يتعني عدم اخللط بني بيان املربرات والأهداف واملذكرة الإي�ساحية،  الت�سريع، ويف هذا 
فبيان املربرات والأهداف يتم اإعداده ح�سريًا من قبل اجلهة التي اقرتحت الت�سريع، بينما املذكرة 
الإي�ساحية تعدها اللجنة العليا للت�سريعات، كما اأن بيان املربرات والأهداف يجب اأن يعك�س نتائج 
الدرا�سات والأبحاث التي اأعدتها اجلهة املقرتحة للت�سريع، بينما املذكرة الإي�ساحية ل تت�سمن اأي 
بحوث ميدانية اأو بيانات اإح�سائية مف�سلة، لأنه يتم اإعدادها يف مرحلة لحقة على النتهاء من 

�سياغة الت�سريع.

�شوابط �شياغة اأهداف الت�شريع:

يراعى عند �سياغة اأهداف الت�سريع من قبل اجلهة املقرتحة له ال�سوابط التالية:

اأن تتم �سياغة اأهداف الت�سريع، بعبارات حمددة ومبا�سرة ودقيقة.  -1
عدم اللجوء ل�ستخدام الأ�سلوب اللغوي الإن�سائي، اأو العبارات الف�سفا�سة �سديدة العمومية   -2
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عند �سياغة اأهداف الت�سريع، واإمنا �سياغة حمكمة لأهداف قابلة للتطبيق وميكن قيا�سها.
اأن يتم تناول الأهداف وتق�سيمها بالنظر اإلى ما هو متوقع حتقيقه منها، على املدى الزمني   -٣
مبجرد  واحدة  جملة  تتحقق  ل  املبتغاة  الت�سريع  اأهداف  لأن  والبعيد،  واملتو�سط،  القريب، 
�سدور الت�سريع، فمن الأهداف ما يتحقق عقب �سدور الت�سريع بفرتة قليلة، ومنها ما قد يبداأ 
حتققه بعد مرور عدة اأ�سهر من تاريخ ال�سدور، وبع�س الأهداف قد يتاأخر ويرتاخى حتققها 

اإلى فرتة طويلة.
اأن ي�ستند بيان الأهداف اإلى اإح�ساءات دقيقة، وا�ستطالعات راأي، تدعمها وتربرها وتعك�س   -٤

نوعية التدخل الت�سريعي املطلوب، ومداه.
اأ�سحى من  اأنه  اأفق اجلهة املقرتحة للت�سريع، ذلك  اأن تعك�س �سياغةاأهداف الت�سريع �سعة   -٥
الت�سريع  بالتنظيم فح�سب، لأن  يتناوله  اأي ت�سريع عند املجال الذي  اآثار  اأن تقت�سر  النادر 

ترتبط اأحكامه بالعديد من الأن�سطة وال�سلوكيات التي قد تتاأثر به.
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اإجراءات اإ�شدار الت�شريعات املحلية يف اإمارة دبي

تتلخ�س اإجراءات اإ�سدار الت�سريعات املحلية يف اإمارة دبي مبا يلي:

تقوم اجلهة احلكومية باإعداد وتقدمي �سيا�سة )درا�سة( �ساملة للمو�سوع الذي تقرتح اإ�سداره    -1
مبوجب ت�سريع، وفقًا للنموذج املعتمد لدى اللجنة العليا للت�سريعات يف هذا ال�ساأن، معززة 

بالدرا�سات املطلوبة.
تقوم الأمانة العامة للجنة العليا للت�سريعات بدرا�سة املقرتح الت�سريعي، ورفع تو�سياتها ب�ساأنه    -2
اأي مالحظات  اإبداء  اأو  املقرتح،  على  املبدئية  موافقتها  اإ�سدار  لها  يكون  التي  اللجنة،  اإلى 

ب�ساأنه.
تقوم اجلهة احلكومية خالل اأ�سبوعني من تاريخ �سدور املوافقة املبدئية من اللجنة، باإعداد    -٣
م�سروع الت�سريع، وعر�سه على اللجنة العليا للت�سريعات، وفقًا للنموذج املعتمد لديها يف هذا 

ال�ساأن، مرفقًا به امل�ستندات املطلوبة.
تقوم الأمانة العامة للجنة العليا للت�سريعات بدرا�سة ومراجعة م�سروع الت�سريع من الناحيتني    -٤
املو�سوعية وال�سكلية، والتحقق من عدم تعار�سه مع الت�سريعات ال�سارية يف الدولة والإمارة.

اإلى  باإر�ساله  الطالبة،  اجلهة  مع  الت�سريع  م�سروع  على  التفاق  بعد  العامة،  الأمانة  تقوم    -٥
اجلهات املعنية يف الإمارة لإبداء مالحظاتها على اأحكامه.

تقوم اجلهات املعنية بدرا�سة م�سروع الت�سريع، واإبداء مالحظاتها ومرئياتها على اأحكامه،    -٦
خالل املهلة التي حتددها الأمانة العامة.

تقوم الأمانة العامة بدرا�سة املالحظات الواردة من اجلهات املعنية، واإقرار ال�سيغة النهائية    -٧
مل�سروع الت�سريع بالتن�سيق مع اجلهة احلكومية الطالبة واجلهات املعنية.

يف حال عدم الو�سول اإلى �سيغة توافقية على م�سروع الت�سريع، تقوم الأمانة العامة بعر�س    -٨
م�سروع الت�سريع املقرتح وحتفظات اجلهات املعنية على اأحكامه اإلى اللجنة الفنية املخت�سة، 

امل�سّكلة مبوجب قرار �سمو رئي�س اللجنة.
على  اإبداوؤها  مت  التي  والتحفظات  الت�سريع  م�سروع  بدرا�سة  املخت�سة  الفنية  اللجنة  تقوم   -9

اأحكامه، وترفع تو�سياتها يف هذا اخل�سو�س اإلى اللجنة العليا للت�سريعات.
الت�سريع،  مل�سروع  النهائية  ال�سيغة  اإعداد  من  النتهاء  بعد  للت�سريعات  العليا  اللجنة  تقوم    -10
منا�سبًا يف  تراه  ما  باتخاذ  املخت�سة،  الفنية  اللجنة  ب�ساأنه من  ال�سادرة  التو�سيات  رفع  اأو 
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هذا ال�ساأن، �سواء باإقرار امل�سروع اأو اإعادته للجهة الطالبة لإجراء املزيد من الدرا�سة على 
اأحكامه اأو بتعديل اأحكامه.

تقوم الأمانة العامة بعد اإقرار م�سروع الت�سريع باإعداد امللف اخلا�س به لعر�سه على ال�سلطة    -11
املخت�سة لعتماده.

الإجراءات  با�ستكمال  العامة  الأمانة  تقوم  املخت�سة،  ال�سلطة  من  الت�سريع  اعتماد  بعد   -12
واجلهات  الطالبة  اجلهة  واإخطار  الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سره  وحفظه  لتوثيقه  اخلا�سة 

املعنية بالعتماد والإ�سدار.
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الأ�شول الفنية ل�شياغة الت�شريعات املحلية

اإن ال�سياغة الت�سريعية هي حرفة ل تعتني باجلانب ال�سكلي والإجرائي فقط، واإمنا متتد لتهدف 
الت�سريعات  مع  متعار�س  وغري  من�سجم  الو�سوح  منتهى  يف  متطور  ت�سريع  �سن  اإلى  الو�سول  اإلى 
يف  والهيئات  واجلماعات  الأفراد  �سلوك  تنظيم  القانون  فغاية  والتطبيق،  للفهم  وقابل  الأخرى 
العدل  فيه  يتجلى  اأن  املن�سود  هدفه  وحتقيق  بقائه  ودواعي  التنظيم  هذا  مقومات  ومن  املجتمع 
وامل�ساواة ومراعاة فكرة الأمن القانوين، ولكي يخرج الت�سريع اإلى حيز الوجود فاإن هناك قواعد 
بد من  ل  فاإنه  والأ�سول،  القواعد  على هذه  الوقوف  وقبل  �سياغته،  مراعاتها عند  واأ�سول جتب 

تعريف بع�س امل�سطلحات والعبارات املتعلقة بهذا املو�سوع.

تعريف ال�شياغة الت�شريعية:

ميكن تعريف »ال�شياغة الت�شريعية« على النحو التايل:

من الناحية اللغوية، باأنها: »تهيئة ال�سيء وبنائه«.   -1
من الناحية ال�سطالحية، باأنها: »اأداة لتحويل املادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية    -2
اإلى قواعد عملية �ساحلة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يف�سح عنها جوهرها، 
ويتم ذلك عن طريق اختيار الو�سائل والأدوات الكفيلة بالرتجمة ال�سادقة مل�سمون القاعدة 
واإعطائها ال�سكل العملي الذي ت�سلح به للتطبيق كقواعد �سهلة الفهم و�سهلة التطبيق، وغري 

قابلة للتاأويل«.
من الناحية الإجرائية، باأنها: »عملية حتويل القيم التي تكون مادة القانون اإلى قواعد قانونية    -٣

�ساحلة للتطبيق«.

تعريف اأ�شول ال�شياغة الت�شريعية:

باأنه: »جممل املعارف والأ�ساليب امل�ستخدمة  »اأ�شول ال�شياغة الت�شريعية«  ويعرف مفهوم 
ل�سياغة الت�سريع ب�سكل عام، باعتباره فرع من العلوم التطبيقية الذي ل يندرج حتت القانون العام 

اأو الد�ستوري فح�سب بل العلوم ال�سيا�سية كذلك«.
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اأهمية ال�شياغة الت�شريعية:

اإي�سال  خاللها  من  ي�ستطيع  التي  امل�سرع  اأداة  باعتبارها  الت�سريعية  ال�سياغة  اأهمية  تكمن 
الغر�س املق�سود من الت�سريع املقرتح بطريقة حتقق ما يلي:

فهم اإرادة امل�سرع وتف�سريها.   -1
معرفة متطلبات الت�سريع من احلقوق واللتزامات.   -2

التنفيذ الأمثل لأحكام الت�سريع.   -٣
عالج ظاهرة اجتماعية اأو مهنية باآلية قانونية.   -٤

ت�سييق معدالت نقاط اخلالف حول مقت�سيات الن�س الت�سريعي تف�سريًا وتطبيقًا.   -٥
اإبراز هدف امل�سرع والغاية من الت�سريع.   -٦

عنا�شر ال�شياغة الت�شريعية:

اإن القاعدة القانونية التي يتم اإخراجها اإلى حيز الوجود عن طريق ال�سياغة الت�سريعية، لها 
تو�سيحي،  ما هو  ومنها  تنظيمي،  ما هو  ومنها  تقريري،  ما هو  فمنها  متعددة،  واأغرا�س  اأ�سكال 
تفر�س  التكليفية  القانونية  القاعدة  لأن  اأهمها،  الأخري هو  النوع  ولعل هذا  تكليفي،  ومنها ما هو 
التزامًا على املخاطبني بها حتت طائلة امل�سوؤولية، ولكي تكون هذه القاعدة وا�سحة، فاإنه ل بد من 
توفر بع�س العنا�سر الأ�سا�سية فيها، وهذه العنا�سر هي )الفاعل القانوين والفعل القانوين واحلالة 

القانونية(، وفقًا للتف�سيل التايل:

املخاطب  حتديد  يت�سمن  اأن  وا�سحًا  الن�س  يكون  حتى  بد  ل  القانوين(،  )الفاعل  اأوًل: 
بالن�س وهو )الفاعل القانوين(، والفاعل القانوين هو ال�سخ�س الذي يثبت له مبوجب الت�سريع حق 

اأو امتياز اأو يرتتب عليه التزام اأو م�سوؤولية، وهو ال�سخ�س الذي يجوز له اأو ل يجوز له.

بالفاعل  اخلا�سة  الأحكام  و�سع  عند  الت�سريعية  ال�سياغة  يف  بها  ين�سح  التي  املبادئ  ومن 
القانوين ما يلي:

اأن يتم ا�ستخدام �سيغة املفرد للدللة على الفاعل القانوين بدًل من �سيغة اجلمع، وذلك لعدة   -1
اأ�سباب، من اأهمها:

اأن �سيغة املفرد جتعل عملية ال�سياغة اأكرث ب�ساطة، لأنه لن يكون ثمة داع للقلق حول    
النتقال العار�س بني املفرد واجلمع يف الأ�سماء اأو الأفعال.
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اإن �سيغة املفرد تخ�س�س اأثر احلكم امل�ساغ، بحيث ي�سري ذلك احلكم على فرد بعينه    
بدًل من اأن ي�سري على جمموعة جمهولة الهوية.

اإن �سيغة املفرد تو�سح اأن احلكم ي�سري على كل فرد يف الفئة التي يطبق عليها احلكم    
على  القائمني  العديد من  اأن  الرغم من  وعلى  منف�سلة.  الفئة كمجموعة  فقط  ولي�س 
عملية ال�سياغة املاهرين قد تبنوا منذ اأمد طويل ا�ستخدام �سيغة املفرد فاإنه ل يزال 

هناك بع�س منهم ي�ستخدمون �سيغة اجلمع.
اأنه  ال�سائع  فمن  بالعمومية،  تت�سم  التي  الن�سو�س  بع�س  يف  املنفي  الفاعل  ا�ستخدام  جواز   -2
حلظر القيام بعمل ما ي�ستخدم �سيغة الفاعل املنفي ومن اأمثلة ذلك، »يحظر على اأي �سخ�س 

.».....
جتنب ا�ستخدام ال�سفات النكرة للفاعل، مثل ا�ستخدام لفظ »الفرد« بدًل من كلمة ال�سخ�س   -٣

وذلك حينما يحتمل الن�س اأن يكون الفاعل �سخ�سًا طبيعيًا اأو اعتباريًا.
وهنا ُيف�سل ا�ستخدام اأداة التنكري بدًل من ا�ستخدام ال�سفات النكرة مثل »اأي«، اأو »كل« اأو   

»ما من �سخ�س«.
جتنب ا�ستخدام »األـ« التعريف قبل ا�سم اأو فعل غري معّرف.  -٤

ا�ستخدام لفظ املذكر للدللة على اجلن�سني، ما مل يقت�س �سياق الن�س ق�سر تطبيقه على   -٥
املوؤنث فقط.

ثانيًا: )الفعل القانوين(، وهو ذلك اجلزء من اجلملة الذي ميثل حقًا اأو امتيازًا اأو �سلطة اأو 
التزامًا اأو م�سوؤولية تخول اأو تفر�س على الفاعل القانوين ما الذي يجب اأن يفعله اأو ل يفعله.

ومن امل�سلم به يف ال�سياغة الت�سريعية اجليدة اأن تتم �سياغة الفعل القانوين على النحو التايل:

اأن تتم �سياغة الفعل القانوين ب�سيغة امل�سارع، لالأ�سباب التالية:  -1
تفادي احلاجة اإلى ا�ستخدام تراكيب معقدة جدًا عند تو�سيح احلاالت وال�سروط التي    
ي�سري فيها الفعل القانوين، وهو ما يحدث غالبًا يف الرتاكيب ال�سرطية، وما تت�سمنه 

من ا�ستخدام اأزمنة امل�ستقبل، واملا�سي.
لالنتقال  حاجة  هناك  تكون  لن  لأنه  احلكم،  فهم  القارئ  على  ال�سهل  من  يجعل  اأنه    
الذهني من �سيغة امل�سارع اإلى �سيغة امل�ستقبل، كما اأن ا�ستخدام زمن امل�سارع �سيجعل 

الت�سريع اأو القاعدة اأق�سر لأنها �ست�ستخدم كلمات اأقل من �سيغة امل�ستقبل.
اأنه �سيغني عن ا�ستخدام الفعل يف زمن املا�سي اأو امل�ستقبل.   
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اأن تتم �سياغة الفعل القانوين ب�سيغة املبني للمعلوم قدر الإمكان لو�سفه، لالأ�سباب التالية:  -2
اإن ا�ستخدام هذه ال�سيغة �ستحدد الفاعل القانوين ب�سكل وا�سح ودقيق.   

اإن ا�ستخدام هذه ال�سيغة �ستلزم ال�سائغ باأن يدر�س الفعل - يف اجلملة - الذي ين�سئ    
امليزة اأو العبء ب�سكل اأكرث عمقًا.

اأن تتم �سياغة الفعل القانوين ب�سيغة الإيجاب بدًل من النفي، بقدر الإمكان.  -٣

ثالثًا: )احلالة القانونية(، اأي و�سف احلالة، لأنه من النادر جدًا اأن ي�سري احلكم القانوين 
على جميع احلالت فهو يطبق على حالة معينة بذاتها، ويعترب حتديد هذه احلالة واإدراجها جزء 

من عمل امل�سرع، باعتبارها متثل جزءًا هامًا من اجلملة القانونية.

ويق�سد باحلالة الظروف التي ينطبق عليها احلكم، والتي عند التعبري عنها بو�سوح يف اجلملة 
جتعل القانون اأكرث و�سوحًا ودقة، ومن اأمثلة ذلك الن�س التايل:

»اإذا مل ي�سدر جمل�س الإدارة الالئحة التنفيذية يف املواعيد املن�سو�س عليها يف هذا القانون، 
فاإن املدير العام يتولى اإ�سدارها«.

فمن خالل هذه املادة، يت�سح باأن احلالة الوحيدة التي يجوز فيها للمدير العام اإ�سدار الالئحة 
التنفيذية، هي عدم قيام جمل�س الإدارة باإ�سدارها يف املوعد املحدد.

وللتعبري عن احلالة، فاإنه عادة ما يتم ا�ستخدام »اإذا« اأو »يف حال« اأو »متى« اأو »�سريطة«.

وُيف�سل يف البناء القانوين اأن يتم ذكر احلالة قبل احلكم يف بداية اجلملة، لأن كتابة احلكم 
يف البداية �سيوحي باأن تطبيقه �سيكون عامًا، على الرغم من وجود قيد على هذا احلكم يف نهاية 

اجلملة اأو الفقرة القانونية.

Pages.indd   56 2/6/19   10:05 AM



٥٧

�شور ال�شياغة الت�شريعية

هناك �سور لل�سياغة الت�سريعّية للقاعدة القانونية، وهي:

ما  اأو  القانوين،  للحكم  الكامل  التحديد  حتقق  التي  ال�سياغة  وهي  اجلامدة:  ال�شياغة    -١
يخ�سع له من اأ�سخا�س ووقائع على نحو ل يرتك معه جماًل للتقدير اأو الختالف يف حتديد 
بـِ )21( عامًا، ل  القانونّية التي حتدد �سن الر�سد  املق�سود بتلك القاعدة، فمثاًل القاعدة 
ترتك اأي جمال لل�سك يف اأن اأي اإن�سان يبلغ هذا ال�سن يعترب من وجهة نظر القانون اإن�سانًا 
را�سدًا ب�سرف النظر عن درجة ن�سوجه العقلي، وعادة ما يتم ا�ستخدام هذه ال�سورة يف 
�سياغة  يف  الإمكان  قدر  حمددًا  يكون  اأن  امل�سرع  من  تقت�سي  التي  اجلزائية،  الت�سريعات 

اأحكامها.
ال�شياغة املرنة: وهي ال�سياغة التي ل حتدد احلكم، اأو من يخ�سع له من اأفراد ووقائع    -2
حتديدًا دقيقًا، فهي تقت�سر على و�سع الفكرة واملعيار تاركة حتديد ما يدخل فيها ومن تنطبق 
الت�سريعات  تت�سمنها  التي  القانونية  القواعد  ومثالها  تطبيقها،  على  يقوم  لتقدير من  عليه 

التنظيمية للمرافق العامة.
ال�شياغة امل�شببة: وهي ت�ستعمل لتحديد الفعل القانوين والفاعل القانوين واحلالة القانونية    -3

ب�سكل وا�سح ودقيق، ل حتتمل الجتهاد يف حتديد مدلولها.
احلالة  باختالف  وذلك  الن�س،  من  املراد  باختالف  ت�ستعمل  وهي  العامة:  ال�شياغة    -4

القانونية والفعل القانوين والفاعل القانوين.
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اللغة العربية والت�شريع

القانون هو اأ�سمى تعبري عن اإرادة الأمة، وهو اأي�سًا املظهر الأبرز والأعلى ل�سيادة الدولة على 
لغة  فاإن  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  الر�سمية  اللغة  هي  العربية  اللغة  اإن  وحيث  اأرا�سيها، 

الت�سريع يف الدولة ينبغي اأن تكون هي اللغة العربية.

لغة الت�شريع يف اإمارة دبي:

دبي  اإمارة  يف  بها  الت�سريعات  اإ�سدار  يتم  التي  اللغة  هي  العامة،  القاعدة  باأن  القول  ميكننا 
ولأغرا�س  يجوز  فاإنه  ذلك  ومع  العربية،  اللغة  هي  دبي  حلكومة  الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سرها 
الإعالم اأن يتم ن�سر الت�سريع باأي لغة اأخرى اإلى جانب اللغة العربية يف اجلريدة الر�سمية، متى 
قررت اللجنة العليا للت�سريعات ذلك، فلي�س هناك من مانع قانوين يحول دون وجود ن�سخة مرتجمة 
تتوجه  التي  الأ�سا�سية  الت�سريعات  �سيما  ل  الإمارة،  يف  ال�سارية  للت�سريعات  الأجنبية  اللغات  اإلى 
باخلطاب لعموم اأفراد املجتمع وفئاته املختلفة من غري الناطقني باللغة العربية، والتي تطبق عليهم 
ب�سفة اأ�سا�سية، كما هو احلال بالن�سبة للت�سريعات املنظمة لدخول واإقامة الأجانب، والت�سريعات 
املتعلقة بال�سماح لالأجانب بتملك العقارات، وفق �سروط و�سوابط معينة، والت�سريعات الرامية اإلى 
جذب ال�ستثمارات الأجنبية، وذلك حتى يتوفر العلم بهذه الت�سريعات مبجرد ن�سرها يف اجلريدة 
اأجنبيًا ل يفهم  الر�سمية، ومتى ما مت ذلك، فاإنه ل يجوز لأحد العتذار بجهل القانون، ولو كان 

اللغة العربية.

وعلى هذا النحو، ميكن القول باأن لغة الت�سريع يف اإمارة دبي هي اللغة العربية، وما دام الأمر 
اأهم  اأحد  باعتبارها  العربية،  اللغة  بقواعد  الإملام  القانون  لرجال  ال�سروري  من  يغدو  كذلك، 

الو�سائل الالزمة لتف�سري الن�س القانوين. 

العالقة بني لغة الت�شريع واللغة العادية:

مع  اللغوي  املدلول  يتطابق  تاأخذ �سورًا متعددة، فقد  العادية  واللغة  الت�سريع  لغة  العالقة بني 
املدلول ال�سطالحي القانوين. وقد يكون امل�سطلح القانوين اأو�سع مدلوًل منه يف اللغة، ولعل اأبرز 
مثال على ذلك يكمن يف لفظ »الطفل«، فلفظ الطفل لغة هو ال�سغري الذي مل ي�سل �سن البلوغ، ومع 
ذلك، فاإن القانون قد ميد نطاق مرحلة الطفولة اإلى �سن الثامنة ع�سرة، ولو ظهرت على الطفل 
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عالمات البلوغ قبل هذه ال�سن. وعلى العك�س من ذلك، قد يكون امل�سطلح القانوين اأ�سيق مدلوًل 
منه يف اللغة، كما هو احلال بالن�سبة للفظ »التزوير« الذي ياأخذ يف القانون مدلوًل اأ�سيق منه يف 
اللغة، فالتزوير يف مدلوله اللغوي، م�ستق من الزور، ويعني الكذب اأو الباطل، دون حتديد اأو ح�سر 
لهذا الكذب يف جمال معني، وبناء على ذلك، ميكن القول باأن التزوير لغة هو تغيري احلقيقة اأيًا 
اللغوي للعديد من اجلرائم ك�سهادة الزور،  واأيًا كان مو�سوعه، ويت�سع هذا املدلول  كانت �سورته 
والبالغ الكاذب، وتزوير اأو تقليد اأو تزييف العملة، وتزوير املحررات، غري اأن التزوير يف ال�سطالح 
القانوين له معنى اأ�سيق من مدلوله اللغوي وبيان ذلك اأن امل�سرع يق�سر التزوير على تغيري احلقيقة 

يف املحررات اأو ما ميثل املحررات كالعالمات والرموز والأختام.

وقد يكون للم�سطلح القانوين مدلول مغاير للمعنى اللغوي، وي�سرب الفقه القانوين مثاًل لذلك 
اللفظ القانوين »عني« ومعناه »العقار«، حيث يتم التمييز بني احلق العيني واحلق ال�سخ�سي، فيقال 

»احلقوق العينية الأ�سلية« و»احلقوق العينية التبعية«.

ف القانون بع�س امل�سطلحات التي ل وجود لها على الإطالق يف اللغة، وبعبارة  واأخريًا، قد يعرِّ
ابتدعها  التي  الألفاظ  بها  ونعني  العادية،  واللغة  القانونية  اللغة  بني  للعالقة  �سورة  ثمة  اأخرى، 
الفكر القانوين والق�سائي، والتي قد ل يكون لها نظري يف اللغة، وللتدليل على ذلك، نرى اأن هناك 
بع�س الت�سريعات تتت�سمن بع�س الكلمات والألفاظ غري العربية، مثل الد�ستور، القانون، احلكومة 
فنية،  تتناول م�سائل  التي  الت�سريعات  بع�س  اأن  البنك، وهكذا، ومربر ذلك  ال�سيك،  الإلكرتونية، 
ت�ستدعي ا�ستخدام كلمات وعبارات غري عربية، لعدم وجود تعريب لها، اأو لعموم فهم مدلولها، اأو 

لت�ساع ا�ستخدامها.
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انتقاء الكلمات يف ال�شياغة الت�شريعية

ت�ستخدم يف ال�سياغة الت�سريعية ب�سكل متكرر كلمات وتعبريات غري ماألوفة، وميكن ا�ستبدال 
دون  املعنى  وو�سوح  حت�سني  اإلى  توؤدي  ب�ساطة  اأكرث  وتعبريات  بكلمات  والتعبريات  الكلمات  هذه 

تغيريه، اأو ترتك اأي �سك حول املعنى املق�سود منها.

وفيما يلي بع�س الإر�سادات يف هذا ال�سدد:

ا�ستخدام الكلمات املاألوفة بدًل من الكلمات الغريبة.   
ا�ستخدام الكلمات امللمو�سة بدًل من الكلمات املجردة.   
ا�ستخدام الكلمات الب�سيطة بدًل من الكلمات املركبة.   

ا�ستخدام الكلمات الق�سرية بدًل من الكلمات الطويلة.   
ا�ستخدام الكلمات الأ�سيلة يف اللغة بدًل من الكلمات الأجنبية.   

ا�ستخدام الكلمات ال�سهلة بدًل من ال�سعبة.   
ا�ستخدام الكلمات املعا�سرة بدًل من القدمية املهجورة.   
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ال�شمات ال�شكلية لل�شياغة الت�شريعية اجليدة

الت�سريعية البتعاد عن  ال�سناعة  القائمني على  الت�سريعية اجليدة، تقت�سي من  ال�سياغة  اإن 
بع�س ال�سياغات ال�سكلية، ومراعاة بع�س امل�سائل املو�سوعية، وذلك على النحو التايل:

ال�شياغات التي يجب البتعاد عنها: اأوًل: 

طول اجلملة القانونية ب�سكل مبالغ فيه.   -1
العتماد على الرتاكيب املعقدة.   -2

التباعد بني اأجزاء اجلملة التي تكون يف اجلمل العادية عادة بجوار بع�سها البع�س كالتباعد   -٣
بني الفاعل والفعل واحلالة، والو�سف واملو�سوف.

ا�ستخدام العبارات املقيدة للمعنى ب�سكل مفرط، لتقييد اأجزاء معينة من اجلملة، اأو لتقييد    -٤
اجلملة، ب�سكل يوؤدي اإلى تاأويل احلكم على نحو مغاير للغر�س املرجو منه.

ازدحام اجلملة عادة بتفا�سيل جتعل من ال�سعب فهمها، والتمييز بني اأجزائها، كا�ستخدام،    -٥
الإحالة، والعطف، والف�سل بني اأجزاء اجلملة.

�شمات ال�شياغة الت�شريعية اجليدة: ثانيًا: 

اللتزام باملراحل املقررة لإ�سدار الت�سريع.   -1
ا�ستخدام الأداة الت�سريعية املنا�سبة، واأن يكون هناك �سند لإ�سداره بتلك الأداة.   -2

احرتام قواعد العدالة وامل�ساواة، واحرتام نظرية التدرج الهرمي للت�سريعات.   -٣
الدقة والو�سوح.   -٤

الإحاطة الكاملة باملعلومات املتعلقة باملو�سوع املطلوب معاجلته مبوجب الت�سريع.   -٥
�سمان عدم خمالفة الت�سريع للنظام القانوين ال�سائد.   -٦

املكملة،  والقواعد  الآمرة،  القواعد  اأنواعها،  القانونية مبختلف  القواعد  التمييز يف �سياغة    -٧
والقواعد املف�سرة.

النظر اإلى م�سروع الت�سريع باملقارنة مع املعاهدات والتفاقيات الدولية املتعلقة مبو�سوعه.   -٨
اأن يلم به، لأنه يف الأ�سل هو  اأن يكون حجم الت�سريع معقوًل، حتى ميكن لل�سخ�س العادي    -9

املخاطب به.
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التاأكد من نطاق تطبيق القاعدة القانونية املزمع �سياغتها هل هي على امل�ستوى الحتادي اأم    -10
املحلي؟

اإلى  التطبيق  اأكرث حتدد نطاق تطبيقه، ويق�سم نطاق  اأو  الت�سريع مادة  اأن يت�سمن  �سرورة    -11
مكاين، ومو�سوعي، و�سخ�سي، وزماين.

عدم الرجعية يف اإ�سدار الت�سريع، وعدم م�سا�سه باحلقوق املكت�سبة، اإل يف اأ�سيق احلدود.   -12
فيه،  امل�ستخدمة  القانونية  القاعدة  نوع  وبح�سب  الت�سريع،  لأحكام  الفاعلية  مراعاة حتقيق    -1٣

وذلك باأن يقرتن اخلروج على قواعده غري املكملة بجزاء ما.
األ يتم التو�سع يف ال�ستثناءات الواردة فيه.   -1٤

البتعاد عن الغمو�س والتعار�س واللتبا�س يف الت�سريع.   -1٥
»بحرب  ي�سمى  كان  والذي  ال�سابق  يف  درج  ما  بعك�س  الرتقيم  وعالمات  اأدوات  ا�ستخدام    -1٦
الفقرات«، مبعنى اأن كل ن�س قانوين طويل، يجب اأن يحتوي يف داخله على فقرات وكل فقرة 

من هذه الفقرات على بنود.
توحيد الألفاظ الدالة على ذات املعنى، وا�ستخدام اأ�سلوب موحد يف الرتقيم.   -1٧

و�سع عناوين ملواد الت�سريع، ل�سهولة اإدراك م�سمونها، ول�سهولة الرجوع اإليها.   -1٨
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م�شكالت ال�شياغة الت�شريعية

هناك العديد من العيوب املو�سوعية واللغوية التي تكتنف ال�سياغة الت�سريعية، ومن اأهمها:

ق�سور الدرا�سات الالزمة لإعداد الت�سريعات اأو �سعفها اأو عدم الإحاطة العلمية بالظاهرة    -1
الجتماعية حمل الت�سريع، مما يدفع امل�سرع اإلى تعديل الت�سريع بعد فرتة وجيزة من �سدوره.

عدم ا�ستقرار املنظومة القانونية وال�سيا�سية وانعكا�ساتها ال�سلبية على ال�سياغة.   -2
عدم و�سوح الإرادة اجللية للم�سرع يف الن�س ب�سبب �سعف احلرفة الت�سريعية لل�سائغ.   -٣

النق�س واللب�س والغمو�س.   -٤
جتزئة وتداخل الن�سو�س.   -٥

عدم اأخذ راأي اجلهات املعنية بالت�سريع.   -٦
ظاهرة الت�سخم الت�سريعي، وهي من اأكرب امل�ساكل التي تواجه العاملني يف املجال القانوين،    -٧
وجزء من م�سببات هذه الظاهرة �سعف ال�سياغة التي جترب امل�سرع على التعديل لن�سو�س 

قانونية قائمة مما يزيد من عدد الن�سو�س التي تنظم املو�سوع الواحد.
عدم ترتيب وتبويب الن�سو�س وفقًا لالأ�سول العلمية، والت�سل�سل املنطقي لالأحكام.   -٨
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اأق�شام ال�شياغة الت�شريعية

ميكن  ل  وبدونها  واأ�ساليب  ومعايري  منهجية  لها  وحرفة  وفن  علم  هي  الت�سريعية  ال�سياغة 
وبالتايل ل بد من قواعد ت�سبط هذه  الت�سريع،  الغاية من  ب�سكل يحقق  اأن ميار�س دوره  لل�سائغ 
ال�سياغة، وت�سهل اإدراك الغر�س من الت�سريع اإدراكًا كليًا اإجماليًا، واإدراكًا تف�سيليًا حتليليًا، لأن 

اإدراك القاعدة القانونية جزء من تطبيقها.

وتق�سم ال�سياغة الت�سريعية اإلى ق�سمني اأ�سا�سيني ل غنى لأحدهما عن الآخر، وهما:

اأوًل: الق�شم ال�شكلي:

واملوؤثرات  الت�سريع  طالبة  اجلهة  وا�سرتاتيجية  العامة  بالقواعد  املعرفة  الق�سم  هذا  ويتناول 
العامة واخلا�سة يف الن�س الت�سريعي، والتي نوجزها فيما يلي:

املعرفة  وهذه  واأ�سولها،  اللغة  بقواعد  عارفًا  يكون  اأن  لل�سائغ  بد  اللغة، فال  بقواعد  الإملام    -1
يجب اأن تكون معرفة وا�سعة، من حيث معرفة تراكيب اجلمل ومبناها و�سياغتها وموؤداها، 
الت�سريع، ويحقق  املطلوب من  املعنى  اإي�سال  اإلى  بال�سائغ  �سيوؤدي  الذي  باللغة هو  فالإملام 

مقا�سده.
عدة  اإلى  منها  الغر�س  بح�سب  تنق�سم  الن�سو�س  وهذه  القانونية،  الن�سو�س  باأنواع  الإملام    -2

اأق�سام، وهي:
الن�سو�س العامة والن�سو�س اخلا�سة. اأ- 
الن�سو�س امللزمة والن�سو�س املكملة. ب- 

الإملام مبو�سوع الت�سريع، فال ميكن لل�سائغ اأن يعد ت�سريعًا يف اأي مو�سوع، اإذا مل يكن ملمًا    -٣
به.

الإملام بال�سيا�سات العامة واخلطط ال�سرتاتيجية للحكومة، وبالظروف املحيطة، فالظروف    -٤
اخلا�سة والعامة تلعب دورًا كبريًا يف العملية الت�سريعية، فهذه العملية يجب اأن تعك�س �سيا�سة 

احلكومة، وظروف املجتمع وطبيعته.

ثانيًا: الق�شم املو�شوعي:

ويف هذا الق�سم يتم البناء الهيكلي للت�سريع، �سواء من حيث حتديد الأداة الت�سريعية اأو النطاق 
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املو�سوعية  اأحكامه  تناول  اأو  اأحكامه،  لتطبيق  الزماين  اأو  ال�سخ�سي،  اأو  املو�سوعي،  اأو  املكاين، 
املت�سمنة الأهداف والأدوار والأفعال والت�سرفات والإجراءات وال�سيا�سات واللتزامات واحلقوق 
باإ�سدار  ال�سلطة املخت�سة  التي يرغب امل�سرع يف تقنينها، واالأحكام االنتقالية وحتديد  وال�سروط 

الت�سريعات الفرعية، والإلغاءات والن�سر يف اجلريدة الر�سمية وحتديد موعد �سريان الت�سريع.

الأحكام  من  العديد  على  ت�ستمل  اأن  يجب  الت�سريعية،  ال�سياغة  فاإن  الق�سم،  لهذا  ووفقًا 
الأ�سا�سية، وهي ما ت�سّكل يف جمملها البناء الهيكلي للت�سريع، وهي يف اإمارة دبي على النحو التايل:

م�شمى الت�شريع، ويق�سد به العنوان الأ�سا�س للت�سريع، الذي يعرب عن املو�سوع الذي يتناوله،   -١
ويي�سر الهتداء والو�سول اإليه، وم�سمى الت�سريع عادة يتناول نوع الت�سريع وا�سمه ورقمه و�سنة 

�سدوره.
اإن حتديد م�سمى الت�سريع لي�س بالأمر الهنّي، ول الي�سري، فمن جهة ل بد اأن يراعي الإيجاز   
يف امل�سمى، ومن جهة اأخرى ينبغي اأن يكون هذا امل�سمى معربًا اإلى اأق�سى حد عن املو�سوع اأو 

املو�سوعات التي يتناولها.
ديباجة الت�شريع، وفيها حتدد ما يلي:  -2

ال�سلطة املخت�سة باإ�سدار الت�سريع. اأ- 
الت�سريعات ال�سارية املرتبطة باأحكام الت�سريع، التي مت اأخذها بعني العتبار عند اإعداد  ب- 

الت�سريع.
اجلهة التي يطلب الت�سريع الأعلى اأخذ تو�سيتها اأو موافقتها لإ�سدار الت�سريع. ج- 

ويراعى يف عملية ترتيب الت�سريعات يف الديباجة ما يلي:  
امل�ستوى الت�سريعي يف حال ت�سمنت الديباجة عدة م�ستويات، حيث يقدم الت�سريع  اأ- 

الحتادي على املحلي، ويقدم القانون على املر�سوم، ويقدم الأخري على القرار.
الرتتيب الزمني من الأقدم اإلى الأحدث بالن�سبة للت�سريعات ذات امل�ستوى الواحد. ب- 
التعريفات، وفيها يتم حتديد املقا�سد واملعاين الدقيقة للكلمات وامل�سطلحات املكررة يف   -3

الت�سريع، وذلك بهدف ما يلي:
وم�سطلحاته  ومفرداته  كلماته  معاين  ملعرفة  الن�س  مع  يتعامل  من  على  الت�سهيل  اأ- 

وعباراته.
البتعاد عن التاأويل واخلطاأ يف التطبيق. ب- 

تقلي�س حجم الن�س ب�سبب عدم احلاجة اإلى تكرار التعريف يف كل مرة تذكر فيها تلك  ج- 
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٦٦

الكلمات اأو امل�سطلحات.
بالن�سبة  كالتاأ�سي�س  التعريفات،  بعد  العادة  يف  ترد  الأحكام  وهذه  التمهيدية،  الأحكام   -4
وال�سخ�سي(،  والنوعي  )املكاين  التطبيق  ونطاق  العامة،  املرافق  تنظم  التي  للت�سريعات 
والأهداف، وحتديد الأدوار، وغريها من الأحكام التمهيدية التي تتنا�سب مع مو�سوع الت�سريع 

والغاية منه.
الأحكام املو�شوعية، وهي التي تت�سمن املعاجلة القانونية للمو�سوع املراد تنظيمه مبوجب   -٥
املنظمة  للت�سريعات  بالن�سبة  املثال  �سبيل  على  الأحكام  تتناوله هذه  ما  اأهم  ومن  الت�سريع، 
للمهن اخت�سا�سات اجلهة املنوط بها ترخي�س املهنة، و�سروط مزاولتها، واإجراءات احل�سول 
على الرتخي�س، وحقوق مزاوليها والتزاماتهم، والعقوبات واللتزامات املالية املقررة عليهم.
الأحكام اخلتامية، والتي ت�سمل دومنا ح�سر توفيق الأو�ساع، وحتديد ال�سلطات املخت�سة   -٦

باإ�سدار الت�سريعات الفرعية، والإلغاءات، وتاريخ ال�سريان والن�سر يف اجلريدة الر�سمية.
املذكرة الإي�شاحية، وهذه املذكرة يتم اإعدادها يف الغالب بعد النتهاء من اإعداد م�سروع   -٧

الت�سريع، والهدف من اإعداد هذه املذكرة، حتقيق ما يلي:
فل�سفته،  وبيان  اإليه،  احلاجة  ومدى  الت�سريع،  لإعداد  املوجبة  الأ�سباب  على  التعرف  اأ- 

والوقوف على اأهدافه ومراميه، وجدواه.
الأحكام الأ�سا�سية مل�سروع الت�سريع وم�سامينه الأ�سا�سية. ب- 

انعكا�سات الت�سريع على كافة ال�سوؤون التي يرتبط مو�سوعها به، �سواء كانت اقت�سادية  ج- 
اأو مالية، اأو تنظيمية اأو ثقافية اأو تعليمية اأو �سحية اأو غريها.

بيان اجلهات احلكومية التي لها عالقة بالت�سريع، والتي متت م�ساورتها ب�ساأنه، واإبراز  د- 
موافقتها اأو حتفظها عليه اإن وجدت.

امل�سرع،  ولي�س  الت�سريع  ال�سائغ يف  راأي  تعرب عن  اأنها  الإي�ساحية  املذكرة  ما مييز  اأهم  ومن 
الذكر  �سالفة  مب�سامينها  الإي�ساحية  واملذكرة  ومنمقة،  جزلة  بعبارات  �سياغتها  يتم  ما  وغالبًا 

تختلف عن املذكرة التف�سريية.

والتعرف  تف�سيلي  ب�سكل  تناولها  �سيتم  اإليها  الإ�سارة  ال�سابق  املو�سوعي  الق�سم  اأجزاء  وكافة 
على تطبيقاتها يف هذا الدليل لحقًا.
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٦٧

خربات القائمني على ال�شياغة الت�شريعية بح�شب خطواتها

الت�سريعية من حيث ال�سبط وال�سياغة توجب على احلكومة تهيئة جهات  العملية  اإن �سالمة 
متخ�س�سة يف اقرتاح وبناء القواعد القانونية يف اخلطوات التي تتاألف منها هذه العملية، فما هي 

هذه اخلطوات وما هي التخ�س�سات واخلربات الالزمة لكل خطوة:

اخلطوة الأولى: التح�شري وحتديد الأ�شباب املوجبة:

اإن هذه اخلطوة تعّد م�ساألة يف غاية الأهمية، حيث يتم فيها تهيئة الوقائع واإعداد الدرا�سات 
والأبحاث التي ُتظهر امل�سكل واحلاجة وامل�سالح املرغوب مبعاجلتها وحمايتها اأو تنظيمها مبوجب 
والأبحاث  والدرا�سات  الوقائع  هذه  اأ�سا�س  وعلى  للت�سريع،  املوجبة  الأ�سباب  وحتديد  ت�سريع، 
اإلى قواعد قانونية  والأ�سباب املوجبة تقوم مهمة املتخ�س�سني يف اخلطوات الالحقة يف حتويلها 

عامة وجمردة وملزمة.

مبو�سوع  املخت�سة  الكفاءات  توفري  ت�ستدعي  للت�سريع  املوجبة  الأ�سباب  واإعداد  التح�سري  اإن 
يف  العامة  بال�سيا�سة  واملعرفة  اخلربة  ذات  والكفاءات  القانوين،  التنظيم  ت�ستوجب  التي  احلاجة 

جمالتها القت�سادية والجتماعية، بالإ�سافة اإلى خرباء يف علم القانون بفروعه املختلفة.

اإن التنظيم ال�سليم للعملية الت�سريعية يف هذه اخلطوة، يقت�سي اإعداد ملف يتم تنظيمه على 
وجه ي�سمن حفظ الوثائق التي متت ال�ستعانة بها، اأو العتماد عليها يف �سياغة الت�سريع، وجميع 
املداولت واملناق�سات ذات ال�سلة مب�سروع الت�سريع، و�سوًل اإلى ال�سيغة النهائية لالأ�سباب املوجبة 

والهيكل الأويل مل�سروع الت�سريع.

اخلطوة الثانية: اإعداد امل�شودة الأولى للت�شريع:

الحتياج  يلبي  حمكم،  قانوين  قالب  �سمن  الفنية  املادة  جت�سيد  عملية  اخلطوة  هذه  يف  تبداأ 
اإليها ال�سيا�سة الت�سريعية، كما مت حتديدها باملادة الفنّية  الت�سريعي ويحقق الأغرا�س التي رمت 
والأ�سباب املوجبة، وذلك على �سكل م�سودة اأولى مل�سروع الت�سريع املراد اإ�سداره، ويجب اأن ُت�سند 
هذه املهمة اإلى جهة متخ�س�سة يف �سياغة القواعد القانونية، واملفرت�س يف الإمارة باأن هذه اجلهة 
للت�سريعات، وحتى تتمكن هاتان اجلهتان من  العليا  املعنّية واللجنة  هي كل من اجلهة احلكومية 
القيام مبهمة �سياغة الت�سريعات على الوجه الذي يحقق متطلبات الت�سريع، فالبد من اأن تتوفر 
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٦٨

لدى العاملني فيها املتطلبات التالية:

موؤهالت مالئمة للم�شت�شارين:  -١
الرئي�سة  التحديات  من  واحدة  هي  الت�سريع،  ل�سياغة  املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر  توفري  اإن   
الغاية هي تلك املتح�سلة على  الت�سريع، والكفاءات املطلوبة لهذه  املوؤثرة يف حتقيق فعالية 
تاأهيل علمي واحرتاف مهني قائم على جتربة طويلة، ومعرفة واعية بفقه الت�سريع واأ�سوله، 
القانون املقارن  ال�سائدة يف بيئة الزمان واملكان وفقه  القانونية  الت�سريع والثقافة  وم�سادر 
وفن التحليل والكتابة، بالإ�سافة اإلى توفر العدد الكايف من امل�ست�سارين ذوي التاأهيل واخلربة 

يف القطاعات القت�سادية واملالية وقطاعات الأعمال املختلفة.
اإن توفر املوؤهالت املالئمة املو�سوفة هنا ذات اأثر كبري يف جودة الت�سريع وقدرته على تلبية   
من  املنا�سب  العدد  وجود  املوؤهالت،  هذه  توفر  عن  يغني  ول  �سّنه،  من  املرجوة  الأغرا�س 

امل�ساعدين والباحثني املوؤهلني لكتمال اجلهاز املعني ب�سياغة القواعد القانونية.
وجود جمموعات م�شاندة:  -2

يق�سد باملجموعات امل�ساندة هنا جمهور وا�سع من قطاعات الأعمال واملهن املختلفة وفقهاء   
القانون وال�سريعة الإ�سالمية والق�ساة واملحامني واأ�ساتذة اجلامعات وكبار املوظفني الإداريني 

يف الأجهزة احلكومية.
ال�سياغة  عملية  على  القائمني  اإثراء  يف  كبرية  درجة  اإلى  ت�ساعد  املجموعات  هذه  مثل  اإن   
الت�سريعية مبعارف متنوعة واآراء متعددة ت�ساعد يف اإن�ساج القاعدة القانونية بعد الطالع 

على وجهات النظر املتعددة.
وجود معايري حمددة لتقييم الأداء:  -3

على  القائمني  اأداء  لتقييم  مو�سوعية  معايري  و�سع  ت�ستوجب  الت�سريعات  جودة  �سمان  اإن   
ميكن  التي  العنا�سر  من  جمموعة  على  املعايري  هذه  حتتوي  بحيث  الت�سريعية،  ال�سياغة 
والدقة  اجلودة  حيث  من  ال�سياغة  عملية  على  القائمني  كفاءة  على  التعرف  خاللها  من 

واملو�سوعية والنزاهة وال�سرعة يف الإجناز.
�شمان �شهولة احل�شول على املعلومات:  -4

اإن الثقافة القانونية جزء ل يتجزاأ من عملية حت�سني ال�سياغة الت�سريعية، وتوفري م�سادر   
الثقافة يقت�سي وجود ما يلي:

والعلوم  القانون  فقه  ومراجع  املقارنة  والت�سريعات  ال�سارية  بالت�سريعات  غنية  مكتبة  اأ- 
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٦٩

الجتماعية املختلفة يتم و�سعها حتت ت�سرف القائمني على ال�سياغة.
وجود نظام فّعال لتاأمني تزويد القائمني على الت�سريعات بالبيانات واملعلومات املتوفرة  ب- 

لدى اجلهات املعنّية يف الإمارة.
وجود قنوات للتوا�سل مع املخاطبني باأحكام الت�سريع، لالطالع على م�ساريع الت�سريعات،  ج- 

واإبداء مالحظاتهم عليها.

اخلطوة الثالثة: اإ�شدار الت�شريع:

وهذه اخلطوة تتولها ال�سلطة التي متلك قانونًا هذه ال�سالحية وهي بالن�سبة لإمارة دبي ب�سكل 
عام:

�ساحب ال�سمو حاكم دبي وذلك بالن�سبة للقوانني واملرا�سيم والأوامر. اأ- 
�سمو رئي�س املجل�س التنفيذي وذلك بالن�سبة لالأنظمة والقرارات التي ت�سدر عن املجل�س. ب- 

الروؤ�ساء واملديرين العموم للجهات احلكومية وذلك بالن�سبة للقرارات. ج- 

القوة  ومتنحه  النهائية  ب�سيغته  الت�سريع  باعتماد  املخت�سة  ال�سلطة  تقوم  اخلطوة  هذه  ويف 
خالل  من  وذلك  اإ�سداره  الت�سريع  اعتماد  اإلى  بالإ�سافة  ت�سمل  اخلطوة  وهذه  امللزمة،  القانونية 

حتديد رقم الإ�سدار وتاريخه وبعد ذلك ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
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ال�شروط الواجب اتباعها عند القيام بال�شياغة الت�شريعية

للمو�سوع املراد تقنينه، ومن  الت�سريعية  القيام بال�سياغة  هناك �سروط يجب مراعاتها عند 
اأهم هذه ال�سروط ما يلي:

ت�سريعي،  اقرتاح  بوجود  تتمثل  ت�سريع  اأي  �سياغة  نحو  الأولى  اإن اخلطوة  ال�شرورة،  مبداأ    -١
�سواء ل�سياغة ن�س جديد اأو تعديل ن�س قائم، ولكن قبل البحث يف القرتاح يجب اأن يقوم 

ال�سائغ بالبحث يف مدى �سرورة الت�سريع املقرتح، ومدى حاجة املجتمع له.
الو�شوح والعلم، يجب اأن تتم �سياغة الت�سريع ب�سورة وا�سحة ودقيقة ل لب�س فيها، كما يجب    -2
اأن يتحقق علم �سدوره للمخاطبني باأحكامه، ول يق�سد بالعلم هنا الن�سر فقط، بل يجب اأن 
تكون �سياغة الت�سريع من الو�سوح بحيث ي�ستطيع املخاطب به فهم اأحكامه وتطبيقها ب�سورة 

�سحيحة واللتزام بها.
ترتيب  خالل  من  ذلك  ويتحقق  املنا�شب،  املكان  يف  املنا�شبة  القانونية  الن�شو�س  اإدراج    -3
اأن يكون ملمًا باللغة واأن  مواد الت�سريع ترتيبًا منطقيًا ومتناغمًا، وهذا يتطلب من ال�سائغ 
الرتقيم  عالمات  ي�ستخدم  واأن  التكرار،  عن  يبتعد  واأن  ومت�سل�سلة،  وا�سحة  اأفكاره  تكون 

والتبنيد ا�ستخدامًا �سحيحًا.
تاريخ ال�شريان، ل بد اأن يوؤخذ يف العتبار عند حتديد التاريخ الذي �سينفذ فيه الت�سريع،    -4
ما قد يقت�سية ذلك من حتديد فرتة تف�سل ما بني ن�سره والعمل به، اأو اإعطاء فرتة انتقالية 

يطبق بعدها.
�سلوك  تنظيم  هو  عام  بوجه  الت�سريع  فمو�سوع  الت�شريع،  لأحكام  الفاعلية  حتقيق   -٥
الأ�سخا�س - طبيعيني كانوا اأم اعتباريني - باملجتمع، وحتى يوؤتى هذا التنظيم اأكله ويحقق 
غايته، ينبغي اأن يراعى عند �سنه حتقيق الفاعلية لأحكامه، مما يقت�سي اأن يقرتن اخلروج 

على قواعده غري املكملة بجزاء ما، واأل يتم التو�سع يف ال�ستثناء من اأحكامه.

Pages.indd   70 2/6/19   10:05 AM



٧١

�شمات ال�شائغ اجليد

اأن يت�سم ال�سائغ اجليد ب�سفات معينة، حتى يتمكن من ملكة فن ال�سياغة الت�سريعية  يجب 
ال�سحيحة، ومن اأهم هذه ال�سفات:

اخلربة الالزمة، اإن ال�سياغة اجليدة للت�سريعات تتطلب اأن من يقوم على �سوؤون ال�سياغة   -١
اأن تكون لديه اخلربة واملمار�سة املتميزة، يف جت�سيد املادة الفنية للت�سريع واأ�سبابه املوجبة 
�سمن قالب قانوين يتنا�سب مع النظام القانوين ال�سائد، ولديه املقدرة على التعامل مع كافة 

احلالت التي تعر�س عليه.
الدراية والإملام، ل بد ملن يت�سدى للت�سريع اأن تتوفر فيه الدراية والإملام بالأمور التالية:  -2

اللغة، اأي يجيد القواعد اللغوية، وبناء اجلمل ال�سحيحة، وا�ستخدام الألفاظ والكلمات  اأ- 
الدالة على املعنى ب�سكل دقيق بعيدًا عن املبالغة والتعقيد.

القانون، مبعنى اأن يكون موؤهاًل من الناحية القانونية، ملمًا باأ�سول القانون وقواعده. ب- 
الثقافة العامة، اأي اأن يكون مطلعًا اأوًل باأول على الت�سريعات املختلفة يف البيئات الت�سريعية  ج- 
الأخرى بجانب بيئته الت�سريعية بال�سرورة، حتى ي�ستفيد من جتارب الغري عند و�سع 
الأحكام والقواعد وال�سوابط التي تتنا�سب مع بيئته الت�سريعية، وعلى األ تتنافى مع اأو 
تخالف الأحكام الد�ستورية، وملمًا بال�سيا�سات العامة واخلطط ال�سرتاتيجية لالإمارة.

امللكات اخلا�شة، ويق�سد بامللكة اخلا�سة هنا عدة اأمور:  -3
اأن يكون دقيق املالحظة، فطنًا لبواطن الأمور اخلا�سة بال�سياغة الت�سريعية وفنونها  اأ- 

ال�سحيحة، ومعرفة مقا�سد الت�سريع.
القانونية  القواعد  ومعرفة  الأحكام،  وا�ستقراء  البحث  على  القدرة  لديه  تكون  اأن  ب- 
ال�سحيحة، وحتديد الفرق بني القواعد املكملة والقواعد الآمرة، والن�س العام والن�س 

اخلا�س، والن�س املطلق والن�س املقّيد.
القدرة على ال�سياغة بطريقة مبا�سرة، و�سل�سة، ووا�سحة، ول تتناق�س اأحكام الت�سريع  ج- 
مع بع�سها البع�س. ويف�سل اأن يكون من ي�سيغ الت�سريع مطلعًا على علم النف�س وعلم 
الإجرام والعلوم الإدارية الأخرى والنظم ال�سيا�سية والأحكام ال�سرعية املختلفة، فكل 
للت�سريع �سياغة  امللكات اخلا�سة مبن يت�سدى  تكوين  تلعب دورًا مهمًا يف  العلوم  تلك 

وتف�سريًا.
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٧2

تطبيق  عن  وامل�سوؤولني  املتخ�س�سني  مع  وبخا�سة  الآخرين،  مع  التوا�سل  على  القدرة  د- 
الت�سريع، واملخاطبني باأحكامه، ليعرف مرئياتهم.
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٧3

�شمات الت�شريع اجليد

هناك جمموعة من ال�سمات التي يجب اأن يت�سف بها الت�سريع اجليد، ومن اأهمها:

ال�شمولية:  -١
مبو�سوعه  املتعلقة  امل�سائل  كافة  على  الت�سريع  يحتوي  اأن  وجوب  ال�سمولية،  هذه  ومفاد   
والإحاطة بها ب�سكل كامل، �سمن ن�سق متناغم ومتوافق ومتكامل، دون تعار�س بني اأحكامه اأو 
تنافر اأو تهاتر، وجتنب اأي فراغ ت�سريعي عند تنظيم مو�سوعه، بحيث ي�ستويف الت�سريع كافة 

ما يلزم لتطبيق اأحكامه على نحو يحقق غاياته واأهدافه.
اإن فكرة ال�سمولية التي يجب اأن يت�سف بها الت�سريع ل تتنافى عند اإحالة الت�سريع ذاته يف   
تنظيم بع�س امل�سائل املتعلقة مبو�سوعه اإلى ت�سريعات اأخرى، اأو عندما يفّو�س �سلطة معينة 

يف اإ�سدار لوائح لتنفيذ بع�س اأحكامه.
الب�شاطة والي�شر:  -2

وبناء  الألفاظ،  واختيار  انتقاء  حيث  من  الت�سريع،  كتابة  نهج  يف  الأ�سلوب  هذا  ويتمثل   
القاعدة القانونية، وجزالة التعبري، و�سالمة و�سحة بناء اجلمل، وو�سع كل جملة يف مكانها 
وتاليف اجلمل  الواحدة،  اأجزاء اجلملة  بني  الطويل  ال�سرد  املنا�سب وجتنب  مو�سعها  اأو يف 

العرتا�سية كلما كان ذلك ممكنًا.
اإن حتديد نهج كتابة الت�سريع يجب اأن تراعي ثقافة املخاطبني باأحكامه، ومن ثم يتعني اأن تتم   
�سياغة الت�سريع باأ�سلوب تتحقق به �سهولة فهم اأحكامه، بحيث ل يحتاج هذا الفهم اإلى علم 

قانوين اأو خربة ت�سريعية.
�شهولة التطبيق:  -3

يجب اأن تتم �سياغة الت�سريع على نحو ت�سهل معها عملية تطبيقه �سواء من قبل املخاطبني   
باأحكامه اأو املعنيني بتطبيقه، وهذا يقت�سي اأن تكون ن�سو�س الت�سريع وا�سحة ودقيقة ل لب�س 
ول غمو�س فيها، واأن يتهياأ للمخاطبني باأحكامه حتقيق م�ساحلهم ب�سهولة وباأقل قدر من 
اجلهد والعناء، وهذه ال�سفة من ال�سهولة �ستقلل اإلى حد كبري من احتمالت الختالف يف 

تف�سري ن�سو�س الت�سريع اأو تاأويلها عند تطبيقها.
ومن اأهم الأمور التي ت�ساعد على حتقيق ال�سهولة يف تطبيق الت�سريع وفهمه، جتنب الإحالة   
يف بيان بع�س امل�سائل التي ينظمها الت�سريع اإلى ت�سريعات اأخرى ليتم الرجوع اإليها ملعرفة 
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٧4

اأحكام امل�ساألة مو�سوع الإحالة. وقد يزيد من الأمر �سعوبة اأن تكون �سياغة كال الت�سريعني 
)املحيل واملحال اإليه( خمتلفة يف املنهج والأ�سلوب، وهو الأمر الذي �سيزيد من �سعوبة تطبيق 

الأحكام املتعلقة بهذه امل�ساألة.
اأهلية القائمني على ال�شياغة:  -4

اإن �سمان جودة الت�سريع تعتمد ب�سكل اأ�سا�س على القائمني على �سناعة الت�سريع، فممار�سة   
هذه ال�سياغة تعتمد على توفر �سمات معينة لدى االأ�سخا�س املنوط بهم ال�سياغة الت�سريعية، 
فال بد اأن تتوفر فيهم بداية املوهبة يف فنون ال�سياغة والإتقان والدقة واملو�سوعية والنزاهة، 

والإملام بال�سيا�سات العامة واخلطط ال�سرتاتيجية املعتمدة.
التوافق والت�شاق والتكامل:  -٥

يجب اأن يكون الت�سريع متوافقًا يف اأحكامه ومفرداته مع النظام القانوين ال�سائد يف الدولة،   
تنه�س  التي  العليا  امل�سالح  ومتكاماًل من  املجتمع،  بها  يوؤمن  التي  العليا  القيم  مع  ومت�سقًا 
تخالف  واأل  بع�سًا،  بع�سها  الت�سريعات  تناق�س  األ  يقت�سي  وهذا  بحمايتها،  الت�سريعات 

اأحكامها قيم املجتمع، اأو تتعار�س مع امل�سالح العليا فيه.
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٧٥

القواعد الفنّية ل�شياغة الت�شريع

اإن ال�سياغة الفنّية ال�سليمة للت�سريع تتطلب مراعاة القواعد التالية:

حتديد ماهية الت�سريع واأغرا�سه وبيان الأهداف املراد حتقيقها منه.   -1
حتديد العالقة بني الت�سريع املقرتح والت�سريعات ال�سارية، ل�سمان اأن تكون ن�سو�سه من�سجمة    -2

مع الن�سو�س ذات ال�سلة.
حتديد م�ستوى الت�سريع املراد اإعداده )قانون، مر�سوم، نظام، قرار اإداري، ...(.   -٣

اتباع منهجية وا�سحة يف اأ�سلوب ال�سياغة ولغة الت�سريع، وهذا يقت�سي من ال�سائغ القيام    -٤
مبا يلي:

و�سع م�سودة ت�سريع ذات بنية منطقية ومفهومة، وملبية لأغرا�س الت�سريع، وعادة ما  اأ- 
حتتوي الت�سريعات على نوعني من العنا�سر اأ�سا�سية �سرورية، وتكميلية اختيارية وذلك 

ح�سب حجم الت�سريع واملو�سوع الذي يتناول تنظيمه.
والتق�سيمات  واأغرا�سه  حمتواه  ومعاجلة  الت�سريع  بعنوان  تتمثل  ال�سرورية  والعنا�سر   

الرئي�سية والفرعية املتعلقة مبو�سوعه.
ت�سمينها  فاإن  واملالحق  والإلغاءات  التعريفات  يف  فتتمثل  الختيارية  العنا�سر  اأما   
الت�سريع  اإظهار  ت�ستوجب  التي  واحلاجة  وحمتواه  على طبيعته  يعتمد  املقرتح  للت�سريع 
ب�سورة وا�سحة ومتكاملة اأو الت�سهيل على املخاطبني بالت�سريع يف فهم واإدراك حمتواه 

اأو ت�سهيل تطبيق اأحكامه.
تق�سيم الت�سريع اإلى: ب- 

ن�سو�س متهيدية.   .1
ن�سو�س اأ�سا�سية.   .2
ن�سو�س تكميلية.   .٣
ن�سو�س نهائية.   .٤

ملحوظة: اإن �سياغة الت�سريع تعتمد بح�سب ما اإذا كان الت�سريع املقرتح تعدياًل اأم اإلغاًء   
لت�سريع قائم، فال�سياغة يف هذه احلالة ل ت�ستوجب اإجراء تق�سيمات فرعية للت�سريع 
املقرتح. اأما يف حالة اإن�ساء ت�سريع جديد اأو اإحالل ت�سريع حمل ت�سريع قائم، فاإنه من 
ال�سروري و�سع تق�سيمات فرعية للقواعد القانونية حمل ال�سياغة، بحيث تت�سمن هذه 
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التق�سيمات الفرعية العناوين اخلا�سة للموا�سيع املنبثقة عن العنوان الأ�سا�سي للت�سريع 
املقرتح، ويف اإطار من الت�سل�سل املنطقي.

�سبط حمتوى الن�س من حيث الدقة والو�سوح، فكما هو معلوم فاإن للقاعدة القانونية  ج- 
حمل  الت�سريعية  القاعدة  يف  توفرها  من  والتاأكد  مراعاتها  من  بد  ل  اأ�سا�سية  �سفات 
ال�سياغة، فالبد من التاأكد من اأن حمتوى القاعدة يظهر منه اأنها »قاعدة عامة جمردة 

وملزمة«.
فيها  يراعى  بطريقة  املقرتح  الت�سريع  يف  معاجلتها  �سيتم  التي  املوا�سيع  بناء  يجب  د- 
اأو  تداخل  اأي  تاليف  بهدف  وذلك  املقرتح  والت�سريع  ال�سارية  الت�سريعات  بني  الرتابط 

تعار�س معها.
يجب املحافظة على اأ�سلوب ولغة واحده للت�سريع املقرتح، فاأ�سلوب ال�سياغة له اأهمية  هـ- 
املن�سجمة  القواعد  من  متما�سكة  جمموعة  اإلى  الت�سريع  اأغرا�س  حتويل  يف  كبرية 
والوا�سحة، والتي ي�سهل ا�ستخال�س الأحكام القانونية منها على الوجه الذي ين�سجم 

مع اأغرا�س الت�سريع، وي�ستح�سن الأخذ بعني العتبار يف هذا اخل�سو�س ما يلي:
يجب اأن تكون لغة الت�سريع وا�سحة و�سياغته ب�سيطة وموجزة.   -٥

اأن تكون عباراته ذات دللة قاطعه على املعنى املق�سود منها بعيدة عن الغمو�س والإبهام.   -٦
جتنب ا�ستخدام عبارات اأو م�سطلحات غري مفهومة اأو غام�سة اأو متعار�سة.  -٧

اأو االأو�ساع املختلفة، فاإنه ُيف�سل  اأو ال�سروط  يف حال احتواء الن�س على عدد من احلاالت    -٨
ملعاجلة هذا الو�سع تق�سيم الن�س اإلى جمموعة من الفقرات.

�سبط التعريفات وذلك بتخ�سي�س املعاين الدقيقة التي يرمي الت�سريع اإلى فهم دللة الكلمة    -9
اأو العبارة منها، لذلك ينبغي ا�ستخدام التعريفات فقط عندما يكون معنى امل�سطلح مهمًا 

لفهم وتطبيق الت�سريع املقرتح اأو اإذا مت ا�ستخدام امل�سطلح ب�سكل متكرر يف الت�سريع.
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٧٧

بناء الن�س الت�شريعي

قد يبدو للوهلة الأولى اأن بناء الن�س الت�سريعي هو اأمر غري مهم لأنه يتعلق بال�سكل بينما الذي 
يهم املجتمع هو امل�سمون، والواقع اأن عملية البناء هذه يف غاية الأهمية لالأ�سباب التالية:

الرديء يعطي  الن�س  للت�سريع ذاته، لأن  الدرجة والأهمية  ياأتي بنف�س  الت�سريعي  البناء  اإن    -1
وجوهًا م�سوهة للفكرة ولهدف الت�سريع ومراميه.

متنا�سقة،  باأ�سكال خمتلفة غري  ال�سورة  تعك�س  املتموجة  كاملراآة  للت�سريع،  امل�سّوه  البناء  اإن    -2
ويرتد هذا الت�سّوه اإلى التطبيق، و�سبب هذا الت�سّوه يعود يف الغالب اإلى ما يلي:

اإتاحة  دون  الظالم  يف  تو�سع  حيث  الت�سريعية  الن�سو�س  و�سع  يف  وال�سرية  النفراد  اأ-  
الفر�سة ملناق�ستها من قبل املهتمني واملخت�سني واملعنيني بها.

عدم الإحاطة بالأغرا�س والأهداف الأ�سا�سية للت�سريع. ب-  
ال�سعف يف �سياغة الت�سريع، وبناء اجلمل القانونية. ج-  

غمو�س الفكرة. د-  
امل�سالح ال�سخ�سية. هـ-  

التمييع يف البناء الت�سريعي، ليحتمل عدة اأوجه. و-  
تداخل الن�سو�س وتعار�سها. ز-  

التعقيد يف ال�سياغة. ح-  
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٧٨

عيوب ال�شياغة الت�شريعية

اإن من اأبرز عيوب ال�سياغة الت�سريعية، والتي تتطلب تدخاًل لت�سويبها ما يلي:

اأو  اأ�سل الن�س  اإما ب�سبب وجودها يف  اأثناء الطباعة  اأخطاء مادية  اخلطاأ املادي، فقد تقع    -1
م�سودته، ويف اأحيان كثرية توؤدي اإلى التاأثري يف املعنى، واأحيانًا اإلى تغيريه اأو تغيري ما اأراده 

امل�سرع.
اخلطاأ القانوين.   -2

النق�س، ويتحقق ذلك باإغفال لفظ يف الن�س الت�سريعي بحيث ل ي�ستقيم احلكم بدونه.   -٣
الغمو�س، وهو ن�س غري وا�سح الدللة، اإذ ل يدل على ما فيه بال�سيغة التي و�سع فيها، مما    -٤

ي�سطر اجلهة املخت�سة اإلى تف�سري الن�س لإزالة الغمو�س.
التعار�س، فقد ي�سطدم ن�س مع ن�س اآخر، بحيث ل ميكن اجلمع بينهما على الرغم من فهم    -٥

م�سمونه كل على حدة.
التزيد والتكرار، وهذا من �ساأنه اإحداث اإرباك واإرهاق ل مربر لهما.   -٦

الأخطاء اللغوية، هناك بع�س العيوب التي تطال الن�سو�س الت�سريعية والتي حتتاج من اأجل    -٧
الت�سريعية  الن�سو�س  يف  والتدقيق  ومفرداتها،  العربية  باللغة  واملعرفة  الدقة  اإلى  تالفيها 

ومراجعتها ومتحي�سها.
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٧٩

التدرج الهرمي للت�شريعات

يعترب الد�ستور هو اأ�سمى القوانني منزلة واأعالها مرتبة، اإذ تتدرج الت�سريعات يف تنظيم هرمي 
يحتل قمته الت�سريع الأ�سا�سي )الد�ستور(، يلّيه يف القوة الت�سريع العادي اأو القانون مبعناه ال�سيق، 
ثم الت�سريع الفرعي اأو الالئحة، ويرتتب على هذا التدّرج عدم جواز تعار�س الت�سريع الأدنى مع 
الت�سريع الأعلى، فاإذا حدث مثل هذا التعار�س، وجب تقدمي الت�سريع الأعلى مرتبًة على الت�سريع 

الأدنى.

Pages.indd   79 2/6/19   10:05 AM



٨٠

الأدوات الت�شريعّية وال�شلطة املخت�شة باعتمادها

مما جتدر الإ�سارة اإليه بداية، اأن �ساحب ال�سمو حاكم دبي، هو �ساحب ال�سلطة املطلقة، ومن 
ميلك الولية العامة باإ�سدار جميع اأنواع الت�سريعات املحلية يف الإمارة، وذلك ب�سرف النظر عن 
نوع الأداة التي ا�ستخدمت يف اإ�سدارها، ف�سمّوه ي�سدر القانون واملر�سوم والأمر والنظام والقرار، 
الإمارة، كتخويل �سمو رئي�س املجل�س  الت�سريعية يف  الأدوات  باإ�سدار بع�س  الذي يخّول غريه  وهو 
القرارات  باإ�سدار  احلكومية  اجلهات  وم�سوؤويل  والقرارات،  الأنظمة  اإ�سدار  �سالحية  التنفيذي 

الالئحية التنظيمية منها والتنفيذية.

التي  الأداة  لتحديد  قاطع  ب�سكل  اإليها  ال�ستناد  ميكن  وحمددة  ثابتة  معايري  هناك  توجد  ل 
�سي�سدر مبوجبها الت�سريع يف اإمارة دبي، ولكن هناك بع�س العوامل التي يتم اأخذها بعني العتبار 

عند حتديد هذه الأداة، وهي على النحو املبني يف اجلدول التايل:

معايري الإ�شدار ال�شلطة املخت�شة بالإ�شدار
الأداة 

الت�شريعية

الحتادية  والت�سريعات  الد�ستور  يطلب  التي  املوا�سيع   -1

معاجلتها مبوجب قوانني حملية.

2- امل�سائل املتعلقة ب�سون احلقوق واحلريات العامة.

الإمارة،  يف  الرئي�سة  والأن�سطة  القطاعات  تنظيم   -٣

ومعاجلة امل�سائل الكربى وال�سرتاتيجية للحكومة.

٤- اإعادة هيكلة احلكومة واأجهزتها املختلفة.

وملواردها  للحكومة،  العامة  للمالية  القانوين  التنظيم   -٥

الب�سرية، واأنظمتها التعاقدية وال�سرائية.

٦- اإن�ساء الأ�سخا�س العتبارية احلكومية وغري احلكومية.

٧- فر�س ال�سرائب والتكاليف العامة واجلزاءات ال�سالبة 

للحرية.

�ساحب ال�سمو حاكم دبي القوانني
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مبحدودية  تت�سم  التي  الهامة  امل�سائل  بع�س  تنظيم   -1

التطبيق.

2- ا�ستثناء اأي فئات اأو جهات من القوانني املحلية ال�سارية 

يف الإمارة.

٣- منح بع�س الفئات مزايا وحقوق.

٤- تعيني روؤ�ساء واأع�ساء جمال�س الإدارة وجمال�س الأمناء 

واملجال�س ال�ست�سارية واللجان العليا يف الإمارة.

احلكومية  للجهات  العموم  واملديرين  الروؤ�ساء  تعيني   -٥

ومن يف حكمهم.

٦- تعيني اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية.

تن�س  التي  القوانني،  الواردة يف  الأحكام  بع�س  تنفيذ   -٧

�سراحة على اإ�سدار مر�سوم من احلاكم ب�ساأنها.

اأو م�ساألة معينة تتطلب التدخل ب�سكل فوري  معاجلة حالة 

وم�ستعجل، لأ�سباب اإن�سانية اأو اجتماعية.

1- ت�سكيل جلان ق�سائية خا�سة لنظر اأي نزاع اأو خالف اأو 

مو�سوع، لأ�سباب اقت�سادية اأو اجتماعية.

اأو املرا�سيم،  2- تنفيذ بع�س الأحكام الواردة يف القوانني 

�ساحب  من  ب�ساأنها  قرار  اإ�سدار  على  �سراحة  ن�ست 

ال�سمو حاكم دبي.

اإن�ساء  قانون  ن�س  التي  التنظيمية  امل�سائل  بع�س  معاجلة 

يف  ال�سارية  الت�سريعات  اأو  دبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�س 

الإمارة على اإ�سدارها مبوجب نظام ي�سدر عن �سمو رئي�س 

املجل�س التنفيذي.

�ساحب ال�سمو حاكم دبي

�ساحب ال�سمو حاكم دبي

�ساحب ال�سمو احكم دبي

�سمو رئي�س املجل�س التنفيذي

املرا�سيم

الأوامر

القرارات

الأنظمة
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ن�ست  التي  التنفيذية  الالئحية  القرارات  اعتماد   -1

الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة على اإ�سدارها مبوجب 

قرار ي�سدر ب�ساأنها عن �سمو رئي�س املجل�س التنفيذي.

2- اإ�سدار القرارات التنظيمية لعتماد الهياكل التنظيمية 

تعطي  التي  الت�سريعات  مبوجب  احلكومية،  للجهات 

ال�سالحية ل�سمو رئي�س املجل�س التنفيذي باعتمادها.

للجهات احلكومية  التنفيذيني  املديرين  وت�سكني  تعيني   -٣

يف اإمارة دبي.

1- اإ�سدار القرارات املنظمة للعمل داخل اجلهة احلكومية، 

م�سوؤويل  ال�سارية  الت�سريعات  متنح  التي  الأحوال  يف 

اجلهات احلكومية �سالحية اإ�سدارها.

ن�ست  التي  التنفيذية  الالئحية  القرارات  اعتماد   -2

الت�سريعات ال�سارية يف الإمارة على اإ�سدارها مبوجب 

قرار ي�سدر ب�ساأنها عن م�سوؤول اجلهة احلكومية.

�سمو رئي�س املجل�س التنفيذي

م�سوؤولو اجلهات احلكومية

قرارات املجل�س 

التنفيذي

القرارات 

الإدارية
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مذكرة املقرتح الت�شريعي

اأوًل: املق�شود مبذكرة املقرتح الت�شريعي:

هي الوثيقة املكتوبة التي تقدمها اجلهة املقرتحة للت�سريع اإلى اللجنة العليا للت�سريعات، والتي 
املقرتح  املوافقة على  عليها  بناء  تتم  والتي  ت�سريعيًا،  املراد معاجلته  املو�سوع  ا�ستعرا�س  تت�سمن 

الت�سريعي من عدمه من قبل اللجنة.

ثانيًا: اأهمية مذكرة املقرتح الت�شريعي:

للت�سريع،  تقدمها  التي  اجلهة  حاجة  مدى  بيان  يف  الت�سريعي  املقرتح  مذكرة  اأهمية  تتمثل 
اأثناء  اأو ملعاجلة م�سكلة حمددة واجهتها  لتمكينها من القيام بالخت�سا�سات املنوطة بها قانونًا، 
قيامها باخت�سا�ساتها، اأو لتنفيذ مبادرتها لتطوير وحت�سني الأداء �سواء على امل�ستوى املوؤ�س�سي اأو 
القطاعي اأو على م�ستوى الإمارة، وهي التي ي�ستهدي بها القائمون على ال�سناعة الت�سريعية عند 

قيامهم يف مرحلة لحقة ب�سياغة الت�سريع املطلوب.

ثالثًا: حمتويات مذكرة املقرتح الت�شريعي:

يجب اأن تت�سمن مذكرة املقرتح الت�سريعي العديد من العنا�سر الأ�سا�سية، ومن اأهمها:

حتديد املو�سوع اأو امل�سكلة اأو املبادرة املراد معاجلتها ت�سريعيًا:  -1
ت�سريعيًا،  معاجلتها  املطلوب  املبادرة  اأو  امل�سكلة  اأو  املو�سوع  فهم  من  ال�سائغ  يتمكن  لكي   
فاإنه ل بد اأن تت�سمن مذكرة املقرتح الت�سريعي �سيا�سة اأو درا�سة �ساملة تتناول كافة الأبعاد 
املرتبطة باملو�سوع اأو امل�سكلة اأو املبادرة، وذلك من خالل تو�سيف الواقع احلايل ب�سكل علمي 
ومدرو�س، واحللول واخليارات املمكنة ملعاجلته، وفقًا لأف�سل املمار�سات العاملية املطبقة يف 
هذا ال�ساأن، وكذلك بيان اإيجابيات و�سلبيات كل خيار، والنعكا�سات القت�سادية والجتماعية 
للت�سريع والآثار التنظيمية والقانونية واملالية التي ميكن اأن تن�ساأ عنه بعد �سدوره، والأ�سباب 

املوجبة لإ�سداره، والأهداف والغايات املرجّوة منه، وموؤ�سرات قيا�سها.
وحتى تكون الدرا�سة اأو ال�سيا�سة مبنية على اأ�س�س علمية ونتائجها م�ستخل�سة ب�سكل علمي   
املقارنة  والتطبيقات  والتقارير  والوثائق  بامل�ستندات  معززة  تكون  اأن  يجب  فاإنها  ودقيق، 

والإح�سائيات التي تدعم البيانات واملعلومات الواردة فيها.
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الأهداف املرجو حتقيقها من الت�سريع املقرتح:  -2
يجب اأن تت�سمن مذكرة الت�سريع الأهداف التي تتوخى اجلهة املقرتحة للت�سريع حتقيقها على   
اأر�س الواقع، والتي يجب على ال�سائغ اأخذها بعني العتبار عند قيامه ب�سياغة الت�سريع، 

وهذه الأهداف يجب عر�سها بو�سوح و�سمولية ودقة.
الو�سائل التي �سيتم تنفيذ الت�سريع املقرتح بوا�سطتها:  -٣

تنفيذ  �ستتولى  التي  اجلهات  اأو  اجلهة  حتديد  الت�سريعي  املقرتح  مذكرة  تت�سمن  اأن  يجب   
به، وكذلك حتديد  تتاأثر  اأو  توؤثر  التي �سوف  بعد �سدوره، وكذلك حتديد اجلهات  الت�سريع 

خطة تنفيذه بعد �سدوره.
يف حال ما اإذا كان الت�سريع املقرتح يتطلب اإن�ساء جهاز حكومي جديد، فاإنه ل بد من تو�سيح   
اإن�ساء هذا اجلهاز واأهدافه، واخت�سا�ساته، وامل�ستويات التنظيمية فيه، وا�ستعرا�س  كيفّية 

اخت�سا�س كل م�ستوى، وكيفية متويله.
�سمانات التطبيق الفعلي للت�سريع املقرتح وحتقيق اأهدافه:  -٤

يجب اأن تت�سمن مذكرة املقرتح الت�سريعي حتديد واجبات والتزامات اجلهة اأو اجلهات املعنّية   
املالية املرتتبة  التكاليف  باأحكامه، وكذلك حتديد  بتنفيذه، والتزامات وواجبات املخاطبني 
اجلزاءات  وحتديد  به،  املكّلفني  على  اأو  للحكومة  العامة  اخلزينة  على  �سواء  تطبيقه  على 

والتدابري التي �سيتم فر�سها يف حال خمالفة اأحكامه.
الفرتة الزمنية الالزمة ل�سياغة الت�سريعات:  -٥

مو�سع  وو�سعه  الت�سريع  لإ�سدار  املتوقع  الوقت  الت�سريعي  املقرتح  مذكرة  حتدد  اأن  يجب   
الت�سريع  �سياغة  اأولوية  حتديد  من  للت�سريعات  العليا  اللجنة  تتمكن  لكي  وذلك  التطبيق، 

املطلوب، وو�سع اخلطة الالزمة لتنفيذه.
مدى توافق الت�سريع املقرتح مع الت�سريعات ال�سارية وتاأثريه عليها:  -٦

اأحكام  مع  املقرتح  الت�سريع  توافق  مدى  بيان  الت�سريعي  املقرتح  مذكرة  تت�سمن  اأن  يجب   
هذا  تاأثري  ومدى  الإمارة،  ال�سارية يف  املحلية  والت�سريعات  الحتادية  والت�سريعات  الد�ستور 

الت�سريع على الت�سريعات املحلية �سواء بالإلغاء اأو التعديل.
املواد  تو�سيح  يجب  فاإنه  �سار،  حملي  لت�سريع  معّدل  املقرتح  الت�سريع  كان  اإذا  ما  حال  يف   
التي �سوف حتل  والأحكام  لها،  العملي  التطبيق  اأثارها  التي  والإ�سكاليات  تعديلها،  املطلوب 
الت�سريعات، ولأنه  يوّفر الن�سجام وال�ستقرار يف  الذي  حملها، لأن و�سوح هذا اجلانب هو 
اأو  الت�سريعات الأخرى ذات ال�سلة،  اأي حال من الأحوال ال�ستغناء عن درا�سة  ل يجوز يف 
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الت�سريعات التي ميكن اأن تتاأثر بالت�سريع املطلوب و�سعه.
التاأثري على الظروف القائمة:  -٧

يجب اأن تت�سمن مذكرة املقرتح الت�سريعي معلومات وافية عن مدى تاأثري الت�سريع املقرتح،   
عند دخوله حّيز التنفيذ، على الأو�ساع اأو املراكز القانونية القائمة، خا�سًة اإذا كان الت�سريع 
املطلوب يعالج اأو�ساعًا قائمة اأو يلغي ت�سريعات �سارية، اأو يحل حمل ت�سريعات مطبقة، وذلك 

حتى تتمكن اللجنة العليا للت�سريعات من و�سع الأحكام النتقالية املنا�سبة.
بيان تكلفة الت�سريع:  -٨

يجب اأن تت�سمن مذكرة املقرتح الت�سريعي بيان الآثار املالية التي �سوف ترتتب على الت�سريع   
بعد �سدوره، وي�سمل ذلك بيان الكلفة التقديرية لو�سع الت�سريع مو�سع التطبيق، وتاأثريه على 
اخلزينة العامة للحكومة �سواء من حيث النفقات اأو الإيرادات اأو الوفورات، وذلك يف الأحوال 

التي تكون فيها العتبارات املالية ذات اأهمية يف تطبيق هذا الت�سريع.

رابعًا: العتبارات الواجب مراعاتها عند �شياغة مذكرة املقرتح الت�شريعي:

الت�سريعي، ومن  الواجب مراعاتها عند �سياغة مذكرة املقرتح  العديد من العتبارات  هناك 
اأهمها:

الكتابة باأ�سلوب و�سفي وبلغة وا�سحة ومبا�سرة، خالية من اأي م�سطلحات غام�سة، واإذا كان   -1
اإيراد بع�س امل�سطلحات الفنّية يف املذكرة،  الت�سريع املقرتح ذا طابع فني، وا�ستلزم الأمر 

فيجب اأن تت�سمن هذه املذكرة تعريف هذه امل�سطلحات وحتديد املق�سود منها.
الثبات يف ا�ستخدام الكلمات وامل�سطلحات الدالة على معنى معنّي، لأن التغيري يف ا�ستخدام   -2

امل�سطلحات قد يوؤدي اإلى الفهم اخلاطئ لدللتها.
اللتزام بالنماذج املعتمدة لدى اللجنة العليا للت�سريعات عند تقدمي مذكرة املقرتح الت�سريعي،   -٣

وذلك ل�سمان �سمول هذه املذكرة لكافة العنا�سر والبيانات املطلوبة.
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اإعداد خطة العمل ملراجعة الت�شريع واإعداده

�سياغته  مراجعة  عملية  يف  ال�سروع  بال�سرورة  يعني  ل  املقرتح،  الت�سريع  م�سروع  ا�ستالم  اإن 
واإعداده، فعملية املراجعة هي مرحلة من مراحل ال�سناعة الت�سريعية، وال�سروع فيها دون تنظيم 
اأو  ال�سكل  ناحية  من  �سواء  الت�سريع  جودة  على  �سلبّية  نتائجها  �ستكون  مدرو�سة،  عمل  خطة  وفق 
ال�سياغة  على  بالقائمني  يجدر  عالية،  جودة  ذات  ت�سريعّية  �سياغة  اإلى  وللو�سول  امل�سمون، 

الت�سريعية و�سع خطة حمكمة، تراعى فيها العتبارات التالية:

اأوًل: اخلطوات التمهيدية والأولّية:

يجب قبل و�سع خطة مراجعة واإعداد الت�سريع اتباع بع�س اخلطوات التمهيدية والأولية، وذلك 
بهدف الإحاطة بكافة امل�سائل املرتبطة بالت�سريع املقرتح، ومن اأهم هذه اخلطوات ما يلي:

فهم اأهداف م�سروع الت�سريع وغاياته واأهميته ونطاقه:  -1
والغايات  لالأهداف  التام  والإدراك  ال�سحيح  الفهم  على  اأ�سا�سًا  اجليدة  ال�سياغة  تقوم   
واملكاين  الزماين  ونطاقه  اأهميته،  على  الوقوف  وكذلك  اإلى حتقيقها،  الت�سريع  يرمي  التي 
قيام  خالل  من  اإل  يتاأتى  ل  وذلك  يتناولها،  التي  الأحكام  واأهم  واملو�سوعي،  وال�سخ�سي 
ب�سكل  الت�سريعي وحتليلها  املقرتح  بدرا�سة مذكرة  واإعداده  الت�سريع  القائمني على مراجعة 

وا�سح وكامل ودقيق.
البحث التمهيدي وامل�سورة الفنّية:  -2

حيث اإن معظم الت�سريعات املقرتحة يف الإمارة ذات اأبعاد فنية وتخ�س�سية وذات جمالت   
متعددة وخمتلفة، فاإنه يجب على القائمني على عملية مراجعة م�ساريع الت�سريعات الإحاطة 
الكاملة بهذه املوا�سيع، وحيث اإنه من املتوقع اأن تكون موا�سيع هذه امل�ساريع بعيدة عن جمال 
تخ�س�س ال�سائغ، وقد ي�سعب عليه فهمها واإدراكها، فاإنه يجب عليه اإجراء بحث متهيدي 

حول مو�سوع الت�سريع، واللجوء اإلى ا�ست�سارة فنّية متخ�س�سة حوله.
ولكي يتمكن ال�سائغ من فهم مو�سوع الت�سريع املقرتح، فاإنه يجب اأن يكون قادرًا على الإجابة   

على الت�ساوؤلت التالية:
ما هو املو�سوع اأو امل�سكلة اأو املبادرة املراد معاجلتها ت�سريعيًا؟   -

ما مدى توافق الت�سريع املقرتح مع الد�ستور والت�سريعات الحتادية؟   -
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ما هي اأهمية الت�سريع املقرتح، وما هي الأ�سرار التي ميكن اأن تنجم عن عدم �سدوره    -
اأو الفر�س التي ميكن �سياعها جراء ذلك؟

ما هي الفئات املتاأثرة بالت�سريع املقرتح؟   -
ما الأهداف املرجو حتقيقها من الت�سريع املقرتح؟   -

هل يوجد نطاق معني لتطبيق الت�سريع؟ هل توجد فئات معينة �سيطبق عليها الت�سريع    -
املقرتح؟ وهل توجد فئات م�ستبعدة من نطاق تطبيقه؟

هل توجد جهة معينة �سيتم بوا�سطتها تطبيق الت�سريع املقرتح؟ اأم هل يلزم اإن�ساء جهة    -
جديدة؟

هل هناك تكلفة مالية �سوف ترتتب على الت�سريع املقرتح؟   -
ما هو تاأثري الت�سريع املقرتح عند دخوله حيز التنفيذ على الأو�ساع القائمة؟ وهل هناك    -

ت�سريعات يتعنّي اإلغاوؤها اأو تعديلها بعد �سدوره؟
هل هناك ت�سريعات اأخرى ذات عالقة مبو�سوع الت�سريع املقرتح؟   -

اأحكام  الت�سريع يف حالة الإخالل بها؟ هل يلزم ترتيب  اأحكام  ما هي �سمانات تنفيذ    -
جزائية؟ اأم يلزم ترتيب تعوي�سات مدنية؟ اأو جزاءات اإدارية؟

هل الأحكام التي يت�سمنها الت�سريع املقرتح كافية ملعاجلة مو�سوعه؟   -
الت�ساور مع اجلهة املقرتحة للت�سريع:  -٣

اإذا تعّذر على ال�سائغ فهم مو�سوع الت�سريع اأو امل�سكلة اأو املبادرة املراد معاجلتها ت�سريعيًا،    
ومل ي�ستطع الإجابة على اأي من الأ�سئلة ال�سابق بيانها، حتى بعد اإجراء البحث وطلب امل�سورة 
الفنّية، فاإنه يجب عليه مناق�سة الت�سريع املقرتح مع اجلهة الطالبة، وال�ستف�سار منها حول 
اأ�سئلة حمددة ومعّدة بحر�س،  الت�ساور على �سكل  اأي نقطة يرى �سرورة تو�سيحها، ويكون 
وذلك بعد درا�سة معّمقة للمو�سوع، بحيث يتمكن ال�سائغ من خالل الإجابة على ت�ساوؤلته 

فهم اأهداف الت�سريع املقرتح وكافة الأبعاد املت�سلة به ب�سكل كامل ودقيق.
والتفاقيات  واملعاهدات  الحتادية  الت�سريعات  مع  وتوافقه  الت�سريع  د�ستورّية  من  التثّبت   -٤

والت�سريعات املحلية التي تعلوه يف امل�ستوى:
يتوجب على ال�سائغ، عند مراجعته للت�سريع املقرتح واإعداده التحقق والتاأكد من توافقه مع   
اأحكام الد�ستور والت�سريعات الحتادية واملعاهدات والتفاقيات الدولية التي تكون الدولة اأو 
الإمارة قد اأبرمتها اأو منظمة لها وكذلك مع الت�سريعات املحلية التي تعلو الت�سريع املقرتح من 
حيث املرتبة الت�سريعية، وذلك ل�سمان توافق امل�سروع معها وعدم خمالفته لأحكام اأي منها.
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اأن هذا الواجب يتطلب من ال�سائغ حتديد الت�سريعات ذات العالقة بالت�سريع املقرتح  كما   
ومن  اأحكامها هذا من جهة،  مع  اأحكامه  تعار�س  ل�سمان عدم  ودرا�ستها،  عليها  والطالع 
جهة ثانية ل�سمان توحيد امل�سطلحات امل�ستعملة بني جميع الت�سريعات، وتناغمها وتنا�سقها، 
من  غريه  مع  املقرتح  الت�سريع  موقع  وحتديد  منها،  اإلغاوؤه  مق�سودًا  لي�س  ما  اإلغاء  وجتّنب 
املنا�سبة  الت�سريعية  الأداة  ال�سائغ على حتديد  ي�ساعد  التحديد  الأخرى، وهذا  الت�سريعات 

لإ�سداره.
اإن قيام ال�سائغ بهذا الواجب، ي�ستلزم منه الإجابة على الت�ساوؤلت التالية:  

هل يلزم لتحقيق اأهداف الت�سريع املقرتح، �سياغة قانون جديد؟ وهل يوجد ت�سريع �ساٍر    -
ينظم هذا املو�سوع؟

هل يكفي لتحقيق اأهداف الت�سريع املقرتح، تعديل ت�سريع �ساٍر؟ وهل الت�سريع املقرتح هو    -
ت�سريع معّدل لت�سريع قائم؟

هل يلزم لتحقيق اأهداف الت�سريع املقرتح، اإحالل الت�سريع املطلوب �سياغته حمل اآخر؟    -
وهل ُيلغي هذا الت�سريع ت�سريعًا قائمًا؟

هل يلزم لتحقيق اأهداف الت�سريع املقرتح �سياغته على �سكل ت�سريع رئي�س اأم ثانوي؟    -
وهل يوجد ت�سريع رئي�س يحتوي على مادة حتيل اإلى ت�سريع ثانوي ملعاجلة املو�سوع املراد 

تنظيمه مبوجب الت�سريع املقرتح؟
البحث يف الت�سريعات املقارنة:  -٥

اإن البحث يف الت�سريعات املقارنة يح�ّسن من اأداء ال�سائغ، ويك�سبه معرفة يف كيفّية معاجلة   
الت�سريعات املقارنة مل�سائل تتعلق مبو�سوع الت�سريع املقرتح، ورمبا تتوّلد لدى ال�سائغ ت�ساوؤلت 

يلزم توجيهها للجهة طالبة الت�سريع.
البحث يف الأحكام وال�سوابق الق�سائية:  -٦

من املهم جتميع الأحكام الق�سائية ال�سادرة �سواء عن املحكمة الحتادية العليا اأو حمكمة   
كيفية  معرفة  من  ال�سائغ  متّكن  الأحكام  فهذه  املقرتح،  الت�سريع  مبو�سوع  املتعلقة  التمييز 

تف�سري الق�ساء مل�ساألة معّينة يتناولها الت�سريع وحتديد موقف الت�سريع حمل ال�سياغة منها.
البحث يف املراجع الفقهية:  -٧

غالبًا ما ت�ستمل املراجع الفقهية على تف�سري وحتليل مل�سائل تف�سيلّية تتعلق بالت�سريع املقرتح،   
واأهم  يتناوله  الذي  املو�سوع  فهم  على  م�ساعدته  اإليها  الرجوع  خالل  من  ال�سائغ  متّكن 

الأحكام املدرجة فيه.
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ا�ست�سارة اجلهات املعنّية واأفراد املجتمع:  -٨
�سواء  املقرتح،  بالت�سريع  واملتاأثرة  املوؤثرة  ا�ست�سارة اجلهات  ت�ستدعي  قد  البحث  اإن مرحلة   
كانت هذه اجلهات حكومية اأو غري حكومية، كما يتطلب التعرف على وجهة نظر اأفراد املجتمع 
التعرف على مالحظاتهم ومقرتحاتهم ومرئياتهم يف  كله بهدف  الت�سريع، وذلك  من هذا 
على  توافق  وجود  على عدم  الوقوف  وكذلك  املمكنة،  واحللول  اخليارات  الت�سريع، وحتديد 

مو�سوع الت�سريع والأحكام التي �سيت�سمنها.
حتديد مدى قابلية تطبيق الت�سريع يف الواقع العملي:  -9

الت�سريع  قابلية  من  يتحقق  اأن  من  لل�سائغ  بّد  ل  ولذلك  لتطبق،  �سّنها  يتم  الت�سريعات  اإن   
والتوجهات  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات  وذلك يف �سوء  العملي،  الواقع  للتطبيق يف  املقرتح 

احلكومية ومدى اجلدوى املرجّوة منه.

ثانيًا: ت�شميم اخلطة:

اإن اإعداد خطة مراجعة واإعداد الت�سريع املقرتح، تتطلب حتديد املراحل التي يجب اأن مير بها، 
واخلطوات الالزمة لإجنازه، واملنهجيات الواجب اتباعها يف �سياغته، وحتديد النماذج التي يجب 
اأخذها بعني العتبار عند القيام بكل خطوة بدءًا من مرحلة ت�سجيل طلب مراجعة الت�سريع واإعداده 
وحتى و�سعه مو�سع التنفيذ، كما يجب اأن تت�سمن هذه اخلطة حتديد دور القائمني على تنفيذ كل 

خطوة، �سمن اإطار زمني وا�سح وحمدد.

والهدف الرئي�س من و�سع اخلطة على هذا النحو هو حتقيق التناغم والن�سجام، وت�سهيل عملية 
مراجعته و�سياغته بالكفاءة املرجّوة وبال�سرعة املطلوبة.
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وال�سكل التايل، يبني اخلطة التي يجب و�سعها لإجناز الت�سريع املطلوب:

اخلطة التنفيذية لإعداد م�شروع: )                                  (

رقم معاملة الت�شريع: )              (

اجلهة الطالبة: )                                       (

و�شف عام للت�شريع املطلوب مراجعته واإعداده: )عنا�شره، اأهدافه، اأ�شبابه املوجبة(

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

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

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

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

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

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

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

تاريخ اإجناز الطلب:                          

املدة الإجمالية لإجناز الطلب:               

التقييم النهائي لتنفيذ اخلطة:            

82 

وواالشكلل االتالي٬، يیبيینن االخططة االتي يیجبب ووضعهھا إإنجازز االتشرريیع االمططلووبب:  
 

(                                  ) :االخططة االتنفيیذذيیة إلعدداادد مشررووعع  

)       (       االتشرريیع:  معاملةررقمم   

االجهھة االططالبة: (                                       )  

للتشرريیع االمططلووبب مررااجعتهھ ووإإعددااددهه: (عناصررهه٬، أأهھھھدداافهھ٬، أأسبابهھ االمووجبة)ووصفف عامم   

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

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

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

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

 

مم االمررحلة   
خططووااتت االتنفيیذذ االمعني  

بالتنفيیذذ  
االمددةة 

االمتووقعة 
لإلنجازز  

مددةة 
ااإلنجازز 
االفعلي  

االفررقق 
بيینن 
االمددتيینن  

سببب 
االتأخيیرر  

االمنهھجيیة  
االمتبعة  

االنماذذجج 
االمستخددمة  

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

                           تارريیخ إإنجازز االططلبب:

                االمددةة ااإلجماليیة إلنجازز االططلبب:

                  االتقيیيیمم االنهھائي لتنفيیذذ االخططة:
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ثالثًا: اأهمية و�شع اخلطة:

تتمثل اأهمية و�سع اخلطة مبا يلي:

امل�ساعدة يف جعل مو�سوع الت�سريع مرتبطًا ارتباطا وثيقًا ب�سكله، وينطبق هذا الفر�س على    -1
كل جانب من جوانب ال�سكل، �سواء تعّلق ذلك اجلانب بالتنظيم العام للت�سريع اأو يف تركيب 

اجلملة وبنائها، اأو باختيار الكلمات، اأو بقواعد النحو، اأو بنظام الرتقيم.
اإعانة القائمني على مراجعة الت�سريع واإعداده على و�سع قائمة حتتوي على كل عن�سر يرى    -2

اأنه ي�سكل جزءًا من الت�سريع، وبالتايل يكّون حكمًا من اأحكامه.
متكني معّد الت�سريع من الرتكيز على العنا�سر اجلوهرّية املتعلقة مبو�سوع الت�سريع يف مرحلة    -٣

مبكرة من عملية ال�سياغة.
امل�ساعدة على ترتيب الأفكار يف مرحلة مبكرة من عملية ال�سياغة، واخت�سار الوقت واجلهد.   -٤

ت�ساعد على حتديد امل�سطلحات الالزم ا�ستعمالها عند ال�سروع يف الكتابة.   -٥
تك�سف حجم التفا�سيل الالزم اإدراجها يف الت�سريع، مما ي�ساعد على اتخاذ قرار مبكر حول    -٦

مدى احلاجة اإلى ا�ستعمال ت�سريعات ثانوية اأو ا�ستعمال مالحق اأو مناذج اأو جداول.

رابعًا: كيفّية تنفيذ اخلطة:

و�سع قائمة بعنا�سر الت�سريع:  -1
الت�سريع املطلوب، والزمن  باإجناز  بعد ا�ستكمال و�سع املراحل واخلطوات وحتديد املعنيني   
عن  وا�سحة  فكرة  ال�سائغ  لدى  تتكون  اأن  يجب  والنماذج،  واملنهجيات  لإجنازه،  املتوقع 

العنا�سر التي يلزم ت�سمينها يف الت�سريع، مبا ميّكنه من ال�سروع يف تنفيذ اخلطة.
ب�سكل ع�سوائي مبعرث، وقد تكون غري من�سجمة مع بع�سها  القائمة  العنا�سر يف  وقد تظهر   
البع�س من حيث الرتتيب، فهذه القائمة هي جمرد اأداة ت�ساعد ال�سائغ، وتذكري باملوا�سيع 

التي يلزم اإدراجها فيه.
مثال:  

اإذا كان الت�سريع املطلوب �سياغته يتعلق باإن�ساء جهاز حكومي، فيمكن و�سع قائمة بعنا�سره،   
تت�سمن ما يلي:

ا�سم اجلهاز احلكومي.   -
تاأ�سي�س اجلهاز احلكومي.   -
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الطبيعة القانونية للجهاز احلكومي.   -
مقر اجلهاز احلكومي.   -

اأهداف اجلهاز احلكومي.   -
اخت�سا�سات اجلهاز احلكومي.   -

امل�ستويات التنظيمية للجهاز احلكومي.   -
اخت�سا�سات امل�ستويات التنظيمية للجهاز احلكومي.   -

كيفية اختيار وتعيني امل�ستويات التنظيمية للجهاز احلكومي.   -
املوارد املالية للجهاز احلكومي.   -

ال�سنة املالية للجهاز احلكومي وكيفية تنظيم �سوؤونه املحا�سبية.   -
ت�سنيف العنا�سر يف جمموعات:  -2

جمموعة  يف  العامة  والأحكام  التطبيق  ونطاق  بالتعريفات  املتعلقة  العنا�سر  تو�سع  اأ- 
واحدة.

والتكليف  ال�سالحيات  وتفوي�س  النتقالّية،  والأحكام  بالإلغاء  املتعلقة  العنا�سر  تو�سع  ب- 
بتنفيذ الت�سريع وموعد �سريانه، يف جمموعة واحدة.

تو�سع العنا�سر التي ت�سكل اأحكامًا جوهرية يف جمموعة واحدة. ج- 
الت�سريع،  م�سروع  من  ذاته  الباب  يف  وجتميعها  ببع�سها  املت�سلة  الأحكام  و�سع  يجب  د- 
اأنها  على  ببع�سها،  املت�سلة  الأحكام  من  املمّيزة  املجموعات  ت�سنيف  يتم  اأن  وينبغي 

اأبواب منف�سلة يف م�سروع الت�سريع.
تق�سيم عنا�سر الت�سريع يف املثال ال�سابق اإلى جمموعات، وكل جمموعة اإدراجها وجتميعها   -٣

�سمن ف�سل، وذلك على النحو التايل:
الف�سل الأول )الأحكام التمهيدية(.   -

الف�سل الثاين )الأحكام املو�سوعية(.   -
الف�سل الثالث )الأحكام اخلتامية(.   -

ينبغي تنظيم الأحكام التي يت�سمنها كل ف�سل على �سكل مواد، ويتم �سياغة هذه الأحكام   -٤
وفقًا لالعتبارات التالية:

و�سع الأحكام الأ�سا�سية قبل الأحكام التف�سيلية التي تتفرع عنها.   -
و�سع القواعد العامة قبل و�سع ال�ستثناءات منها.   -

و�سع الأحكام التي تطبق على اجلميع، قبل التي تنطبق على حالت خا�سة.   -
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و�سع الأحكام التي تتم الإحالة اإليها، قبل التي لن ت�ستخدم ب�سكل منتظم.   -
و�سع الأحكام الدائمة قبل التي تكون �سارية اأو تطبق ملدة حمدودة من الوقت، كالأحكام    -

النتقالية مثاًل.
اإنها حتدد ال�سياق الذي يجب ان  تو�سيح اأهداف م�سروع الت�سريع منذ البداية، حيث    -

تو�سع فيه الأحكام التي تليها.
حتكم  التي  الأحكام  قبل  احلكومية  الأجهزة  اإن�ساء  مبوجبها  يتم  التي  الأحكام  و�سع    -

اأعمالها واأداءها لوظائفها.
و�سع الأحكام التي حتدد احلقوق واللتزامات قبل املواد التي تن�س على �سمان تنفيذها    -

والتقيد بها.
ح نطاق ال�سلطات املخولة لو�سع ت�سريعات فرعية، بعد الأحكام  تناول الأحكام التي تو�سّ   -

املو�سوعية للمخطط الت�سريعي.
تو�سيح نطاق تطبيق م�سروع الت�سريع اأو من ي�سملهم قبل الأحكام التي تطبق على هذه    -

احلالت.
و�سع العنا�سر التي تربطها عالقة واحدة يف جمموعة م�ستقلة.   -

فقط،  واحدة  جمموعة  يف  جمموعة  من  اأكرث  مع  بعالقة  ترتبط  التي  العنا�سر  و�سع    -
والإ�سارة لها يف املجموعة الأخرى.

خام�شًا: تقييم تنفيذ اخلطة:

يتم تقييم تنفيذ خطة مراجعة الت�سريع واإعداده، بال�ستناد ملجموعة من املوؤ�سرات، ومن اأهمها:

هل عنا�سر الت�سريع حتقق الهدف املتوخى منه؟   -
هل الأحكام التي يت�سمنها الت�سريع كافية ملعاجلة مو�سوعه؟   -

هل تتعار�س اأي من عنا�سر الت�سريع مع املبادئ الد�ستورية والت�سريعات الحتادية والتفاقيات    -
واملعاهدات والت�سريعات املحلية التي تعلوه من حيث الدرجة؟

هل خ�سعت عنا�سر الت�سريع للبحث من كافة اجلوانب؟   -
هل مت ت�سنيف عنا�سر الت�سريع يف جمموعات متجان�سة؟   -

هل مت اإجناز الت�سريع خالل املدة املحددة؟   -
هل مت ا�ستطالع مرئيات اجلهات املعنية على اأحكام الت�سريع واجلمهور؟   -
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واإذا تبنّي للقائمني على عملية تنفيذ الت�سريع، بعد اإجراء عملية تقييم تنفيذ اخلطة، �سرورة 
اأو اجلهات املعنّية حول اأي م�ساألة فيه،  اأو الت�ساور مع اجلهة الطالبة له  اإجراء مزيد من البحث 
اأو اأنه بحاجة اإلى تعديل �سواء باحلذف اأو الإ�سافة، فعليه عدم الرتدد يف القيام بذلك قبل رفعه 

لل�سلطة املخت�سة لعتماده.
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الهيكل الت�شريعي

نوع  اأ�سا�سية، وحمتوى كل تق�سيم يختلف بح�سب  اأربعة تق�سيمات  ت�سريع من  اأي  بنيان  يتكّون 
الت�سريع والغر�س منه واملو�سوع الذي يتناوله، وهذه التق�سيمات ب�سكل عام هي:

الق�سم الأول، وي�سمل م�سمى الت�سريع وديباجته، وال�سلطة املخت�سة بالعتماد.

الق�سم الثاين، وي�سمل الأحكام التمهيدية.

الق�سم الثالث، وي�سمل الأحكام املو�سوعية.

الق�سم الرابع، وي�سمل الأحكام اخلتامية.

الق�سم اخلام�س، املالحق.

وعلى الرغم من تباين حمتويات الت�سريعات لهذه التق�سيمات، اإّل اإنها يف جمموعها ت�سّكل وحدة 
واحدة مرتابطة ومتما�سكة.

Pages.indd   95 2/6/19   10:05 AM



٩٦

الأمثلة والتطبيقات العملية على الهيكل الت�شريعي

للهيكل  املكّونة  الأ�سا�سية  التق�سيمات  على  تف�سيلي  وب�سكل  ال�سوء  اإلقاء  يلي  فيما  �سنحاول 
الت�سريعي املعمول به يف اإمارة دبي، معززة بالأمثلة التو�سيحية الدالة على كل تف�سيل منها.

الق�شم الأول: )م�شمى الت�شريع وديباجته، وال�شلطة املخت�شة بالعتماد(

م�شمى الت�شريع:  -١
مكّونات م�شمى الت�شريع: اأ- 

يجب اأن يكون لكل ت�سريع ا�سم مييزه عن باقي الت�سريعات ال�سادرة يف الإمارة، ويتكّون   
ا�سم الت�سريع من العنا�سر التالية:

لفظ يدل على نوع الت�سريع )قانون، مر�سوم، قرار(.  -1
�سبق  التي  ذاتها  للت�سريعات  بالن�سبة  الت�سريع  ترتيب  على  يدّل  مت�سل�سل  رقم   -2
اإ�سدار  توقيت  على  يعتمد  املت�سل�سل  والرقم  امليالدية،  ال�سنة  ذات  يف  اإ�سدارها 

الت�سريع، وهو مهم لت�سهيل عملية الرجوع للت�سريع.
ال�سنة امليالدية التي �سي�سدر بها الت�سريع.   -٣

عبارة خمت�سرة ووا�سحة تعك�س ب�سكل و�سفّي مو�سوع الت�سريع.   -٤
�شكل م�شمى الت�شريع: ب- 

يراعى يف �سكل م�سمى الت�سريع اأن تتم كتابة ا�سم الت�سريع يف بداية ال�سفحة، ويكون 
مو�سعه يف منت�سفها، بحيث يكتب اأوًل نوع الأداة الت�سريعية )قانون، مر�سوم، قرار(، 
اأ�سفل  ثانيًا  يكتب  ثم  واحد،  �سطر  يف  اإ�سداره  �سنة  ثم  قو�سني،  بني  الت�سريع  رقم  ثم 

ال�سطر ال�سابق عبارة خمت�سرة تعرب عن املو�سوع الذي يتناوله الت�سريع.

مثال )١(:
»قانون رقم )١( ل�شنة 2٠١٦

ب�شاأن
النظام املايل حلكومة دبي«
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مثال )2(:
»مر�شوم رقم )٩( ل�شنة 2٠١٥

ب�شاأن
تنظيم جمع التربعات يف اإمارة دبي«

مثال )3(:
»قرار املجل�س التنفيذي رقم )١( ل�شنة 2٠١٧

ب�شاأن
تنظيم ال�شكك احلديدية يف اإمارة دبي«

مثال )4(:
»قرار اإداري رقم )١٠٧( ل�شنة 2٠١٧

باإ�شدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم )4٩( ل�شنة 2٠١٦
ب�شاأن تنظيم تاأجري املركبات بال�شاعات يف اإمارة دبي«

ال�شلطة املخت�شة باعتماد الت�شريع وديباجته:  -2

يجب اأن تت�سمن ديباجة الت�سريع حتديد ال�سلطة املخت�سة باعتماده، والت�سريعات ال�سارية   
ذات ال�سلة باأحكامه، وذلك على النحو التايل:

ال�شلطة املخت�شة بالعتماد: اأ- 

كما اأ�سلفنا القول فاإن ال�سلطة املخت�سة باعتماد الت�سريع يف الإمارة تختلف باختالف   
اأداة الت�سريع، وهي:

القوانني واملرا�سيم والأوامر والقرارات التي ت�سدر عن �ساحب ال�سمو حاكم دبي.  -1
الأنظمة والقرارات التي ت�سدر عن �سمو رئي�س املجل�س التنفيذي.  -2

القرارات الإدارية التي ت�سدر عن م�سوؤويل اجلهات احلكومية.  -٣

اأن  على  تدّل  مبا�سرة،  الت�سريع  م�سمى  و�سع  بعد  الت�سريع  اإ�سدار  �سلطة  حتديد  اإن   
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الت�سريع قد �سدر عن اجلهة املخت�سة باعتماده، مبا لها من �سالحيات مقررة يف هذا 
ويجوز  معيبًا  يكون  فاإنه  املخت�سة  ال�سلطة  غري  عن  الت�سريع  �سدور  حال  ويف  ال�ساأن، 

الطعن عليه بالإلغاء لعدم الخت�سا�س.

ديباجة الت�شريع: ب- 

تاأتي ديباجة الت�سريع مبا�سرة بعد حتديد م�سماه وال�سلطة املخت�سة، ويتم يف الديباجة   
ترتيب الت�سريعات ذات ال�سلة مبو�سوع الت�سريع، كالت�سريع يف �سطر م�ستقل عن الآخر، 
ويتم ترتيب الأ�سطر على التوايل، وتو�سع على اجلهة اليمنى من ال�سفحة، ويراعى عند 

ترتيب هذه الت�سريعات ما يلي:

الت�سريعات  على  الت�سريع  باعتماد  املخت�سة  ال�سلطة  اطالع  تفيد  عبارة  كتابة    -1
ال�سارية ذات العالقة مبو�سوع الت�سريع كما وردت يف الت�سريعات ال�سادرة ب�ساأنها 

دون تغيري، وترتيبها بح�سب مراتبها الت�سريعّية وتواريخ �سدورها.
اإذا كان الت�سريع امل�سار اإليه يف الديباجة قد عّدل، فيجب اإ�سافة عبارة و»تعديالته«    -2

يف نهاية ال�سطر اخلا�س بهذا الت�سريع.
اإلغاوؤه  اأو  تعديله  �سيتم  الذي  الت�سريع  اإلى  الت�سريع  ديباجة  يف  الإ�سارة  �سرورة    -٣

مبوجب م�سروع الت�سريع، حمل ال�سياغة.
الإ�سارة اإلى اجلهة التي يتوقف اإ�سدار الت�سريع على تو�سية منها.   -٤

باعتماد  املخت�سة  ال�سلطة  اإرادة  لتبنّي  الديباجة،  اآخر  الإ�سدار، يف  كتابة عبارة    -٥
ففي  الت�سريع،  نوع  بح�سب  تختلف  العبارة  وهذه  اإ�سداره،  يف  برغبتها  الت�سريع 
القوانني تذكر عبارة »ن�سدر القانون التايل«، ويف املر�سوم تذكر عبارة »نر�سم ما 

يلي«، ويف القرارات تذكر عبارة »قررنا ما يلي«.

مثال:
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»قانون رقم )١4( ل�شنة 2٠١٧
ب�شاأن

تنظيم الوقف والهبة يف اإمارة دبي

حاكم دبي نحن حممد بن را�شد اآل مكتوم  

بالقانون  ال�سادر  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  املدنية  املعامالت  قانون  على  الطالع  بعد 
الحتادي رقم )٥( ل�سنة 19٨٥ وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ال�سادر بالقانون الحتادي رقم )10( ل�سنة 
1992 وتعديالته،

وعلى قانون الإجراءات املدنية ال�سادر بالقانون الحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 وتعديالته،

وعلى القانون الحتادي رقم )2٨( ل�سنة 200٥ يف �ساأن الأحوال ال�سخ�سية،

وعلى القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 201٥ يف �ساأن ال�سركات التجارية،

وعلى القانون رقم )٦( ل�سنة 199٧ ب�ساأن عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )9( ل�سنة 200٧ ب�ساأن اإن�ساء موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2011 ب�ساأن دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،

وعلى القانون رقم )21( ل�سنة 201٥ ب�ساأن الر�سوم الق�سائية يف حماكم دبي،

وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 201٦ ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )1٣( ل�سنة 201٦ ب�ساأن ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة دبي،

الوقف  ل�ست�سارات  العاملي  را�سد  بن  مركز حممد  باإن�ساء   201٧ ل�سنة   )1٧( رقم  القانون  وعلى 
والهبة،

وعلى مر�سوم تاأ�سي�س جمل�س اإدارة الأوقاف اجلعفرية اخلريية يف دبي ل�سنة 19٧1،

وعلى املر�سوم رقم )9( ل�سنة 201٥ ب�ساأن تنظيم جمع التربعات يف اإمارة دبي،
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١٠٠

اإمارة  الدينية يف  والأن�سطة  امل�ساجد  ب�ساأن  ل�سنة 201٣  التنفيذي رقم )2٥(  املجل�س  وعلى قرار 
دبي،

ُن�شدر القانون التايل:«

والأحكام  التطبيق  ونطاق  )التعريفات  التمهيدية  الأحكام  وي�شمل  الثاين،  الق�شم 
العامة(:

يتم كتابة م�ستمالت الق�سم الثاين والذي ي�سمل ب�سكل عام )التعريفات ونطاق التطبيق والأحكام 
العامة( بعد الديباجة مبا�سرة، ويراعى عند كتابة مكّونات هذا الق�سم ما يلي:

١- مادة التعريفات:

يق�سد مبادة التعريفات، الن�س الذي يت�سمنه الت�سريع، تتم من خالله حتديد املعاين املق�سودة 
بالكلمات والعبارات امل�ستخدمة يف الت�سريع، والتعريف هو تخ�سي�س معنى معني لكل كلمة اأو عبارة 
معينة، عندما يكون معناها اأمرًا لزمًا لفهم الت�سريع وتطبيقه، اأو اإذا مت ا�ستخدام اأي منها ب�سكل 

متكرر، وت�ساغ اجلملة التمهيدّية ملادة التعريفات، على النحو التايل:

»تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا )القانون/ املر�سوم/ القرار(، املعاين املبّينة 
اإزاء كل منها، ما مل يدل �سياق الن�س على غري ذلك«.

ثم يتم بعد ذلك اإيراد الكلمات والعبارات التي حتتاج اإلى حتديد معانيها ودللتها.

مثال:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. »الدولة 

: اإمارة دبي. الإمارة 

: موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر. املوؤ�س�سة 

: مركز حممد بن را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة. املركز 

: حماكم دبي. املحكمة املخت�سة 

: الأموال والأ�سياء التي تعود ُملكّيتها اأو حق الت�سرف بها للواقف، وت�سمل دومنا  امللك املوقوف 
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ح�سر الأموال املنقولة وغري املنقولة والأ�سهم واحل�س�س وال�سندات والأوراق 
املالية وحق النتفاع والإجارة وغريها من احلقوق ال�سخ�سية والعينية واملعنوية 

الأخرى التي يجوز وقفها.

: تعميم املنفعة مع احلفاظ على اأ�سل امللك املوقوف من ال�سياع. الوقف 

: من يحب�س امللك املوقوف من خالل الوقف بهدف ت�سييل منفعته لفائدة اأي فرد  الواقف 
اأو فئة اأو جهة اأو مبادرة اأو م�سروع.

: اأي فرد اأو فئة اأو جهة يتم تخ�سي�س النتفاع بالوقف اأو عوائده ل�ساحلهم. املوقوف له 

: ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يتم اختياره لإدارة الوقف. الناظر 

: الوثيقة ال�سادرة عن املحكمة املخت�سة باإثبات الوقف. اإ�سهاد الوقف 

: ال�سجل الذي يتم اإن�ساوؤه لدى املوؤ�س�سة، لت�سجيل الوقف وفقًا لإ�سهاد الوقف. ال�سجل 

: �سعار مينحه املركز لالأفراد واجلهات العامة واخلا�سة التي لديها م�ساهمات  عالمة دبي للوقف 
جمتمعية تتعلق بالوقف.

قبل  من  ترخي�سها  يتم  العتبارية،  بال�سخ�سية  تتمتع  ربحية،  غري  موؤ�س�سة   : املوؤ�س�سة الوقفية 
املوؤ�س�سة، يقت�سر متويلها على عوائد الوقف، تعمل على ا�ستغالل هذه العوائد 

�سة لها. لتمويل الربامج واملُبادرات والأن�سطة املُخ�سّ

ال�سارية  للت�سريعات  وفقًا  بها  التربع  يتم  التي  املنقولة  املنقولة وغري  الأموال   : الهبة 
ل�سالح اأي فرد اأو فئة اأو جهة اأو مبادرة اأو م�سروع وفقًا لأحكام هذا القانون«.

اإن اإدراج مادة للتعريفات يف الت�سريع من عدمه يعترب م�ساألة اختيارية، ويعود تقدير وجودها من 
عدمه اإلى امل�سرع، ومدى حاجة الت�سريع لإدراج هذه املادة، فعلى الرغم من اأهمية مادة التعريفات، 
اإّل اأنه عند عدم لزومها قد توؤدي اإلى تعقيد يف تف�سري الت�سريع، واإذا ثبتت احلاجة اإلى اإدراجها، 

فيجب اأن تو�سع يف اأول مادة من الت�سريع.

اأ- اأهمية مادة التعريفات:

تتمثل اأهمية مادة التعريفات فيما يلي:
الإيجاز وتفادي التكرار، ومن ثم تقليل عدد الكلمات امل�ستخدمة يف الت�سريع، فمن خالل    -1
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هذه املادة يتم بيان املق�سود بكلمات وعبارات معّينة �سيتكرر ا�ستعمالها يف الت�سريع، 
مما ُيغني عن بيان املق�سود بها يف كل مرة يتم ا�ستعمالها.

مرة  الكلمة  تعريف  طريق  عن  وذلك  متعار�سة،  مبعان  الكلمة  تف�سري  احتمال  تفادي    -2
واحدة.

اإلى  احلاجة  تربز  مرة  كل  يف  والعبارات  الكلمات  ا�ستعمال  يف  الثبات  على  ت�ساعد    -٣
ا�ستعمالها.

ح املعنى املتعلق مب�سطلح غري متعارف عليه. تو�سّ   -٤

ب- ما جتب مراعاته يف مادة التعريفات:

يجب اأن يراعى عند �سياغة مادة التعريفات ما يلي:

لأنه حينئٍذ  الت�سريع،  كتابة  اآخر مرحلة من مراحل  التعريفات يف  كتابة  ال�سائغ  على    -1
ي�ستطيع اأن يعّرف امل�سطلحات التي ينبغي عليه اإدراجها يف الت�سريع.

عدم ترك م�سوؤولية تعريف الكلمة اأو العبارة للقارئ، اأو الرجوع اإلى القامو�س الذي قد    -2
يف�ّسر هذه الكلمة اأو العبارة بغري املعنى املراد منها.

كانت  اإذا  اأما  الت�سريع،  ا�ستعمالها يف  يتكرر  التي  العبارة  اأو  الكلمة  بتعريف  الهتمام    -٣
الكلمة اأو العبارة امل�ستعملة ملرة واحدة، فيتم تعريفها من خالل املادة التي ا�ستخدمت 

فيها.
جتّنب اإدراج حكم مو�سوعي يف التعريفات.   -٤

اأو  املعّرفة،  للكلمة  العادي  املعنى  كان هناك خروج عن  اإذا  فيما  التعريف  اإلى  اللجوء    -٥
ا�ستخدام كلمة غري ماألوفة اأو جديدة.

يكون اإدراج التعريفات، ما اأمكن، ب�سكل ت�سل�سلي ح�سب ورود ذكرها يف الت�سريع.   -٦
جتّنب اإدراج تعريف غريب بعيد عن املعنى املعروف للكلمة اأو العبارة املراد تعريفها.    -٧

فعندما نعّرف كلمة اأو عبارة، فاإنه يجب الثبات على ا�ستعمال هذه الكلمة اأو العبارة وفق التعريف 
املبنّي لها يف التعريفات، اأينما وردت يف الت�سريع.

2-  نطاق تطبيق الت�شريع:

يق�سد بنطاق التطبيق، حتديد الأ�سخا�س والأماكن واملجال والزمان الذي �ست�سملها جميعًا اأحكام 
الت�سريع، ويجب اأن تو�سع مادة نطاق تطبيق الت�سريع يف موقع يلي مادة التعريفات مبا�سرة، وتتمثل 
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اأهميتها يف كونها حتديد الزمان واملكان والأ�سخا�س واملجال الذي �ستطبق اأحكام الت�سريع عليها، 
اإدراجها وفقًا  اإلى  الت�سريع  التطبيق اختياري، ويعود تقدير مدى حاجة  اإدراج مادة نطاق  ويكون 

لتقدير ال�سائغ، متى اقت�ست احلاجة ذلك، وقد تاأتي �سياغة هذه املادة على اأكرث من �سورة:

اإما اإيجابّية حتدد انطباق الت�سريع على جهة اأو فئة معّينة اأو مكان حمدد.   -
اأو �سلبّية ت�ستثني فئة اأو جهة معّينة اأو مكان معني من نطاق التطبيق.   -

اأو ا�ستخدام ال�سورتني ال�سابقتني معًا.   -

مثال:

ن�ست املادة )٤( من القانون رقم )22( ل�سنة 201٥ ب�ساأن تنظيم ال�سراكة بني القطاعني العام 
واخلا�س يف اإمارة دبي على اأنه:

»ُتطبق اأحكام هذا القانون على:

اجلهات احلكومية اخلا�سعة للموازنة العامة للحكومة، ويجوز للجنة العليا اإ�سافة اأية جهة   -1
حكومية غري خا�سعة للموازنة العامة للحكومة لهذا القانون.

الإمارة،  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  لعقد  حماًل  تكون  التي  امل�ساريع  كافة   -2
ب�ساأنها من  �سراكة  اإبرام عقود  يتم  التي  ن�ساطها،  و�سكلها وطبيعة  نوعها  النظر عن  بغ�س 
القانون،  باأحكام هذا  العمل  البند )1( من هذه املادة وذلك بعد  قبل اجلهات املحددة يف 

وي�ستثنى من ذلك:
 )٦( رقم  القانون  باأحكام  امل�سمولة  واملياه  الكهرباء  باإنتاج  املتعلقة  ال�سراكة  م�ساريع  اأ- 

ل�سنة 2011 امل�سار اإليه.
عقود الأ�سغال وتوريد املواد واخلدمات امل�سمولة بالقانون رقم )٦( ل�سنة 199٧ امل�سار  ب- 

اإليه.
اأية عقود اأخرى حتددها اللجنة العليا مبوجب القرارات ال�سادرة عنها يف هذا ال�ساأن«. ج- 

3- مادة اأهداف الت�شريع:

وتكمن  لأجل حتقيقها،  الت�سريع  و�سع  التي  والغاية  والغر�س  الهدف  املادة، حتديد  بهذه  ويق�سد 
لقيا�س  اأحكامه،  تنفيذ  بعد  الت�سريع  لأحكام  الت�سريعي  الأثر  تقييم  يف  املادة،  هذه  اإدراج  اأهمية 
مدى كفاية اأحكامه يف حتقيق الغايات املرجّوة منه، وكذلك لبيان الفل�سفة التي توختها احلكومة 
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من اإ�سدار الت�سريع، ويعود تقدير مدى حاجة الت�سريع اإلى اإدراج هذه املادة من عدمه اإلى تقدير 
ال�سائغ، متى اقت�ست احلاجة ذلك، وعادة ما تت�سمن هذه املادة عبارات واألفاظ عامة تعرب عن 

الروؤية وال�سيا�سة التي تتوخاها احلكومة اأو الإمارة من الت�سريع.

مثال:

ن�ست املادة )٣( من القانون رقم )22( ل�سنة 201٥ ب�ساأن تنظيم ال�سراكة بني القطاعني العام 
واخلا�س يف اإمارة دبي على اأنه:

»يهدف هذا القانون اإلى حتقيق ما يلي:

تنظيم ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س.  -1
التنموية، وزيادة ال�ستثمار يف جمالتها  ت�سجيع القطاع اخلا�س على امل�ساركة يف امل�ساريع   -2

املختلفة مبا يخدم التنمية القت�سادية والجتماعية يف الإمارة.
متكني احلكومة من تنفيذ م�ساريعها ال�سرتاتيجية بكفاءة وفعالية.  -٣

ال�ستفادة من الطاقات واخلربات املالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية املتوفرة   -٤
وباأقل  اخلدمات  اأف�سل  على  احل�سول  من  املجتمع  اأفراد  ميّكن  مبا  اخلا�س،  القطاع  لدى 

التكاليف.
تلك  لتطوير  فعالة  اإدارة  �سمان  مع  العامة،  اخلدمات  جودة  وحت�سني  الإنتاجية،  زيادة   -٥

اخلدمات.
نقل املعرفة واخلربة من القطاع اخلا�س اإلى القطاع العام، وتدريب وتاأهيل موظفي اجلهات   -٦

احلكومية من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة على اإدارة وت�سغيل امل�ساريع.
تنفيذ امل�ساريع التي توفر قيمة م�سافة للمال العام مب�ستوى متميز، وتخفيف الأعباء التمويلية   -٧
عن املوازنة العامة للحكومة يف حتمل تكاليف امل�ساريع �سواء يف مرحلة اإن�سائها اأو ت�سغيلها اأو 

تكاليف �سيانتها.
ذات  امل�ساريع  بع�س  تنفيذ  على  ترتتب  قد  التي  احلكومة،  عن  املالية  املخاطر  عبء  تقليل   -٨

املخاطر العالية.
والت�سغيل  التنفيذ  من  العامة  واخلدمات  الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  بع�س  اإدارة  يف  التحول   -9
والإدارة املبا�سرة اإلى �سكل اآخر من الأداء احلكومي يرتبط باإقرار ال�سيا�سات ومراقبة جودة 

تقدمي اخلدمات العامة وفقًا ملتطلبات احلوكمة.
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توفري قدرة تناف�سية اأعلى للم�ساريع يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والعاملية.  -10
تعزيز مبادئ احلوكمة عند اإدارة الن�ساط االقت�سادي وتفعيل اإجراءات اإدارة املوارد املالية«.  -11

الق�شم الثالث، وي�شمل الأحكام املو�شوعية:

تتاألف الأحكام املو�سوعية من جمموعة املواد التي حتتوي على الأحكام اجلوهرّية التي تنظم وتعالج 
مو�سوع الت�سريع، وهذه الأحكام تختلف وتتباين من ت�سريع اإلى اآخر، بح�سب مو�سوعه، فالأحكام 
املو�سوعّية هي جوهر الت�سريع لأنها الهدف الرئي�س من �سّنه، وميكن تق�سيمها اإلى الفئات الثالث 

التالية:

الفئة الأولى: الأحكام التنظيمية، ومثالها الأحكام التي يتم مبوجبها اإن�ساء اجلهات احلكومية 
وغري احلكومية، وتنظيم املرافق والقطاعات والأن�سطة واخلدمات العامة، وحتديد احلقوق واملزايا 

والواجبات واللتزامات.

الفئة الثانية: االأحكام االإجرائّية، ومثالها االأحكام التي يتم مبوجبها حتديد ال�سروط واملتطلبات 
الواجب توفرها، والإجراءات واخلطوات الواجب القيام بها من قبل اجلهات املعنّية بتطبيق الت�سريع 

واملخاطبني باأحكامه والتقيد بها ومراعاتها لإ�سدار الت�ساريح والرخ�س واملوافقات.

الفئة الثالثة: الأحكام ال�سامنة لاللتزام بالت�سريع، ومثالها الأحكام التي يتم مبوجبها فر�س 
التكاليف العامة من ر�سوم وبدلت مالية وتاأمينات، واجلزاءات والتدابري.

الق�شم الرابع، الأحكام اخلتامية:

رّتبت  واإذا  الت�سريع،  مواد  تنتهي  وفيه  املو�سوعية،  الأحكام  ق�سم  موقعه،  يف  الق�سم  هذا  يتبع 
)الأحكام  بعنوان  الق�سم  بهذا  املتعلق  الف�سل  يعنون  اأن  الأف�سل  الت�سريع يف ف�سول، فمن  مواد 

اخلتامية( على اأ�سا�س اأن الت�سريع ُيختتم بها.

تتباين طبيعة مواد هذا الق�سم من ت�سريع لآخر، وعادة ما ي�سمل هذا الق�سم اأحكامًا تنظم ما يلي:

الأحكام النتقالية.   -1
الأحكام احلافظة.   -2

تخويل اإ�سدار الت�سريعات الفرعية )التنفيذية(.   -٣
التكليف بتنفيذ الت�سريع.   -٤
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الأحكام املتعلقة بالإلغاء.   -٥
�سريان الت�سريع ون�سره.   -٦
�سلطة اعتماد الت�سريع.   -٧
مكان وتاريخ الإ�سدار.   -٨

وتف�سيل ذلك على النحو التايل:

١- الأحكام النتقالّية:

ومثالها الأحكام التي متهد لالنتقال من تطبيق ت�سريع �سابق اإلى تطبيق ت�سريع اآخر يعّدله اأو يلغيه، 
اأو�ساعهم القائمة وقت العمل به،  اأو الأحكام التي تطلب من املخاطبني باأحكام الت�سريع بتوفيق 

وخالل فرتة حمددة من تاريخ �سريانه، مع الأو�ساع اجلديدة التي يفر�سها عليهم.

مثال )١(:

ن�ست املادة )٤٣( من القانون رقم )٤( ل�سنة 201٨ باإن�ساء جهاز الرقابة املالية على اأنه:

جميع  اإليه  وينقل  املالية،  الرقابة  بدائرة  املتعلقة  واللتزامات  احُلقوق  كاّفة  اجلهاز  اإلى  »توؤول 
املُوّظفني العاملني بالدائرة بتاريخ العمل بهذا القانون، مع احتفاظهم بُحقوقهم املُكت�سبة«.

مثال )2(:

ن�ست املادة )22( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )٥0( ل�سنة 201٥ ب�ساأن املعاهد التدريبية يف 
اإمارة دبي على اأنه:

»على جميع املن�ساآت العاملة يف جمال تقدمي الربامج التدريبية بالإمارة وقت العمل بهذا القرار، 
توفيق اأو�ساعها مبا يتفق واأحكامه، خالل �سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام متديد هذه 

املهلة ملدة مماثلة عند القت�ساء«.

اأهمية الأحكام النتقالية:

تكمن اأهمية الأحكام النتقالّية يف:

بعد  القدمي  الت�سريع  ظل  يف  ن�ساأت  التي  الأو�ساع  وكافة  واللتزامات  احلقوق  ماآل  حتديد    -1
تطبيق الت�سريع اجلديد.
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التزاماتهم،  وتنفيذ  الت�سريع ملعرفة متطلباته،  باأحكام  للمخاطبني  الكافية  الفر�سة  اإعطاء    -2
اأو�ساعهم مبا يتفق واأحكامه خالل املهلة التي يحددها هذا الت�سريع قبل تطبيق  وت�سويب 

اأحكامه عليهم.

2- الأحكام احلافظة:

بعد  القائمة  القانونية  واملراكز  والأو�ساع  احلقوق  ا�ستمرارية  تثبيت  تت�سمن  التي  الأحكام  وهي 
يلغيه  اأو  �سابقًا  ت�سريعًا  الت�سريع،  يعّدل  عندما  الأحكام  هذه  وت�ستخدم  اجلديد،  الت�سريع  تطبيق 
اأي تغيري يف هذه املراكز عند  يوؤثر على املراكز القانونّية القائمة، لكنه ل يهدف لإحداث  ب�سكل 

دخوله حيز التنفيذ.

مثال )١(:

ن�ست املادة )1٨( من القرار رقم )1( ل�سنة 201٨ ب�ساأن اإنهاء عقود اإيجار العقارات يف منطقة 
اجلداف واإخالء �ساغليها للمنفعة العامة، ال�سادر عن �سمو حاكم دبي، على اأنه:

»ت�سري اأحكام هذا القرار على كل اإجراء يتعلق باإخالء العقارات مل يكتمل قبل العمل باأحكامه، 
وُتعترب �سحيحة جميع الإجراءات التي مّتت قبل العمل بهذا القرار وكاأّنها مّتت وفقًا لأحكامه«.

مثال )2(:

ن�ست املادة )2٣( من املر�سوم رقم )2٦( ل�سنة 201٣، ب�ساأن مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف 
اإمارة دبي، على اأنه:

ي�ستويف املركز نظري ت�سجيل الدعاوى والطلبات التي تقدم اإليه و�سائر اخلدمات التي يقدمها،  »اأ-  
الر�سوم التي ي�سدر بتحديدها قرار من رئي�س املجل�س التنفيذي.

ي�ستمر العمل بالر�سوم املن�سو�س عليها يف الأمر املحلي رقم )1( ل�سنة 200٤ امل�سار اإليه اإلى  ب-  
حني �سدور قرار املجل�س التنفيذي امل�سار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة«.

واأو�ساع  ملراكز  ال�سمني  الإلغاء  قاعدة  تطبيق  من  متنع  باأنها  احلافظة  الأحكام  اأهمية  وتكمن 
قائمة ل توجد نّية لإلغائها، لأن عدم الن�س ال�سريح على اإلغائها يف الت�سريع اجلديد وعدم الن�س 
ال�سريح على تثبيتها، قد يوؤدي اإلى اعتبارها ملغاة �سمنًا، وملنع اإجراء هذا التف�سري، يتم اإدراج 

ن�س يفيد با�ستمرار العمل بنظام قائم، اإما ب�سكل دائم اأو حلني تعديله.

Pages.indd   107 2/6/19   10:05 AM



١٠٨

العالقة بني الأحكام النتقالية والأحكام احلافظة:

العالقة بني هذه الأحكام وثيقة جدًا، فهي تتعلق مب�ساألة واحدة تتمحور حول كيفّية تطبيق الت�سريع 
ب�سكل يتالءم مع الأو�ساع القائمة، والفرق بينهما يكمن يف اأن املواد احلافظة ت�سعى لتثبيت اأو�ساع 

قائمة وعدم اإحداث اأي تغيرّي عليها يف حني اأن املواد النتقالية ت�سعى لإحداث التغيري.

موقع الأحكام النتقالية والأحكام احلافظة وكيفّية اإدراجها:

تو�سع هذه الأحكام عادة يف الق�سم املتعلق بالأحكام اخلتامية، كما اأ�سلفنا القول، يف حال احتاج 
الت�سريع اإلى اإدراج اأحكام حافظة وانتقالية، ويتم اإدراجهما اإما مبادة منف�سلة لكل منهما، اأو اأن 
يتم اإدراجهما يف مادة واحدة تن�س على تثبيت الأو�ساع القائمة، وتوفيقها مع الأو�ساع اجلديدة، 
وذلك عند دخول الت�سريع حّيز التنفيذ، ويتم ذلك يف حال ما اإذا كان ف�سلهما �سيثري لب�سًا يف فهم 

اأحكام الت�سريع.

3-الأحكام املتعلقة بتخويل �شالحية اإ�شدار الت�شريعات الفرعية )التنفيذية(:

للت�سريع  فرعية  ت�سريعات  اإ�سدار  معينة  �سلطة  تخويل  مبوجبها  يتم  التي  الأحكام  بها  ويق�سد 
الت�سريع  ت�سمنها  التي  الكلية  الأحكام  تف�سيل  الفرعية  الت�سريعات  تتناول هذه  الأ�سا�سي، بحيث 

الأ�سا�سي.

اأهمية تخويل �شالحية اإ�شدار الت�شريعات الفرعية:

تكمن اأهمية تخويل اإ�سدار الت�سريعات الفرعية فيما يلي:

توفري الوقت واجلهد للقائمني على �سياغة الت�سريع الأ�سا�س، للرتكيز على مناق�سة امل�سائل  اأ- 
الأ�سا�سية والرئي�سية التي يت�سمنها هذا الت�سريع، دون اخلو�س يف م�سائل تف�سيلّية معقدة، 

غالبًا ما تت�سف باأنها جوانب تنفيذية وفنية واإجرائية.
اإعطاء املرونة والثبات للت�سريع الأ�سا�سي، لأن وجود الت�سريعات الفرعية يقلل من احتمالية  ب- 

تعديل الت�سريع الأ�سا�سي، كلما ظهرت حاجة لتعديل الأحكام التف�سيلية.
و�سع الأحكام الكلية التي ت�سمنها الت�سريع الأ�سا�سي مو�سع التطبيق على اأر�س الواقع. ج- 

القواعد الأ�شا�شّية التي يجب مراعاتها عند اإ�شدار الت�شريعات الفرعية:
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بالقواعد  اللتزام  الأ�سا�سي،  للت�سريع  الفرعية  الت�سريعات  باإ�سدار  تقوم  التي  ال�سلطة  يجب على 
التالية، وذلك حتت طائلة بطالن الت�سريعات الفرعية التي ت�سدرها يف حال عدم التزامها بهذه 

القواعد:

وجود ن�س �سريح يف الت�سريع الأ�سا�سي يخّولها اإ�سدار الت�سريعات الفرعية. اأ- 
اأن تكون هي ال�سلطة التي حددها الت�سريع الأ�سا�سي لإ�سدار الت�سريعات الفرعية. ب- 

اأن تلتزم بحدود التخويل املمنوح لها مبوجب الت�سريع الأ�سا�سي. ج- 
األ تقوم هذه ال�سلطة بتفوي�س �سالحيتها لأي جهة اأخرى باإ�سدار الت�سريعات الفرعية اإل اإذا  د- 

كان الت�سريع الأ�سا�سي يت�سمن منحها �سالحية اإجراء هذا التفوي�س.
الت�سريع  اأحكام  تعطيل  اأو  تعديل  اإلى  يوؤدي  الفرعية  الت�سريعات  يف  ن�س  اأي  اإدراج  عدم  هـ- 

الأ�سا�سي، اأو تعفي من تنفيذها.
عدم التاأخر يف اإ�سدار الت�سريعات الفرعية على نحو يعطل تنفيذ الأحكام املن�سو�س عليها  و- 

يف الت�سريع الأ�سا�سي.

مثال:

ن�ست املادة )٧2( من القانون رقم )1( ل�سنة 201٦ ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي على اأنه:

»ي�سدر رئي�س املجل�س التنفيذي الالئحة التنفيذية لأحكام هذا القانون«.

4- حتديد اجلهات املكلفة بتنفيذ الت�شريع:

»على  وتن�س  الت�سريع  اآخر  يف  تاأتي  التي  العبارة  تلك  الت�سريع،  بتنفيذ  التكليف  مبادة  يق�سد 
القرار(«، وهذه  املر�سوم،  الت�سريع )القانون،  اأحكام هذا  تنفيذ  فيما يخ�سه  املعنّية كل  اجلهات 
املادة اختيارّية يف الت�سريعات، ويتم ت�سمينها عادة عندما تكون هناك اأكرث من جهة معنّية بتطبيق 

الت�سريع.

٥- الأحكام املتعلقة بالإلغاء:

على  الإلغاء  وتاأثري  امللزمة،  قوته  من  وجتريده  به،  العمل  وقف  الت�سريعي  الن�س  باإلغاء  ُيق�سد 
الن�سو�س الت�سريعية من حيث النطاق يكون على �سورتني:

الت�سريعية  الن�سو�س  كافة  اإلغاء  يتم  عندما  ذلك  ويتحقق  الكلي،  الإلغاء  الأولى:  ال�شورة 
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بالكامل.

ال�شورة الثانية: الإلغاء اجلزئي، ويتحقق ذلك عندما يتم اإلغاء بع�س الن�سو�س الت�سريعية.

ومن حيث اأثر الإلغاء على الن�سو�س الت�سريعية، يكون كذلك على �سورتني:

ال�شورة الأولى: حلول الن�س اجلديد حمل الن�س امللغى.

ت�سمن  امللغى، يف حال عدم  الن�س  قبل وجود  عليه  كان  ما  اإلى  اإعادة احلال  الثانية:  ال�شورة 
الت�سريع اجلديد اأي ن�سو�س بديلة.

احلكمة من الإلغاء:

تكمن احلكمة من اإلغاء الن�سو�س الت�سريعية، يف اأن الت�سريع بالعموم يتم و�سعه لتحقيق م�سالح 
معّينة ولأ�سباب حمددة ولظروف خا�سة، بحيث يرتبط وجود الت�سريع بوجودها، فاإذا تغريت هذه 
امل�سالح اأو الأ�سباب اأو الظروف، يقوم امل�سرع با�ستبداله بت�سريع اآخر يحل حمله، لأنه �سوف يكون 

من غري املقبول اأو املعقول بقاء هذا الت�سريع �ساريًا بعد حدوث تلك التغيريات.

اأ�شاليب الإلغاء:

يتحقق اإلغاء الن�سو�س الت�سريعية من خالل اتباع اأحد الأ�سلوبني التاليني:

اأ�شلوب الإلغاء ال�شريح: اأ-  

�سراحة  يق�سي  )الالحق(،  اجلديد  الت�سريع  يف  �سريح  ن�س  ورود  خالل  من  ذلك  ويكون   
باإلغاء الت�سريع ال�سابق، وهذا الأ�سلوب وا�سح الدللة على اإلغاء الن�سو�س الت�سريعية القدمية 

مبوجب الت�سريع اجليد دون اأدنى تاأويل.

اأ�شلوب الإلغاء ال�شمني: ب-  

ويكون ذلك باأن ل ي�سّرح امل�سرع باإلغاء الت�سريع ال�سابق، اإل اأنه ُي�ستنتج الإلغاء من حمتوى   
ال�سابق،  الت�سريع  وبني  بينه  تناق�س  اأو  تعار�س  هنالك  كان  حال  يف  اجلديد،  الت�سريع 

كا�ستخدام ال�سائغ لعبارة )يلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القانون(.

وقد يعيب البع�س على هذا الأ�سلوب يف الإلغاء، اأنه يلقي على املخاطبني باأحكام الت�سريع واملكلفني 
بتنفيذه عبء البحث يف الأحكام املتعار�سة مع الت�سريع اجلديد، على اعتبار اأنه يتعار�س مع الهدف 
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من عملية ال�سياغة الت�سريعية التي تتمثل يف ت�سهيل فهم الت�سريع، كما اأنه قد يوؤدي اإلى لب�ٍس يف 
تف�سري الت�سريعات، وتطبيق ن�سو�س ملغاة.

وعلى الرغم من ذلك، فاإننا نعتقد اأنه ل ميكن ال�ستغناء عن هذا الأ�سلوب يف الإلغاء، يف بع�س 
احلالت، فمن جهة قد يكون من ال�سعوبة مبكان اأن يقوم امل�سرع يف الت�سريع اجلديد بح�سر كافة 
الن�سو�س امللغاة وحتديد اأرقام املواد املتاأثرة بالت�سريع اجلديد، ومن ناحية ثانية فاإن هذا الأ�سلوب 
اأو حتى حلكم وارد يف  للت�سريع القائم يف بع�س مواده،  اإذا كان الإلغاء جزئيًا  ي�سلح يف حال ما 
اأن تقوم اجلهة  اإحدى مواده ولي�ست كافة الأحكام الواردة فيها. واإننا نرى يف مثل هذه احلالت 
املخت�سة ب�سياغة الت�سريعات بتحديد املواد املتاأثرة بالت�سريع اجلديد، للنظر فيما اإذا كانت هناك 

حاجة لتعديلها اأو اإ�سدار املذكرات التف�سريية ب�ساأنها.

مثال:

ن�ست املادة )٧٤( من القانون رقم )1( ل�سنة 201٦ ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي على اأنه:

يحل هذا القانون حمل الت�سريعات التالية: »اأ-  
القانون رقم )٧( ل�سنة 199٥ ب�ساأن النظام املايل للدوائر احلكومية يف اإمارة دبي.   -1
القانون رقم )٣٥( ل�سنة 2009 ب�ساأن اإدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته.   -2

املر�سوم رقم )21( ل�سنة 2011 ب�ساأن الت�سريح للجهات احلكومية يف اإمارة دبي بفتح    -٣
ح�سابات م�سرفية.

يلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون«. ب- 

ومن خالل الن�س ال�سابق، يالحظ باأن املادة )٧٤( من القانون رقم )1( ل�سنة 201٦ قد اتبعت 
اأ�سلوبي الإلغاء جمتمعني، حيث اأن الفقرة )اأ( منها ت�سمنت الإلغاء ال�سريح، يف حني الفقرة )ب( 

منها قد ت�سمنت الإلغاء ال�سمني.

تاأثري الإلغاء على الت�شريعات الفرعية:

اإن تاأثري الإلغاء ل يقت�سر فقط على الت�سريع الأ�سا�سي امللغى، واإمنا ميتد هذا التاأثري لي�سمل كذلك 
كافة الت�سريعات الفرعية ال�سادرة مبقت�ساه، واإذا ما اجتهت النّية اإلى ا�ستمرار العمل بالت�سريعات 
الفرعية، لأ�سباب تتعلق بعدم اإحداث اأي فراغ ت�سريعي، فاإنه يجب تو�سيح ذلك بن�س �سريح يف 
الت�سريع اجلديد، يق�سي با�ستمرار العمل بها اإلى املدى الذي ل تتعار�س فيه مع ن�سو�س الت�سريع 
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اجلديد، وذلك اإلى حني �سدور الت�سريعات الفرعية اخلا�سة بالت�سريع اجلديد.

مثال:

ن�ست املادة )٧٤( من القانون رقم )1٣( ل�سنة 201٦ ب�ساأن ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة دبي على 
اأنه:

يحل هذا القانون حمل القوانني التالية: »اأ-  
قانون التفتي�س الق�سائي رقم )2( ل�سنة 1992 وتعديالته.   -1

قانون ت�سكيل املحاكم يف اإمارة دبي رقم )٣( ل�سنة 1992 وتعديالته.   -2
القانون رقم )٦( ل�سنة 1992 باإن�ساء املجل�س الق�سائي وتعديالته.   -٣

القانون رقم )٨( ل�سنة 1992 ب�ساأن النيابة العامة وتعديالته.   -٤
يلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون. ب-  

هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  للقوانني  تنفيذًا  ال�سادرة  بالت�سريعات  العمل  ي�ستمر  ج-  
املادة، حلني اإ�سدار الت�سريعات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

ال�سلطة  اأع�ساء  رواتب وخم�س�سات  ب�ساأن  ل�سنة 2009  رقم )10(  بالقانون  العمل  ي�ستمر  د-  
الق�سائية يف اإمارة دبي واللوائح ال�سادرة مبوجبه، حلني �سدور القرار امل�سار اإليه يف املادة 

)٣٤( من هذا القانون«.

اأثر الإلغاء على املراكز القانونّية القائمة:

يرتتب على قاعدة عدم رجعّية القوانني، باأن املراكز القانونّية التي ن�ساأت يف ظل الت�سريع القدمي 
يطبق عليها الت�سريع الذي ن�ساأت يف ظّله، ما مل ين�س الت�سريع اجلديد ب�سكل �سريح على التاأثري 
على هذه املراكز، لذلك يجب التنّبه عند �سياغة الت�سريع اجلديد اإلى مراعاة عدم الإخالل بتلك 
الت�سريع اجلديد �سيوؤثر على هذه املراكز، فيجب عندها  اإذا كان  القانونّية، ويف حال ما  املراكز 

اإيجاد حلول حمددة ووا�سحة يف الت�سريع اجلديد، تعالج هذا املو�سوع بحيادية وعدالة.

اأثر الإلغاء على قاعدة هرمية الت�شريعات:

ل بد من اأن يتنبه ال�سائغ عند قيامه باإدراج الأحكام اخلا�سة بالإلغاء موقع الت�سريع حمل ال�سياغة 
بالن�سبة اإلى الت�سريعات الأخرى، وخا�سة التي تعلوه يف املرتبة يف �سلم الهرم الت�سريعي، بحيث ل 
يجوز له اأن ي�سع ن�سًا من �ساأنه اإلغاء ت�سريع اأو ن�س ت�سريعي موجود يف ت�سريع اأعلى، واإل عّد ذلك 
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عيبًا ت�سريعيًا ل يرتب اأي اأثر، فالت�سريع ل ُيلغي اإّل ت�سريعًا م�ساويًا له يف املرتبة اأو اأدنى منه.

٦- الأحكام املتعلقة ب�شريان الت�شريع ون�شره يف اجلريدة الر�شمية:

ل بد اأن يت�سمن الت�سريع عند �سياغته، حتديد موعد بدء العمل باأحكامه، وتكمن اأهمية هذا احلكم 
يف اأنه يحدد النطاق الزمني ل�سريان الت�سريع، وعادة ما يرتبط حتديد موعد بدء العمل بالت�سريع مع 
احلكم املتعلق بوجوب ن�سره يف اجلريدة الر�سمية، وذلك حتى يتحقق علم الكافة باأحكامه، وحتى 
باأحكامه،  بجهلهم  الدفع  به  امللتزمني  الفر�سة على عدم  ويفّوت  لهم،  وملزمًا  يكون حجة عليهم 
وبخا�سة عندما تكون اأحكام الت�سريع تفر�س اأي نوع من اللتزامات على املخاطبني به، ولهذا يجب 
اأن ي�ساغ احلكم املتعلق بتحديد موعد �سريان الت�سريع بحكم ن�سره يف اجلريدة الر�سمية يف مادة 

واحدة.

املعايري التي جتب مراعاتها عند حتديد موعد بدء العمل بالت�سريع:

اأن يكون موعد بدء العمل بالت�سريع بعد ن�سره يف اجلريدة الر�سمية. اأ- 
وتعديل  التكييف  من  به  املخاطبني  ليتمّكن  معقوًل،  بالت�سريع  العمل  بدء  موعد  يكون  اأن  ب- 
اأو�ساعهم، و�سبط �سلوكهم مبا يتفق مع اأحكامه، ليتجنبوا فر�س اجلزاءات التي يت�سمنها 

عليهم.
اأن يتم حتديد بدء العمل بالت�سريع ب�سكل وا�سح ودقيق، ويعترب مرور �سهر من تاريخ ن�سر  ج- 
الت�سريع يف اجلريدة الر�سمّية مدة معقولة ل�سريان معظم اأنواع الت�سريعات كقاعدة عامة، 
ولكن يجوز اأن تكون هذه املدة اأقل اأو اأكرث اإذا ا�ستدعت ال�سرورة ذلك، ويعتمد تقدير هذه 

املدة على ظروف الت�سريع اخلا�سة.
قدر  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  تاريخ  من  اعتبارًا  الت�سريع  �سريان  موعد  حتديد  جتّنب  د- 

الإمكان.
جتّنب حتديد اأكرث من موعد لتحديد �سريان مواد الت�سريع، اإّل عند ال�سرورة الق�سوى، لأن  هـ- 

ذلك �سيوؤدي اإلى �سعوبة يف تطبيق الت�سريع.

مثال )١(:

ن�ست املادة )1٤0( من القانون رقم )٨( ل�سنة 201٨ ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي 
على اأنه:
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»ُين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير 2019«.

مثال )2(

ن�ست املادة )٧٥( من القانون رقم )1( ل�سنة 201٦ ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي على اأنه:

»ُين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به اعتبارًا من اأول ال�سهر الذي يلي تاريخ ن�سره 
يف اجلريدة الر�سمية«.

مثال )3(

ن�ست املادة )٥٥( من القانون رقم )1٤( ل�سنة 201٧ ب�ساأن تنظيم الوقف والهبة يف اإمارة دبي 
على اأنه:

»ُين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره«.

مثال )4(

ن�ست املادة )1٧( من القانون رقم )٧( ل�سنة 201٨ باإن�ساء موؤ�س�سة وطني الإمارات على اأنه:

»ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية«.

مثال )٥(:

ن�ست املادة )12( من قرار جمل�س الوزراء رقم )2٦( ل�سنة 2010، يف �ساأن نظام ت�سنيف املن�ساآت 
اخلا�سعة لقانون تنظيم عالقات العمل وال�سمانات امل�سرفّية املقررة عليها، على اأنه:

»ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمّية، وتطّبق اأحكامه على النحو التايل:

بالن�سبة ملن�ساآت قوارب �سيد املواطنني بعد �سهر من تاريخ ن�سره من يف اجلريدة الر�سمية.   -1
بالن�سبة لباقي املن�ساآت بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية«.   -2

٧- تو�شيح الت�شريع بتوقيع ال�شلطة املخت�شة باإ�شداره:

بو�سعه مو�سع  والأمر  اإ�سداره،  املخت�سة، موافقتها على  ال�سلطة  بتوقيع  الت�سريع  بتو�سيح  يق�سد 
التنفيذ، فكل ت�سريع يجب اأن ينتهي بتوقيع من قام باإ�سداره، الواردة �سفته يف ديباجة الت�سريع، 

وذلك مبا متلكه هذه ال�سلطة من �سالحيات باإ�سدار الت�سريعات املختلفة يف اإمارة دبي.
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٨- مكان وتاريخ الإ�شدار:

الإ�سدار  تاريخ هذا  وكذلك  اإ�سداره،  فيه على  التوقيع  الذي مت  املكان  ت�سريع  كل  نهاية  ُيدرج يف 
مكان  يكتب  بحيث  امليالدي،  قبل  الهجري  التاريخ  يكتب  اأن  على  وامليالدي،  الهجري  بالتقومينّي 
الإ�سدار يف �سطر واحد يو�سع على ميني ال�سفحة، ثم يليه �سطر يت�سمن تاريخ الإ�سدار بالتقومي 

الهجري ثم يليه �سطر يت�سمن تاريخ الإ�سدار بالتقومي امليالدي.

مثال:

حممد بن را�شد اآل مكتوم

حاكم دبي

�سدر يف دبي

بتاريخ:   /        /1٤٤0هـ

املوافق:   /         /201٨م

الق�شم اخلام�س، )املالحق(

والنماذج  والر�سومات  والأدلة  والك�سوفات  اجلداول  من  الت�سريع  مع  ُيرفق  ما  باملالحق  يق�سد 
يف  تلي  التي  ال�سفحات  يف  و�سعها  يتم  التي  الأخرى،  املرفقات  من  وغريها  والوثائق  واخلرائط 
موقعها التوقيع ومكان وتاريخ الإ�سدار، ويعترب ا�ستعمال املالحق م�ساألة اختيارية، يتم اللجوء اإليها 
اإليها، ولكن يف حال اإدراجها، فاإنها لكي تعترب جزءًا من البنية العامة للت�سريع،  بح�سب احلاجة 

جتب الإ�سارة اإليها يف منت الت�سريع.

تعترب مالحق الت�سريع من الأدوات الهاّمة التي ت�ساعد يف فهم الت�سريع، والوقوف على التفا�سيل 
التي تت�سمنها، وهي بذلك تعد جزءًا من الت�سريع وتقراأ معه كوحدة واحدة، فهي ُتغني عن اإدراج 
التف�سيالت الواردة فيها �سمن مواد الت�سريع، ب�سكل يخت�سر حجمه وي�سّهل عملية الطالع على 

اأحكامه.

اأنواع املالحق:

هذه  اأنواع  اأكرث  من  ولعل  متعددة،  اأنواعها  بالت�سريع  ترفق  التي  املالحق  فاإن  القول،  اأ�سلفنا  كما 

Pages.indd   115 2/6/19   10:05 AM



١١٦

املالحق ا�ستعماًل ما يلي:

١- اجلداول:

تتباين ا�ستعمالت اجلداول من ت�سريع اإلى اآخر بح�سب طبيعة كل ت�سريع، وحمتوى كل جدول، ومن 
امل�سائل التي يكرث فيها ا�ستعمال هذا النوع من املالحق:

فئات الوظائف والدرجات والرواتب، بالن�سبة للت�سريعات املنظمة للموارد الب�سرية.   -
جداول حتديد الرخ�س والت�ساريح واملوافقات التي ت�سدرها اجلهات احلكومية واخلدمات    -
التي  املالية  والتاأمينات  البدلت  من  وغريها  والتعرفات  والأثمان  والر�سوم  تقدمها،  التي 
ت�ستوفيها نظري ذلك، بالن�سبة للت�سريعات التي تت�سمن فر�س اأي تكاليف مالية على املخاطبني 

باأحكامها.
جداول حتديد املخالفات واجلزاءات الواجب اتخاذها بحق مرتكبي تلك املخالفات، مبا فيها    -

الغرامات املالية.
جداول حتديد املوا�سفات وال�سرتاطات واملتطلبات التي جتب مراعاتها عند القيام باأي من    -

الأعمال والأن�سطة التي ت�ستلزم ذلك.

2- النماذج:

اإليها، فقد يحتاج تطبيق الت�سريع ا�ستخدام مناذج معينة لطلب  ويتم ا�ستعمالها بح�سب احلاجة 
اأي خدمة من اجلهات املنوط بها تقدميها، وذلك ل�سمان اإدراج كافة البيانات واملعلومات املطلوبة 

للح�سول على اخلدمة ب�سهولة وي�سر.

3- اخلرائط:

ويتم ا�ستعمالها عادة عندما يكون هناك نطاق جغرايف لتطبيق اأحكام الت�سريع، كتحديد خرائط 
املناطق احلرة.

4- الأدلة:

و�سوابط  مبعايري  الت�سريع  باأحكام  املخاطبني  لإلزام  حاجة  هناك  تكون  عندما  ا�ستعمالها  ويتم 
غالبًا ما تكون ذات طابع فني، اأو باإجراءات معينة، يتم حتديدها مبوجب هذه الأدلة.
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مثال )١(:

ن�ست املادة )٦٧( من قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )2٧( ل�سنة 200٦ وتعديالته، 
على اأنه:

»ُيبنّي جدول الدرجات والرواتب امللحق بهذا القانون الرواتب املقابلة لكل درجة«.

مثال )2(:

الر�سوم  اعتماد  ب�ساأن   2011 ل�سنة   )1٣( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  من   )2( املادة  ن�ست 
والغرامات اخلا�سة بدائرة التنمية القت�سادية على اأنه:

»تعتمد ر�سوم اخلدمات املقدمة من الدائرة، املن�سو�س عليها يف اجلدول رقم )1( امللحق بهذا 
القرار«.

كما ن�ست املادة )٣( من قرار املجل�س التنفيذي ذاته على اأنه:

املالية  الغرامات  تعتمد  اآخر،  ت�سريع  اأي  عليها  ين�س  اأ�سد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع  »اأ-  
للمخالفات املن�سو�س عليها يف اجلدول رقم )2( امللحق بهذا القرار........«.

مثال )3(

ن�ست املادة )٣( من القانون رقم )1٦( ل�سنة 200٥ ب�ساأن واحة دبي لل�سيليكون على اأنه:

تن�ساأ مبوجب هذا القانون:   -1«
موقعها  القانون  بهذا  املرفقة  اخلريطة  وحتدد  لل�سيليكون«  دبي  »واحة  ت�سمى  منطقة  اأ-  

وم�ساحتها وحدودها........«.

مثال )4(

ن�ست املادة )2( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )1٣( ل�سنة 201٥ ب�ساأن اإطار الكفاءات ال�سلوكية 
والفنّية ملوظفي حكومة دبي على اأنه:

»يعتمد مبوجب هذا القرار كل من اإطار الكفاءات ال�سلوكية ودليل الكفاءات امللحقني، مبا يت�سمناه 
من اأطر وقواعد واإجراءات«.
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�شوابط ا�شتعمال املالحق:

هناك العديد من ال�سوابط التي جتب مراعاتها عند ا�ستخدام املالحق يف الت�سريع، ومن اأهمها 
ما يلي:

1- اأن تتم الإ�سارة اأو الإحالة اإلى امللحق مبوجب منت الت�سريع.
2- اأن يتم ذكر عنوان امللحق ب�سكل وا�سح ودقيق يف منت الت�سريع.

٣- يف حال تعدد املالحق، فيجب اأن يحمل كل ملحق رقمًا مت�سل�ساًل مييزه عن املالحق الأخرى.
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معايري ترتيب اأحكام الت�شريع

عند  حمددة  مبعايري  اللتزام  املو�سوعية  الأحكام  ب�سياغة  قيامه  عند  ال�سائغ  على  يجب 
ترتيبه للمواد املتعلقة بهذه الأحكام، وذلك ل�سمان عر�س هذه الأحكام ب�سكل منطقي ومت�سل�سل، 
ي�سهل معها فهم هذه الأحكام وتطبيقها ب�سكل �سليم، وبالتايل حتقيق الهدف الأ�سا�سي من اإ�سدار 

الت�سريع، ومن اأهم املعايري الواجب على ال�سائغ اللتزام بها يف هذا ال�ساأن، ما يلي:

و�سع املهام العامة، قبل املهام اخلا�سة.   -1
التدّرج يف ترتيب ف�سول ومواد الت�سريع ح�سب اأهميتها، الأهم ثم املهم.  -2

ترتيب املواد التي تت�سمن اأحكامًا تنظيمية قبل املواد التي تت�سمن اأحكامًا اإجرائية، والأخرية    -٣
قبل املواد ال�سامنة لاللتزام بالت�سريع.

ترتيب املواد التي تت�سمن اأحكامًا عامة، قبل املواد التي تت�سمن اأحكامًا خا�سة.   -٤
ترتيب املواد التي تت�سمن اأحكامًا اأ�سا�سّية، قبل املواد التي تت�سمن اأحكامًا ا�ستثنائّية.   -٥

التدّرج يف ترتيب املواد ح�سب ت�سل�سلها الزمني من حيث حدوثها يف الواقع العملي.   -٦

ملحوظة:

من اجلدير بالإ�سارة هنا، اأن ا�ستخدام املعايري �سالفة الذكر، ل ينح�سر اللتزام بها يف اإطار 
ترتيب املواد �سمن ف�سول الت�سريع، يف حال مت تق�سيم الت�سريع اإلى ف�سول، بل ت�ستخدم كذلك عند 

ترتيب مواد الت�سريع يف الف�سل ذاته، وعند ترتيب اجلمل القانونّية يف كل مادة.

- تق�شيم الأحكام املو�شوعية للت�شريع:

بحيث  مرتابطة،  جمموعات  يف  املواد  و�سع  للت�سريع،  املو�سوعية  الأحكام  برتتيب  ويق�سد 
تقراأ حمتويات مواد هذه املجموعة كوحدة واحدة  بها، بحيث  تق�سيمًا خا�سًا  ت�سّكل كل جمموعة 
اأن حتمل كل جمموعة عنوانًا خمت�سرًا  اإلى جمموعات  الت�سريع  ومرتابطة، ويراعى عند تق�سيم 

يعرب عن م�سمون الأحكام التي ت�ستمل عليها، وتتمثل فوائد هذا الرتتيب فيما يلي:

الو�سول اإلى احلكم املراد البحث عنه ب�سهولة وي�سر.   -1
الإ�سارة اإلى املادة التي يحويها احلكم املراد ب�سكل دقيق ووا�سح.   -2
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- قواعد ت�شنيف وترتيب مواد الت�شريع:

تتمثل قواعد ت�سنيف وترتيب مواد الت�سريع، مبا يلي:

اأ- مراعاة امل�شتوى املعقول للت�شنيف:

اإلى  بالنظر  الت�سريع �سمن م�ستوى تق�سيم معقول، ويكون ذلك  ل ت�سنيف وترتيب مواد  يف�سّ
تكون  عام  وب�سكل  الأحكام،  طبيعة  واختالف  مادة،  كل  تت�سمنها  التي  والأحكام  الت�سريع  حجم 

م�ستويات الت�سنيف وبالتايل ترتيب املواد داخل كل ت�سنيف على النحو التايل:

الأبواب، والتي تتكّون من عدد من الف�سول.   -
الف�سول، والتي تتكّون من عدد من املواد.   -

املواد، والتي تتكّون من فقرات وبنود.   -

وفيما يلي تف�سيل لكل م�ستوى:

الأبواب:  -١
متّثل الأبواب عادة اأكرب اأجزاء الت�سريع، ويتم ا�ستخدام هذا التق�سيم اإذا كان الت�سريع يت�سمن   
اأكرث من جمموعة من املواد، بحيث يعرب عن كل جمموعة بف�سل، ويتم ترقيم الأبواب بالتتابع 
عن طريق ا�ستخدام الرتتيب التايل )الباب الأول، الباب الثاين، الباب الثالث، وهكذا(، على 
يتكّون منها، ويهدف تق�سيم  اأن يحمل كل باب عنوانًا يعك�س جوهر عناوين الف�سول الذي 

امل�سروع اإلى اأبواب اإلى جعل م�سروع القانون اأ�سهل من حيث قراءته وا�ستخدامه.
الف�شول:  -2

الف�سول اإما اأن تكون متفرعة من الأبواب، اأو اأن تكون ت�سنيفًا م�ستقاًل بذاته يف حال عدم   
للت�سريعات  بالن�سبة  الف�سول  تق�سيم  ا�ستخدام  يتم  ما  وعادة  اأبواب،  على  الت�سريع  احتواء 
التي تت�سمن جمموعات خمتلفة يف اأحكامها، ويف جميع الأحوال يجب اأن يتم ترقيم ف�سول 

الت�سريع بالتتابع، ويكون ذلك على �سورتني:
ال�شورة الأولى، يف حال احتواء الت�سريع على اأبواب )الباب الأول/ الف�سل الأول، الف�سل   
الثاين الف�سل الثالث، الباب الثاين، الف�سل الأول، الف�سل الثاين، الف�سل الثالث، وهكذا(.
ال�شورة الثانية، يف حال عدم احتواء الت�سريع على اأبواب، )الف�سل الأول، الف�سل الثاين،   

الف�سل الثالث، الف�سل الرابع، الف�سل اخلام�س، وهكذا حتى نهاية الت�سريع(.
ويف كال ال�سورتني ل بد اأن يحمل كل ف�سل عنوانًا يعك�س جوهر املواد التي ي�ستمل عليها.  

Pages.indd   120 2/6/19   10:05 AM



١2١

املواد:  -3
ي�ستخدم لفظ املادة لتمييز وحدة البناء الأ�سا�سّية للت�سريع، ويتم تق�سيم املادة اإلى فقرات   
وبنود، ويجب اأّل حتتوي املادة على اأكرث من حكم واحد، وهي ال�سمة اجلوهرّية التي تت�سم بها 
وتقوم عليها املادة بو�سفها وحدة البناء الأ�سا�سّية للت�سريع، واأن تتم عنونة كل مادة مبا يدل 

على احلكم الوارد فيها ب�سكل خمت�سر.

ب- معايري عنونة وترقيم اأق�شام الت�شريع:

يجب اأن يراعى عند عنونة وترقيم اأق�سام الت�سريع ما يلي:

يجب اأن يحمل كل ت�سنيف عنوانًا يعك�س جوهر الأحكام اأو املو�سوع الرئي�س الذي يت�سمنه،    -1
ب�سكل و�سفّي.

الت�سريع،  الأخرى يف  التق�سيمات  بالن�سبة لغريه من  بالت�سل�سل  يرّقم كل باب وف�سل ومادة    -2
الأول  )الباب  والف�سول  لالأبواب  بالن�سبة  باحلروف  اإليه  الإ�سارة  م�ستوى  كل  ويعرّب عن 

- الف�سل الأول( واملواد بالأرقام )املادة )1( وهكذا(.
يكتب نوع الق�سم وترتيبه ورقمه و�سط ال�سفحة باخلط امل�ستخدم يف كتابة الت�سريع، ولكن    -٣

بحجم اأكرب ولون اأغمق.

ج- ترقيم املواد وجتزئتها:

يتم ترقيم مواد الت�سريع منذ املادة الأولى وحتى الأخرية باأرقام مت�سل�سلة، ويعرّب عن رقم كل 
ورقمها يف  )املادة(  كلمة  وتو�سع  )املادة(،  كلمة  ي�سار  على  ويو�سع  قو�سني  بني  يكتب  بعدد  مادة 

و�سط ال�سفحة، وبخط غامق.

املادة  جتزئة  لل�سائغ  ميكن  فاإنه  بو�سوح،  املادة  تت�سمنها  التي  الأ�سا�سّية  الفكرة  لإي�سال 
اأن ترتبط هذه الفقرات والبنود بع�سها بع�سًا لغوّيًا  اإلى بنود، على  اإلى فقرات وجتزئة الفقرات 

ومو�سوعّيًا، بحيث ت�سكل يف جمموعها فكرة واحدة متكاملة.

ويتم ترقيم الفقرات والبنود على النحو التايل:

الفقرات: ويتم ترتيبها با�ستخدام احلروف االأبجدية وب�سكل مت�سل�سل )اأ ب ج د هـ و ز ح ط    -
ي ك ل م ن �س ع ف �س ق ر�س ت ث خ ذ �س ظ غ(، على اأن يلي كل حرف و�سع �سرطة )-(، 

واأن يكون موقع بداية الفقرة اإلى الداخل قلياًل عن موقع بداية املادة.
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البنود: ويتم ترتيبها با�ستخدام الأرقام املت�سل�سلة، على اأن يلي كل رقم و�سع �سرطة )-(،    -
على اأن يكون موقع بداية البند اإلى الداخل قلياًل عن موقع بداية الفقرة.
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�شوابط �شياغة الت�شريعات الفرعية

يجب على ال�سائغ، عند �سياغة الت�سريعات الفرعية، مراعاة العديد من الأ�سول وال�سوابط 
املو�سوعية وال�سكلية، لأن �سياغة هذا النوع من الت�سريعات ل يقل اأهمية عن الت�سريعات الأ�سا�سية، 
ويق�سد بهذا النوع من الت�سريعات، اأنها الت�سريعات التي تتناول الأحكام التف�سيلية لالأحكام الكلية 
التنفيذ  مو�سع  الأخرية  الت�سريعات  و�سع  �ساأنها  من  والتي  الأ�سا�سية،  الت�سريعات  تت�سمنها  التي 
الالئحية  القرارات  الت�سريعات  هذه  قبيل  ومن  منها،  املرجّوة  الغايات  يحقق  ب�سكل  والتطبيق، 

التنفيذية.

قانونّية عامة وجمردة،  يت�سمن قواعد  اأنه  الأ�سا�سي يف  الت�سريع  الفرعي مع  الت�سريع  يتماثل 
وملزمة، ويتميز عنه باأنه ل ياأتي باأحكام خمتلفة عن الأحكام التي يت�سمنها الت�سريع الأ�سا�سي، بل 
ياأتي بقواعد تف�سيلّية تو�سح كيفّية تنفيذ القواعد الكلية التي يت�سمنها الت�سريع الأ�سا�سي، باعتبار 
الرتكيز  من  بد  ل  فاإنه  لذلك  ومتغرّية،  ومتخ�س�سة  دقيقة  تف�سيلية  م�سائل  معاجلة  يتناول  اأنه 
على العديد من اجلوانب التي متر بها مراحل اإعداد هذا النوع من الت�سريعات، بدءًا من اإعداد 
مادته الفنّية، وحتى و�سعها يف قالب ت�سريعي، وعادة ما تقوم اجلهة املنفذة باإعداد هذا النوع من 
الت�سريعات، وكقاعدة عامة يعترب �سمو رئي�س املجل�س التنفيذي هو ال�سلطة املخت�سة باإ�سدار هذا 
اجلهة  مب�سوؤول  الخت�سا�س  هذا  اإناطة  الأ�سا�سي  الت�سريع  يت�سمن  مل  ما  الت�سريعات،  من  النوع 

احلكومية.

الت�سريع الفرعي، ومن  اإعداد  هناك العديد من الأ�س�س وال�سوابط التي جتب مراعاتها عند 
اأهمها:

١- توافق الت�شريع الفرعي مع الت�شريع الأ�شا�شي من الناحية القانونية:

على ال�سائغ قبل قيامه ب�سياغة الت�سريع الفرعي التاأكد من توافق مادته الفنّية مع الت�سريع 
الأ�سا�سي، وعدم تعار�سها مع اأحكامه، ويف حال اكت�ساف اأي تعار�س، فاإنه يجب عليه تنبيه اجلهة 
الطالبة للت�سريع الفرعي لهذه امل�سائل والت�ساور معها ب�ساأنها، فمن ال�سروري اأن ين�سجم الت�سريع 
الفرعي مع الت�سريع الأ�سا�سي من النواحي القانونّية، واإّل �سيكون الت�سريع الفرعي عر�سًة للطعن 
عليه بعدم م�سروعيته اأمام املحاكم املخت�سة، ومن اأهم امل�سائل التي جتب مراعاتها يف هذا ال�ساأن، 

ما يلي:
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حمل  الفرعي،  الت�سريع  ت�سمني  يجوز  فال  الأ�سا�سي،  الت�سريع  مع  تعار�س  اأي  وجود  عدم  اأ-  
ال�سياغة، ما يعار�س اأي حكم وارد يف الت�سريع الأ�سا�سي.

الن�سجام مع الت�سريع الأ�سا�سي، فن�سو�س الت�سريع الفرعي، حمل ال�سياغة، تعترب مكّملة  ب-  
لن�سو�س الت�سريع الأ�سا�سي، ولهذا يجب اأن تن�سجم امل�سطلحات الواردة يف الت�سريع الفرعي 

مع امل�سطلحات الواردة يف الت�سريع الأ�سا�سي.
اإليها  اأن يتوافق الت�سريع الفرعي مع ما ورد يف مادة تخويل ال�سالحيات الت�سريعّية امل�سار  ج-  
يف الت�سريع الأ�سا�سي، وذلك من ناحية اجلهة املخولة اإ�سدار الت�سريع الفرعي، وكذلك من 
ناحية امل�سائل التي مت تخويل ال�سالحيات الت�سريعّية فيها، فال يجوز و�سع ت�سريع فرعي، يف 

م�سائل مل يحل الت�سريع الأ�سا�سي اإلى الت�سريع الفرعي بيانها وحتديدها.
يجب اأن يت�سمن الت�سريع الأ�سا�سي قواعد قانونّية رئي�سّية، يف حني اأن الت�سريع الفرعي يت�سمن  د-  
قواعد قانونّية تف�سيلّية للقواعد الرئي�سّية التي يت�سمنها الت�سريع الأ�سا�سي، وبالتايل ل يجوز 
اأن يت�سمن الت�سريع الفرعي قواعد تتجاوز حدود القواعد الرئي�سية للقانون الأ�سا�سي، كاأن 
ياأتي بقواعد تعّدل قواعد الت�سريع الأ�سا�سي اأو تلغيها اأو توقف تنفيذها اأو تعطلها، ول يكفي، 
عند �سياغة الت�سريع الفرعي، الطالع على املواد املتعلقة فقط مب�سمون الت�سريع الفرعي، 
بل يجب قراءة جميع مواد الت�سريع الأ�سا�سي، ل�سمان عدم تعار�س اأحكام الت�سريع الفرعي 

مع اأي مادة يف الت�سريع الأ�سا�سي.
البحث يف مدى توافق الت�سريع الفرعي، حمل ال�سياغة، مع الت�سريعات الأ�سا�سية اأو الفرعية  هـ- 
ذات العالقة، بحيث يتم البحث حول ما اإذا كان هناك ن�س قائم يعالج ب�سكل كامل اأو جزئي، 
مبا�سر اأو غري مبا�سر، اأي من مو�سوعات الت�سريع الفرعي، وذلك بهدف عدم وجود تكرار اأو 

تعار�س يف الأحكام، ووجود تكامل يف البناء الت�سريعي القائم.
البحث يف مدى تاأثري الت�سريع الفرعي على الت�سريعات ال�سابقة التي تتناول املو�سوع ذاته،  و- 
القانونّية  املراكز  ومراعاة  ذاته،  املو�سوع  تنّظم  التي  ال�سابقة  الت�سريعات  لإلغاء  وذلك 

والأو�ساع القائمة.

2- ان�شجام عنوان الت�شريع الفرعي مع عنوان الت�شريع الأ�شا�شي:

يجب اأن يحمل الت�سريع الفرعي عنواًنا ميّيزه عن باقي الت�سريعات ويعك�س حمتواه، ويف هذا 
ال�ساأن، جتب مراعاة ما يلي:
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لفظ يدل على نوعه ومو�سوعه ورقمه وال�سنة التي �سدر بها. اأ- 
اإدراج عنوان الت�سريع الأ�سا�سي الذي مت ال�ستناد اإليه ورقمه وال�سنة التي �سدر بها. ب- 

مثال:

»قرار املجل�س التنفيذي رقم )٥( ل�شنة 2٠١4
باإ�شدار الالئحة التنفيذية 

للقانون رقم )4( ل�شنة 2٠١١ ب�شاأن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان«

3- ان�شجام ديباجة الت�شريع الفرعي مع ديباجة الت�شريع الأ�شا�شي:

اأن  اعتبار  على  الأ�سا�سي،  بالت�سريع  وثيقًا  ارتباطا  الفرعي  الت�سريع  ديباجة  ترتبط  اأن  يجب 
الت�سريع الأ�سا�سي يحتوي على ال�سند القانوين لو�سع واإ�سدار الت�سريع الفرعي، كما اأن الديباجة 

تعطي موؤ�سرا اأوليًا على مدى �سرعية الت�سريع قبل الدخول يف م�سمونه.

4- ان�شجام م�شطلحات الت�شريع الفرعي مع م�شطلحات الت�شريع الأ�شا�شي:

الأ�سا�سي  الت�سريع  امل�ستعملة يف  الفرعي امل�سطلحات والكلمات  الت�سريع  ت�ستعمل يف  اأن  يجب 
للدللة على املعنى ذاته، وذلك بهدف حتقيق ما يلي:

ت�سهيل الربط بني املواد يف كال الت�سريعني. اأ- 
توحيد تف�سري الت�سريعني الأ�سا�سي والفرعي، فاختالف امل�سطلحات قد يوؤدي اإلى اختالف  ب- 

املعنى املق�سود، وبالتايل اختالف التف�سري.

القانون  يف  التعريفات  مادة  يف  وردت  التي  امل�سطلحات  تعريف  لتكرار  داعي  ل  اأنه  فالأ�سل 
الأ�سا�سي، اإذ من املفرو�س اأن امل�سطلحات يف كال الت�سريعني تعّرف باملعنى ذاته، اإّل اأنه قد توجد 
الأ�سا�سي،  الت�سريع  الواردة يف  التعريفات  تكرار  اإعادة  اإلى  فيها  يتم  اأن  ا�ستثنائّية حتتاج  حالت 

واإ�سافة تعريفات جديدة يف الت�سريع الفرعي.
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�شوابط �شياغة الت�شريعات املعّدلة

اأ�سول  مراعاة  ال�سائغ  على  يجب  فاإنه  الأ�سلية،  للت�سريعات  املعّدلة  الت�سريعات  �سياغة  عند 
ال�سياغة الت�سريعّية بخ�سو�س تلك الت�سريعات، حيث اإن لهذا النوع من ال�سياغة اأ�سول تختلف 

عن �سياغة الت�سريعات الأ�سلية، يتوجب مراعاتها من حيث ال�سكل وامل�سمون.

يتم و�سع الت�سريع املعّدل كقاعدة عامة من قبل ال�سلطة ذاتها التي اأ�سدرت الت�سريع الأ�سلي، 
ما مل يت�سمن الت�سريع الأ�سلي منح �سالحية اإجراء التعديل على اأحكامه من قبل �سلطة اأخرى.

والهدف من اإ�سدار الت�سريعات املعدلة مواجهة الأو�ساع اجلديدة املتغرّية يف املجتمع، ومعاجلة 
الإ�سكاليات التي اأثارها الت�سريع الأ�سلي عند تطبيق اأحكامه، وكذلك معاجلة اأي نق�س اأو ق�سور 
يف اأحكامه، وهذا النوع من الت�سريعات، يعترب اإحدى املميزات التي تتمتع بها الت�سريعات، من حيث 
قابليتها للتعديل والتبديل كلما ظهرت حاجة لذلك، وبالتايل فاإنها متّكن الت�سريع من ال�ستجابة 

حلاجات املجتمع والظروف وامل�ستجدات.

�شور تعديل الت�شريع:

تتمثل �سور تعديل الت�سريع فيما يلي:

الإلغاء، وتتحقق هذه ال�سورة باأن يقوم امل�سّرع باإلغاء مادة اأو اأكرث يف ت�سريع �ساٍر، على نحو  اأ- 
يتم فيه ال�ستغناء عن هذه املواد وعدم اإحالل اأحكام اأخرى حتل حملها.

مثال:  
»مر�شوم رقم )2٨( ل�شنة 2٠٠٨

باإلغاء املر�شوم رقم )3٠( ل�شنة 2٠٠٧ 
بت�شكيل جلنة ق�شائية خا�شة للف�شل يف املنازعات العقارية يف اإمارة دبي«

ال�شتبدال، وتتحقق هذه ال�سورة باأن يقوم امل�سّرع بال�ستغناء عن مواد موجودة يف ت�سريع  ب- 
�ساٍر، وال�ستعا�سة عنها بن�سو�س اأخرى، حتل حملها.

مثال:  
ن�ست املادة )1( من القانون رقم )٣( ل�سنة 201٨ بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )12(   

ل�سنة 201٦ ب�ساأن تنظيم ال�سناعة الأمنية يف اإمارة دبي على اأنه:
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»ُي�ستبدل بن�س املادة )21( من القانون رقم )12( ل�سنة 201٦ امل�سار اإليه، الن�س التايل:  
املادة )2١(

».............
الت�سريع  اإلى  جديدة  اأحكام  باإ�سافة  امل�سرع  يقوم  باأن  ال�سورة  هذه  وتتحقق  الإ�شافة،  ج- 

ال�ساري، اأي اإ�سافة مواد جديدة اإ�سافية اإلى مواد الت�سريع الأ�سلي.

مثال:  
ن�ست املادة )1( من القانون رقم )..( ل�سنة ..... ب�ساأن ........................ على اأنه:  

»ُي�ساف اإلى القانون الأ�سلي املواد التالية:  
املادة )2( مكرر  
املادة )٧( مكرر  

املادة )1٧( مكرر«.  

اأو  كلمة  با�ستبدال  امل�سّرع  يقوم  باأن  ال�سورة  هذه  وتتحقق  بكلمات وعبارات،  ال�شتبدال  د- 
عبارة اأو م�سمى وارد يف الت�سريع الأ�سلي بكلمات اأو عبارات اأو م�سميات اأخرى.

مثال:  
العليا  »اللجنة  م�سمى  تعديل  ب�ساأن   201٧ ل�سنة   )1٣( رقم  القانون  من   )1( املادة  ن�ست   

حلماية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي« على اأنه:
اإمارة دبي« لُي�سبح  »ُيعّدل ُم�سّمى »اللجنة العليا حلماية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف   
»اللجنة العليا حلماية حقوق اأ�سحاب الهَمم يف اإمارة دبي«، وذلك اأينما ورد يف القانون رقم 
)2( ل�سنة 201٤ وقرار املجل�س التنفيذي رقم )٣( ل�سنة 201٤ املُ�سار اإليهما، ويف اأي ت�سريع 

حمّلي اآخر معمول به يف اإمارة دبي«.

حدود اللجوء اإلى الت�شريعات املعدلة:

اإن احلاجة اإلى تطوير وحتديث ومالءمة الت�سريعات ال�سارية مع الظروف اجلديدة واملتغرية، 
اإّل اأن اللجوء اإلى الت�سريعات املعّدلة له حدود، فهو  تربز �سرورة اللجوء اإلى الت�سريعات املعّدلة، 
وعدد  الأ�سلي،  الت�سريع  على  اإجراوؤها  الالزم  التعديالت  حجم  درا�سة  خالل  من  يتم  اأن  يجب 
الت�سريعات املعّدلة التي �سبق واأن �سدرت ب�ساأن هذا الت�سريع، لذلك فاإنه ل بد من اأخذ هذه الأمور 

بعني العتبار عند اإجراء التعديل، وذلك على النحو التايل:
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حجم التعديالت )تعديل معظم مواد الت�شريع(: اأ- 
اإحداث  ي�ستلزم  ال�ساري مع الظروف اجلديدة واملتغرية،  الت�سريع  اإذا كان تطوير وحتديث   
تعديل على معظم مواده، مبعنى اأن يطال التعديل بع�س مواده، فيكون التعديل هنا مقبوًل، 
اأما اإذا كان التعديل �سيطال معظم مواد الت�سريع، فيكون من الأف�سل يف هذه احلالة اإلغاء 
الت�سريع بالكامل واإحالل ت�سريع اآخر حمله، لأن الإلغاء يف مثل هذه احلالة يكون ذا فائدة 
اأكرب من جمرد التعديل، ل �سيما واأنه �سي�سّهل على املخاطبني باأحكامه التعرف على املواد 

املّعدلة دون حاجة اللجوء اإلى املواد التي مل يتم تعديلها يف الت�سريع الأ�سلي.
تعدد الت�شريعات املعّدلة: ب- 

من  هنا  �سري  ل  فاإنه  كبرية،  الأ�سلي  الت�سريع  على  متت  التي  التعديالت  عدد  تكن  مل  اإذا   
تعديل هذا الت�سريع، اأما اإذا كان هذا الت�سريع قد مت تعديله مبوجب ت�سريعات معّدلة متعددة 
يف اأوقات خمتلفة، فلي�س من املعقول اأن ي�ساف اإلى هذه التعديالت ت�سريعات معّدلة اأخرى، 
اإذا �سترتاكم هذه الت�سريعات وتت�سابك، وبالتايل تزداد احتمالت اخلطاأ يف تطبيق اأحكامه، 
وهنا ين�سح باإلغاء الت�سريع الأ�سلي وتعديالته، واإحالل ت�سريع جديد حمله يتم فيه دمج كافة 

التعديالت.

ل: كيفية حتديد م�شمى الت�شريع املعدِّ

ل ما يلي: يراعى عند حتديد م�سمى الت�سريع املعدِّ

اإيراد لفظ يدل على م�ستوى الت�سريع املعّدل، على األ يقل هذا امل�ستوى عن م�ستوى الت�سريع    -1
الأ�سلي.

اإلى الت�سريعات التي �سدرت من ذات  رقم مت�سل�سل يدل على رقم الت�سريع املعّدل بالن�سبة    -2
امل�ستوى، يف ال�سنة امليالدّية الواحدة.

حتديد ال�سنة امليالدّية التي �سي�سدر فيها الت�سريع املعّدل.   -٣
اإيراد لفظ يدل على اأنه ت�سريع )معدل(.   -٤

عنوان الت�سريع الأ�سلي مبا يف ذلك رقمه و�سنة اإ�سداره.   -٥

مثال:  
»قانون رقم )4( ل�شنة 2٠١٧

بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )١١( ل�شنة 2٠٠٩
ب�شاأن جمل�س دبي الريا�شي«
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نطاق التعديل يف املادة املعدلة:

يجوز اأن ت�سمل املادة التي يتم مبوجبها التعديل، تعديل مادة واحدة اأو عدة مواد يف الت�سريع 
الأ�سلي، وذلك يف حال كان التعديل يتعلق با�ستبدال مادة اأو عدة مواد وال�ستعا�سة عنها مبادة اأو 

مواد اأخرى.

اإذا كان التعديل يتعلق بكلمات اأو عبارات معّينة، فيلزم مراعاة ما يلي:

اإذا كان التعديل يتعلق بحذف عدد من الكلمات وا�ستبدالها باأخرى يف مادة واحدة، ففي هذه    -1
احلالة حتدد الكلمة والعبارة املراد تعديلها اأو حذفها، ونرى اأنه من الأف�سل ا�ستبدال هذه 

املادة مبادة جديدة حتّل حمّلها.
اإذا كان التعديل يتعلق بحذف كلمة اأو كلمات تكرر ا�ستعمالها يف اأكرث من مادة يف الت�سريع    -2
الأ�سا�سي فتجوز الإ�سارة العامة اإلى تعديلها مع التو�سيح اأن التعديل �سي�سملها اأينما وردت 

هذه الكلمة اأو العبارة يف مواد الت�سريع.

اأثر التعديل على ترقيم مواد الت�شريع الأ�شلي:

ويف هذا ال�ساأن، يجب التفرقة هنا بني حالتني:

احلالة الأولى، األ ي�شيف الت�شريع مواد اإ�شافية اإلى مواد الت�شريع الأ�شلي:

القاعدة العامة يف هذا اخل�سو�س، تق�سي باأنه اإذا تعلق التعديل مبحتويات اأبواب اأو ف�سول 
اأو مواد اأو فقرات اأو بنود مرقمة يف الت�سريع الأ�سلي، فيجب اللتزام هنا بنف�س ترقيم حمتويات 
الت�سريع الأ�سلي دون تعديل اأو تبديل �سواء ا�ستخدم يف هذا الرتقيم احلروف اأو الأرقام، لأن اإعادة 
العملية، خا�سة يف جمال  الناحية  ت�سبب م�ساكل عديدة من  املعّدل قد  الت�سريع  الرتقيم مبوجب 
تف�سري الإحالت التي متت يف الت�سريع نف�سه اأو من ت�سريعات اأخرى اإلى الت�سريع حمل التعديل وفق 

ترقيمه الأ�سا�سي.

احلالة الثانية، اأن ي�شيف الت�شريع املعّدل مواد اإ�شافية اإلى الت�شريع الأ�شلي:

يف  موجودة  تكن  مل  جديدة  حمتويات  يوجد  التعديل  من  النوع  فهذا  بالإ�سافة،  التعديل  عند 
الت�سريع  مع  يتنا�سب  اجلديدة  للمواد  ترقيم  اإيجاد  هنا  مبكان  ال�سرورة  ومن  الأ�سلي،  الت�سريع 
الأ�سلي، على اأ�سا�س اأن الت�سريع الأ�سلي والت�سريع املعدل �سيقراآن معًا كوحدة واحدة، ويف�ّسران على 
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هذا الأ�سا�س، ولذلك فاإن موقع الف�سول واملواد يبقى كما هو يف الت�سريع الأ�سلي، اأما الإ�سافات، 
فتحمل رقمًا م�سابهًا للمحتويات الأ�سلية التي ت�سبق الإ�سافات، مع متييز الإ�سافات اجلديدة عن 
املحتويات الأ�سلية با�ستعمال كلمة »مكرر« يتبعها رقم يدل على عدد هذه الإ�سافات، فهذه الطريقة 

ل تغرّي يف ترقيم املحتويات الأ�سلية التي وردت قبل وبعد الإ�سافات وتتميز عنها يف الوقت ذاته.

مثال )١(:

الف�سلني  ترقيم  يتم  الأ�سلي،  القانون  من  والثاين  الأول  الف�سل  بني  ف�سلني  اإ�سافة  عند 
امل�سافني، على النحو التايل:

الف�سل الأول.   -
الف�سل الأول )مكرر 1(.   -
الف�سل الأول )مكرر 2(.   -

الف�سل الثاين.   -

مثال )2(:

املادتني  ترقيم  يتم  الأ�سلي،  القانون  من   )11( واملادة   )10( املادة  بني  مادتني  اإ�سافة  عند 
امل�سافتني، على النحو التايل:

املادة )10(.   -
املادة )10( )مكررة  1(.   -
املادة )10( )مكررة  2(.   -

املادة )11(.   -

مثال )3(:

عند اإ�سافة فقرتني بني الفقرة )اأ( والفقرة )ب( من املادة )٧( من القانون الأ�سلي، فاإنه    -1
الفقرتني  اإدراج  املادة اجلديدة  ويراعى يف  اأخرى،  املادة مبادة  با�ستبدال هذه  ين�سح هنا 
اجلديدتني اإليها، ويف حال وجود مادة يف الت�سريع الأ�سلي حتيل اإلى اأي من فقرات املادة التي 
متت اإ�سافة الفقرتني اإليها فهنا جتب املحافظة على ترتيب هذه الفقرة، ويف حال تعذر ذلك، 

فاإنه يتم ترقيم الفقرتني املطلوب اإ�سافتهما على النحو التايل:
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املادة )٧(

اأ- 

اأ- )مكرر 1(

اأ- )مكرر 2(

ب- 
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�شوابط �شياغة الأحكام اجلزائّية

املق�شود ب�شياغة الأحكام اجلزائية:

جتب  التي  وال�سوابط  القواعد  الدليل،  هذا  لأغرا�س  اجلزائية  الأحكام  ب�سياغة  يق�سد 
مراعاتها عند جترمي الأفعال التي تعترب خمالفة للت�سريعات املحلية يف الإمارة، من غري اجلرائم 
املن�سو�س عليها يف الت�سريعات اجلزائية الحتادية، مبا فيها قانون العقوبات، وذلك يف معر�س 
اإعداد و�سياغة الت�سريعات التي تتناول مو�سوعات منّظمة مل�سائل حياتية متنوعة وغري متخ�س�سة 

يف حتديد اجلرائم واجلزاءات.

اأهمية الأحكام اجلزائية:

اإن من اأهم اخل�سائ�س التي تتميز بها القاعدة القانونية التي هي حمل الت�سريع، اأنها قاعدة 
ملزمة، لذلك فاإنه من الأهمية مبكان اأن يت�سمن الت�سريع حتديد الأفعال التي يجب على املخاطبني 
اأي منهم يف حال ثبوت عدم  اإتيانها، وحتديد اجلزاء املرتتب على  اأو المتناع عن  القيام بها  به 
التزامه بذلك، فاجلزاء يف الت�سريع يعترب اأمرًا لزمًا ل�سمان احرتام املخاطبني به لأحكامه، من 
خالل حماية امل�سلحة العليا التي وجد الت�سريع لأجلها، فلذلك تعترب الأحكام اجلزائية من اأهم 
توخاها  التي  والأغرا�س  والغايات  الأهداف  لتحقيق  الت�سريع،  يت�سمنها  اأن  يجب  التي  الأحكام 

امل�سرع من اإ�سداره.

�شوابط �شياغة الأحكام اجلزائية:

يجب على ال�سائغ عند قيامه ب�سياغة الأحكام اجلزائية مراعاة ما يلي:

القواعد العامة املو�شوعية والإجرائية املن�شو�س عليها يف الت�شريعات اجلزائية:  -١
القاعدة العامة التي يجب اأن توؤخذ بعني العتبار عند �سياغة الأحكام اجلزائية، عدم ف�سل   
هذه الأحكام عن الأحكام املو�سوعية والإجرائية املن�سو�س عليها يف الت�سريعات اجلزائية 
العامة، مثل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات اجلزائية وقانون الإثبات، فعلى الرغم من 
العقوبات  لقانون  املادي  البناء  املادي عن  بنائها  الأحكام اخلا�سة باجلزاءات يف  ا�ستقالل 
العام، اإّل اأنها ت�سكل جزءًا منه، وتخ�سع لتف�سري مت�سدد يكون يف حالة ال�سك مل�سلحة املتهم.
الت�سريع، حمل ال�سياغة،  اأن الأفعال التي ت�ستحق التجرمي واجلزاء يف  فاإذا وجد ال�سائغ   
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اأحكام  ب�سياغة  احلالة  هذه  يف  ُين�سح  فال  العام،  العقوبات  قانون  يف  عليها  من�سو�س 
كافية  القانون  هذا  اأحكام  كانت  متى  العقوبات،  قانون  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  مغايرة 
لحتوائها، كجرائم التزوير مثاًل، كما اأنه ل يوجد اأي مربر لتكرار اجلزاء املن�سو�س عليه 
يف ذلك القانون، فانتهاك الفعل املفرو�س يف الت�سريع �ستطبق عليه القواعد العامة يف قانون 
اأي م�ساألة تتعلق باإثبات  العقوبات العام، وكذلك احلال بالن�سبة للقواعد الإجرائية وكذلك 
تلك اجلرائم، واإل فاإن الت�سريع املحلي �سي�سوبه عيب خمالفة الت�سريع الحتادي، وبالتايل 

تعطيل اأحكامه.

النظام القانوين ال�شائد عند �شياغة الأحكام اجلزائية اجلديدة:  -2
الأن�سب  من  اأنه  يرى  معينة،  اأفعاًل  يجّرم  ل  العام  العقوبات  قانون  اأن  لل�سائغ  تبني  اإذا   
للت�سريع، حمل ال�سياغة، جترميها، فيجوز له بعد الت�ساور مع اجلهة طالبة الت�سريع، جترمي 
�سياغته  عند  يتنبه  اأن  على  ارتكابها،  ثبوت  حال  يف  املنا�سب  اجلزاء  وترتيب  الأفعال  هذه 
بالن�سبة  ال�سائد، �سواء من حيث ت�سنيف اجلرمية  القانوين  النظام  الأحكام مراعاة  لهذه 
لت�سنيفات اجلرائم املعمول بها يف قانون العقوبات العام )جناية، جنحة، خمالفة(، اأو من 

حيث طبيعة ونوع اجلزاءات املن�سو�س عليها يف ذلك القانون.

توحيد اجلزاءات بالن�شبة للجرائم املت�شابهة يف الت�شريعات ال�شارية:  -3
يجب اأن يكون هنالك ان�سجام بني اجلزاءات التي ميكن فر�سها على اجلرائم املت�سابهة يف   
الت�سريعات ال�سارية، خا�سة فيما يتعلق مبقدار العقوبة، وذلك حتقيقًا للعدالة الجتماعّية، 
فعلى الرغم من اأن حتديد اجلزاء يكون من قبل اجلهة طالبة الت�سريع، اإّل اأن ال�سائغ ميكن 
اأن يقدم تو�سيته لهذه اجلهة، يف حال كان اجلزاء الذي تريد ترتيبه على جرمية معّينة، غري 
اأن تكون  اأنه ل يعقل  اآخر. حيث  ت�سريع  لها يف  من�سجم مع اجلزاء املقرر جلرمية م�سابهة 
بتطبيق  املعنّية  ارتكاب خمالفة عرقلة عمل موظفي اجلهة احلكومية  املقررة على  الغرامة 
ت�سريع ما )1000( األف درهم، ويف ت�سريع اآخر وعن املخالفة ذاتها )10000( ع�سرة اآلف 

درهم.

تنا�شب اجلزاء مع ج�شامة اجلرمية:  -4
ح�سب  العقوبة  يحدد  اأن  ال�سائغ  من  تتطلب  اجلزائية  الأحكام  يف  الأخالقية  القاعدة  اإن   
خطورة اجلرم املرتكب، ويتطلب ذلك تطبيق اأ�سد العقوبات للجرائم الأ�سد خطورة، فعلى 
�سبيل املثال، يعترب اختال�س املال العام جرمية خطرية، ولكن القتل العمد يعّد جرمية اأخطر، 
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لذلك فاإنه يجب على ال�سائغ التنّبه لهذه امل�ساألة، والت�ساور حولها بدقة مع اجلهة الطالبة 
للت�سريع واجلهات املعنّية.

ومن امل�سائل وثيقة ال�سلة يف الدللة على خطورة اجلرمية، م�ساألة التنا�سب بني مدة احلب�س   
ومقدار الغرامة، اإذا كان اجلزاء املرتتب على الفعل املرتكب احلب�س اأو الغرامة، وذلك حتى 
ل يوؤدي الفرق بني العقوبتني للتبا�س القا�سي يف مدى خطورة اجلرمية، فالغرامة املرتفعة 

تعترب موؤ�سرًا على خطورة اجلرمية، وبالتايل يجب اأن تعك�س مدة احلب�س املوؤ�سر ذاته.

حتديد اجلزاء مبا يتنا�شب مع طبيعة مرتكب اجلرمية:  -٥
اإن طبيعة ال�سخ�س الذي �سيوقع عليه اجلزاء، يعترب م�ساألة يف غاية الأهمية يف حتديد نوع   
ال�سخ�سّية  على  مثاًل،  احلب�س،  عقوبة  لرتتيب  عليه، فال جمال  فر�سه  التي ميكن  اجلزاء 
املعنوية لأنه ي�ستحيل تنفيذ جزاء احلب�س عليها، وبالتايل على ال�سائغ التنبه لهذه امل�ساألة، 
للت�سريع، حول اجلزاء املنا�سب لطبيعة ال�سخ�س الذي �سيوقع  والت�ساور مع اجلهة الطالبة 

عليه اجلزاء، خا�سة من ناحية تطبيقه يف الواقع العملي.

اأن تت�شمن الأحكام اجلزائية �شيغ وا�شحة للتعبري عن احلكم اجلزائي:  -٦
ل بد عند �سياغة احلكم اجلزائي ا�ستخدام �سيغ وا�سحة ودقيقة حول املق�سود به ب�سكل   
عند  العنا�سر  من  العديد  مراعاة  من  بد  ل  وهنا  دللته،  فهم  يف  لل�سك  جمال  اأي  يدع  ل 
�سياغة احلكم اجلزائي، لتتحقق يف هذه ال�سياغة تطبيق املبداأ الد�ستوري الذي يق�سي باأنه 

ل جرمية ول عقوبة اإل بن�س، وهذه العنا�سر هي:
تو�سيف ال�سلوك املحظور ب�سكل دقيق، وذلك من خالل بيان الأفعال التي يحظر على  اأ- 
فيكون  ما،  بفعل  القيام  الت�سريع  يحظر  باأن  اإما  ذلك  ويتحقق  بها،  القيام  ال�سخ�س 
اأو اأن يفر�س الت�سريع على ال�سخ�س القيام بفعل  القيام بالفعل هو ال�سلوك املحظور، 

معنّي، فيكون المتناع عن القيام بهذا الفعل هو ال�سلوك املحظور.
الن�س �سراحة على اأن القيام بال�سلوك املحظور ي�ستوجب العقوبة، ويتحقق ذلك باختيار  ب- 
تعبري منا�سب و�سريح، يدل على اأن ارتكاب ال�سلوك املحظور ي�سّكل جرمًا يعاقب عليه 
مرتكبه، ل اأن يرتك تقدير ذلك ملن يطبق الت�سريع، فال بد من ا�ستعمال م�سطلحات 
كلمة  ا�ستعمال  مثل  العقوبة،  ي�ستوجب  املحظور  الفعل  ارتكاب  اأن  على  للدللة  معّينة 

»يعاقب«.
حتديد اجلزاء املرتتب على ارتكاب الفعل املحظور، ويتحقق ذلك باأن يت�سمن الت�سريع  ج- 
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حتديد اجلزاء التي يتم فر�سه على مرتكب الفعل املحظور، ب�سكل وا�سح )كاحلب�س، اأو 
الغرامة، اأو امل�سادرة اأو وقف الرتخي�س اأو اإلغاء الرخ�سة(.

ترتيب كتابة عقوبتي احلب�س والغرامة، فاإذا كان ن�س احلكم اجلزائي ي�سري اإلى عقوبتي  د- 
ل كتابة عقوبة  احلب�س والغرامة، فيلزم كتابة هاتني العقوبتني وفق ترتيب ثابت ويف�سّ
احلب�س قبل عقوبة الغرامة، ويف هذا اخل�سو�س، يلزم ا�ستعمال اأ�سلوب وا�سح وثابت 
والعقوبة،  احلب�س  عقوبتي  بني  واجلمع  التخيري  جمال  على  للدللة  التعبري  اأ�سلوب  يف 
ل اأن تكتب اجلملة باأ�سلوب يدّل على التخيري بني العقوبتني اأوًل، ثم التخّيري للجمع  ويف�سّ

بينهما.
مثال:  

ن�ست املادة )10( من القانون رقم )11( ل�سنة 200٣، باإن�ساء املحميات الطبيعية يف اإمارة   
دبي، على اأنه:

»مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر، ُيعاقب كل من ُيخالف اأحكام   
هذا القانون اأو القرارات ال�سادرة مبقت�ساه باحلب�س اأو الغرامة التي ل تزيد على )٥00٫000 

درهم( خم�سمائة األف درهم اأو بكلتا هاتني العقوبتني...«.
كما يجب اأن يراعى عندما ت�سكل خمالفة اأحكام الت�سريع، جرمية ت�ستمر يف كل يوم تتم فيه   
املخالفة، فيلزم الن�س بو�سوح فيما اإذا كانت الغرامة املفرو�سة ب�سبب ارتكاب هذه املخالفة 

ُت�ستحق عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة اأو عن ارتكابها ملرة واحدة فقط.
مثال:  

»ي�ستوفى من املن�ساأة يف حال ا�ستمرار مزاولتها الن�ساط بعد انتهاء مدة الرتخي�س غرامة   
مقدارها )٥00( خم�سمئة درهم عن كل يوم تتاأخر فيه عن جتديد ترخي�سها، على األ يزيد 

مقدار الغرامة على )20٫000( ع�سرين األف درهم«.
العقوبة  اإلى  بالإ�سافة  املخالفة  املن�ساأة  على  فر�سها  يتم  اأخرى  تدابري  وجود  عند  ويراعى   
الأ�سلية )كالغرامة( اأن ين�س على ذلك �سراحة، وذلك من خالل اإيراد ن�س يق�سي �سراحة 
بفر�س هذه التدابري، كوقف املن�ساأة عن مزاولة ن�ساطها لفرتة حمددة، اأو الغاء ترخي�سها.

مثال:  
ن�ست املادة )٣( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )1٣( ل�سنة 2011 ب�ساأن اعتماد الر�سوم   

والغرامات اخلا�سة بدائرة التنمية القت�سادية على اأنه:
مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي ت�سريع اآخر، تعتمد الغرامات املالية  »اأ-  
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للمخالفات املن�سو�س عليها يف اجلدول رقم )2( امللحق بهذا القرار.
ت�ساعف قيمة الغرامة املن�سو�س عليها يف اجلدول امل�سار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
املخالفة  ارتكاب  من  واحدة  �سنة  خالل  ذاتها  املخالفة  ارتكاب  تكرار  حال  يف  املادة، 

ال�سابقة لها، ومبا ل يزيد على )100٫000( مئة األف درهم.
بالإ�سافة اإلى عقوبة الغرامة املقررة مبوجب هذه املادة، يجوز للدائرة اتخاذ واحد اأو  ج-  

اأكرث من التدابري التالية بحق املن�ساأة املخالفة:
اإغالق املن�ساأة ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر.   -1

حجز الب�سائع التي يتم �سبطها.   -2
اإلغاء الرخ�سة التجارية اأو املهنية«.   -٣

اإيراد عبارة تدل على وجود النّية عند ارتكاب الفعل املحظور:  -٧
عند �سياغة الأحكام اجلزائية يجب على ال�سائغ اأن يثري الت�ساوؤلت التالية:  

هل يعترب مرتكب الفعل املحظور م�سوؤوًل عن فعله مبجرد توفر الركن املادي؟ ودون اأن    -
يتطّلب ذلك وجود النّية اجلرمية لكي تنتج الواقعة غري امل�سروعة اآثارها القانونّية.

اأم هل يتطّلب توفر عنا�سر الركن املعنوي للفعل املحظور »النية اجلرمية«؟ حتى يكون    -
مرتكب الفعل م�سوؤوًل عنه.

اإن الإجابة على هذين الت�ساوؤلني تكون من خالل الت�ساور مع اجلهة طالبة الت�سريع ملعرفة ما   
تريد تطبيقه، مع اإعالمها اأنه يف حالة �سرورة توفر النّية اجلرمّية، فاإن ذلك �سي�سّعب من 
اإثبات اجلرمية عند �سبطها، لكنه يف الوقت ذاته يحمي احلرّيات العامة، فال ميكن اإدانة اأي 

�سخ�س ما مل تتوفر لديه النّية اجلرمّية.
اأن اجلهة طالبة الت�سريع ت�سرتط توّفر النّية اجلرمّية لدى الفاعل حتى  فاإذا تبّي لل�سائغ   
ح من خالل ا�ستخدام كلمات وعبارات  تتم اإدانته ومعاقبته على فعله، فاإن ذلك يجب اأن يو�سّ
وا�سحة تبنّي �سرورة وجود النّية اجلرمية لدى الفاعل، كا�ستخدام كلمة »عمدًا« اأو »ق�سدًا«.

مثال )١(:  
�ساحلة  غري  غذائية  مواد  تقدمي  اأو  بيع  اأو  بعر�س  بق�سد  قام  من  كل  باحلب�س  »يعاقب   

لال�ستهالك على اعتبار اأنها �ساحلة لال�ستهالك الب�سري«.
مثال )2(:  

»يعاقب باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني من ارتكب عمًدا فعاًل من �ساأنه تعري�س   
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حياة النا�س اأو �سحتهم اأو اأمنهم اأو حرياتهم للخطر.
وتكون العقوبة ال�سجن اإذا ترتب على هذا الفعل حدوث �سرر«.  

ت�شديد اجلزاء عند تكرار ارتكاب الفعل املحظور:  -٨

وفقًا للقواعد العامة، فاإنه يلزم فر�س جزاء م�سدد على مرتكب الفعل املحظور عند قيامه   
بتكرار ارتكابه، لأن هذا التكرار ي�سّكل خطرًا على املجتمع، حتى واإن كان الفعل املرتكب يعّد 
فّعالة  و�سيلة  اإيجاد  من  بد  ل  احلالة  ويف هذه  ي�سري،  عليه  املقرر  واجلزاء  ب�سيطة  خمالفة 
تكرار  عند  العقوبة  ت�سديد  خالل  من  ذلك  ويكون  متكررة،  ب�سورة  الفعل  ارتكاب  لإيقاف 

الأفعال املحظورة خالل فرتة معينة من تاريخ ارتكاب الفعل ال�سابق ذاته.
مثال:  

»ُت�ساعف قيمة الغرامة املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة يف حال معاودة ارتكاب   
املخالة ذاتها خالل �سنة واحدة من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة لها، ومبا ل يزيد على 

)٥0٫000( خم�سني األف درهم«.
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التعبري اللغوي يف ال�شياغة الت�شريعية

يجب على ال�سائغ عند قيامه بال�سياغة الت�سريعية لالأحكام التي يت�سمنها الت�سريع التحقق 
ووا�سحة  �سليمة  والكلمات  والعبارات  اجلمل  بناء  يف  ي�ستخدمها  التي  اللغوية  الرتاكيب  اأن  من 
ودقيقة، وباأنها تعرّب عن املق�سود ب�سهولة وي�سر، وذلك حتى يتمكن املخاطبون بالت�سريع من فهم 
اأحكامه واللتزام به، لذلك فاإنه يجب على ال�سائغ جتّنب التعقيد يف �سياغة الن�سو�س الت�سريعّية، 
عن  تعرّب  ق�سرية  جمل  وا�ستخدام  القانونّية،  الأحكام  عن  التعبري  يف  مب�ّسط  اأ�سلوب  وا�ستعمال 
احلكم باأقل عدد من الكلمات، لأن اجلمل القانونّية الطويلة قد توؤدي اإلى غمو�س احلكم القانوين، 
في�سعب على املخاطبني بالت�سريع فهم املق�سود منه، ومبعنى اآخر يجب اأن تكون الرتاكيب اللغوية 

يف �سياغة الأحكام القانونية، تتميز مبا يلي:

اأنها �سليمة من الناحية النحوية.  -1
اأنها وافية يف معاجلة املو�سوع دون نق�س.  -2

اأنها وا�سحة للو�سول اإلى دللتها دون لب�س اأو غمو�س.  -٣
اأنها وجيزة وخمتزلة �سمن احلدود املمكنة، بحيث ل توؤدي اإلى الإطالة اململة، اأو الخت�سار   -٤

املخل للمعنى.

ويف هذا اخل�سو�س، فاإنه يجب على ال�سائغ عند �سياغة احلكم القانوين مراعاة ما يلي:

التعبري عن احلكم القانوين من خالل تق�سيمه اإلى مواد اأو فقرات اأو بنود، حتمل كل منها    -1
عالمات ترقيم متيزها عن بع�سها البع�س، بحيث ت�سّكل هذه التق�سيمات عند قراءتها مع 
الت�سريع فهمها  باأحكام  املخاطب  ي�ستطيع  ووا�سحة،  واحدة مرتابطة  البع�س فكرة  بع�سها 

ب�سهولة.
احلكم  عن  للتعبري  وبنود  فقرات  التق�سيم  هذا  كان  اإذا  وبخا�سة  تق�سيم،  كل  يت�سمن  اأن    -2
والبنود  الفقرات  هذه  جميع  يف  اجلمل  تكون  اأن  على  ق�سرية،  جمل  ا�ستخدام  القانوين 
مرتابطة قواعدّيًا ومو�سوعّيًا، بحيث ت�سّكل يف جمموعها فكرةً واحدًة، مرتابطًة ووا�سحًة، 

ي�سهل فهمها.
ا�ستخدام الفعل املبني للمعلوم بدًل من الفعل املبني للمجهول، قدر الإمكان، لأنه من الأهمية    -٣
ب�سكل مبا�سر،  القانوين  الوارد يف احلكم  الفعل  ينّفذ  الذي  القانوين  الفاعل  مبكان حتديد 
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فمعظم اجلمل القانونّية تت�سمن اأحكامًا متنح الأ�سخا�س حقوقًا و�سالحيات معّينة، اأو تفر�س 
عليهم واجبات والتزامات معّينة، اأو تبنّي �سمانات حلماية حقوقهم، وجزاءات تفر�س عليهم 
اجلمل،  هذه  يف  مبا�سر  ب�سكل  الفاعل  حتديد  فاإن  وبالتايل  بالتزاماتهم،  الإخالل  حال  يف 
يعمل على تو�سيحها ويبعد اأي غمو�س عنها، يف حني اأن الفعل املبني للمجهول ل يظهر فيه 

ال�سخ�س املعني بتنفيذ الفعل ب�سكل مبا�سر، مما يبعد الو�سوح عن اجلملة القانونّية.
لغوي  بتعبري  تكتب  التي  اجلمل  لأن  ال�سلبي،  التعبري  من  اأكرث  الإيجابي  التعبري  ا�ستخدام    -٤
باأ�سلوب  تبنّي احلكم  الأولى  لأن  �سلبي،  بتعبري  تكتب  التي  و�سوحًا من اجلمل  اأكرث  اإيجابي 
مبا�سر وموؤّكد ي�سهل فهمه، يف حني اأن الأخرى قد حتتاج لتحليل من اأجل فهمه، من خالل 
ا�ستخدام النفي ونفي النفي، وبالتايل فمن املف�سل �سياغة اجلملة القانونّية بتعبري اإيجابي.

ا�ستعمال اجلملة الفعلية ب�سيغة امل�سارع الب�سيط، اأي ا�ستخدام �سيغة احلا�سر ولي�س �سيغة    -٥
امل�ستقبل، فالفعل امل�سارع املكتوب ب�سيغة احلا�سر اأكرث حتديدًا من الفعل امل�سارع املكتوب 

ب�سيغة امل�ستقبل، فيما يتعلق باللتزام يف تطبيق احلكم القانوين، واأكرث اخت�سارًا.
اأمثلة:  

تطبيق  �سيتم  املورث  موت  »بعد  ولي�س  موته«.  وقت  املورث  قانون  املرياث  على  »يطبق  اأ-  
قانون املورث على املرياث(.

»توؤول اإلى الإمارة احلقوق املالية اخلا�سة بالأجنبي املوجودة على اإقليمها الذي ل وارث  ب-  
له«. ولي�س »يف حال موت املورث الأجنبي الذي ل يوجد له وارث، فاإن احلقوق املالية 

املوجودة على اإقليم الإمارة �ستوؤول اإلى �ساحلها«.
»ت�سري على الأحكام املو�سوعية للو�سية القانون الذي ينتمي اإليه بجن�سيته املو�سي وقت  ج- 
بالو�سية  املتعلقة  املو�سوعية  الأحكام  على  تطبيقه  �سيتم  الذي  »القانون  ولي�س  موته«. 

القانون الذي يكون متمتع بجن�سيته املو�سي بعد موته«.
»يطبق قانون الدولة يف �ساأن الو�سية ال�سادرة من اأجنبي عن عقاراته الكائنة فيها«.  د- 
الذي �سيتم تطبيقه، يف  فاإن قانونها هو  الدولة  للعقارات املوجودة يف  »بالن�سبة  ولي�س 
يتعلق  اأجنبيًا وتعلقت و�سيته بعقار موجود فيها، وذلك فيما  املو�سي  اإذا كان  حال ما 

بهذا العقار فقط«.
ال�سرط  التنّبه عند كتابة جواب  ال�سرطّية يف �سياغة احلكم، فيجب  ا�ستعمال اجلملة  عند   -٦
للم�ساألة  الفوري  الرتتيب  يفيد  اأوله، فهذا احلرف  »الفاء« يف  ا�ستعمال حرف  ب�سكل وا�سح 

مبجرد حتقق ال�سرط.
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مثال:  
»يف حال ترتب على املخالفة اإحلاق ال�سرر باملمتلكات العامة اأو اخلا�سة، فيجب على املخالف   

اإزالة هذا ال�سرر على نفقته اخلا�سة والتعوي�س عنه«.
عند ا�ستعمال الإحالة، اإلى مادة اأو فقرة اأو بند موجود يف الت�سريع ذاته، اأو يف ت�سريع اآخر،   -٧
فاإنه يجب على ال�سائغ توخي الدقة يف ذلك، فال�سائغ اأحيانًا، يتفادى تكرار مادة اأو اأكرث من 
مواد الت�سريع، �سواء كانت يف الت�سريع حمل ال�سياغة، اأو يف ت�سريع اآخر تكون لأي من مواده 

عالقة بالت�سريع، حمل ال�سياغة.
فاإذا كانت الإحالة تغني ال�سائغ عن التكرار، وت�ساعده يف كتابة جمل ق�سرية، فاإنه ينبغي عليه   
يف هذه احلالة، ا�ستعمال الإحالة بحذر، لأن ا�ستعمال الإحالة قد يوؤدي اإلى تعقيد وغمو�س 
يف احلكم القانوين بدًل من تب�سيطه وتو�سحيه، مما ي�سعب على املخاطب بالت�سريع الربط 
بني الإحالت والغاية من احلكم القانوين، وحتى تتم الإحالة باأ�سلوب ب�سيط ي�سهل فهمه، فاإن 

على ال�سائغ مراعاة ما يلي:
عند الإحالة من ت�سريع اإلى اآخر، فاإنه يجب اأن تتم الإحالة اإلى املواد مبا�سرة، دون ذكر  اأ- 
الت�سريع  عنوان  ذكر  يتم  واأن  الرموز،  ا�ستعمال  ودون  والأبواب،  الف�سول  من  موقعها 
املحال اإليه، واأن تتم الإ�سارة ال�سريحة اإلى مراعاة التعديالت التي تطراأ على الن�س 

املحال اإليه من وقت اإلى اآخر.
مثال  

اأ�سد ين�س  وباأي عقوبة  وامل�سوؤولية اجلزائية،  املدنية  امل�سوؤولية  باأحكام  »دون الإخالل   
عليها اأي قانون اآخر، ت�سري العقوبات التاأديبية على خمالفة اأحكام هذه الالئحة على 

النحو الوارد يف القوانني التالية واأي تعديالت تطراأ عليها:
بالقانون  املقررة  التاأديبية  العقوبات  ال�سحية اخلا�سة، تطبق  للمن�ساآت  بالن�سبة   -1

الحتادي رقم )2( ل�سنة 199٦ يف �ساأن املن�ساآت ال�سحية اخلا�سة.
التاأديبية  العقوبات  الأطباء، تطبق  باملن�ساآت اخلا�سة من  بالن�سبة ملزاويل املهنة   -2
املقررة بالقانون الحتادي رقم )٧( ل�سنة 19٧٥ ب�ساأن مزاولة مهنة الطب الب�سري 

والقوانني املعدلة له.
تطبق  وال�سيادلة،  الأطباء  غري  من  اخلا�سة  باملن�ساآت  املهنة  ملزاويل  بالن�سبة   -٣
�ساأن  يف   19٨٤ ل�سنة   )٥( رقم  الحتادي  بالقانون  املقررة  التاأديبية  العقوبات 

مزاولة غري الأطباء وال�سيادلة لبع�س املهن الطبية.
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بالن�سبة لل�سيادلة وم�ساعدي ال�سيادلة، تطبق اأحكام القانون الحتادي رقم )٤(   -٤
ل�سنة 19٨٣ يف �ساأن مهنة ال�سيدلة واملوؤ�س�سات ال�سيدلنية.

بالن�سبة ملزاويل املهنة باجلهات ال�سحية، تطبق النظم التاأديبية املقررة يف هذه   -٥
اجلهات مبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون وهذه الالئحة.

بقانون احتادي رقم  املر�سوم  املهنة باحلكومة الحتادية، يطبق  بالن�سبة ملزاويل   -٦
)11( ل�سنة 200٨ يف �ساأن املوارد الب�سرية يف احلكومة الحتادية«.

اأن تتم  اأخرى يف الت�سريع حمل ال�سياغة ذاته، فيجب  اإلى  اأما عند الإحالة من مادة  ب- 
الإحالة اإلى املواد مبا�سرة دون ذكر موقعها من الف�سول والأبواب، وا�ستعمال الرموز 
ولي�س الكلمات للتعبري عن املحال اإليه، واأن يتم اإ�سافة عبارة »من هذا القانون«، عند 
املخاطب  جتّنب  وحمددة  وا�سحة  الإحالة  تكون  اأن  يجب  اإذ  اإليها،  املحال  املادة  ذكر 
بالت�سريع من الوقوع يف الّلب�س عند تطبيقه لأحكامه، واإذا كانت الإحالة من فقرة اأو بند 
يف املادة ذاتها، فيكتفى هنا بذكر ترقيم الفقرة اأو البند املحال اإليه مع اإ�سافة عبارة 

»من هذه املادة«.
مبا�سر،  ب�سكل  املق�سود  عن  التعبري  عند  املحدد،  املعنى  ذات  املنا�سبة،  الكلمات  ا�ستعمال   -٨
وجتّنب ا�ستعمال كلمات مرتادفة تعطي املعنى ذاته، فا�ستعمال كلمات مرتادفة قد يوؤدي اإلى 
الت�ساوؤل، فيما اإذا كانت هذه الكلمات حتمل املعنى ذاته، اأو معنى اآخر خمتلف، وعلى ال�سائغ، 
جتّنب ا�ستعمال كلمات ي�سّكل معناها جزءًا من املعنى العام لكلمة اأخرى مت ا�ستعمالها، فمثل 

هذا ال�ستعمال قد يوؤدى لتف�سري خاطئ للحكم القانوين مبجمله.
فعلى �سبيل املثال يجب ا�ستخدام كلمة »املوظف« للدللة على املوظف العام عند �سياغة اأي   
حكم يتعلق به على وجه التحديد، وعدم ا�ستخدام كلمة »العامل«، لأن هذه الكلمة الأخرية قد 
تثري اللب�س فيما اإذا كان املق�سود باحلكم املوظف العام اأم امل�ستخدم لدى املن�ساآت اخلا�سة.
الثبات يف ا�ستعمال امل�سطلحات يف الت�سريع، فال�سائغ يقع على عاتقه الثبات يف ا�ستعمال   -9
اأ�سلوب  توحيد  اإلى  يوؤدي  الثبات  فهذا  معنّي،  معنى  عن  للتعبري  اختارها  التي  امل�سطلحات 

ال�سياغة اللغوية، ول يثري الغمو�س اأو اللب�س يف الفهم.
فعلى �سبيل املثال اإذا ا�ستخدم ال�سائغ كلمة »الدائرة« وكانت معّرفة باأنها اجلهة املعنّية يف   
تطبيق الت�سريع، فاإنه ل يجوز التعبري عنها يف الت�سريع ذاته للدللة عليها بكلمة »املوؤ�س�سة« 
اأو عبارة »اجلهة احلكومية«، لأن لكل من هذه الكلمات والعبارات دللت خمتلفة عن كلمة 

الدائرة.
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ا�ستعمال الكلمات والعبارات احلديثة، للدللة على معنى معنّي يف الت�سريع، فهناك العديد من   -10
الكلمات والعبارات التي تتغري مبرور الوقت، اأو ل�ستبدالها بكلمات وعبارات اأكرث دقة على 
معناها، فبما اأن الت�سريع ُيو�سع لينّظم الأو�ساع القائمة، فمن ال�سروري ت�سمينه امل�سطلحات 

احلديثة وامل�ستعملة يف الواقع فعاًل والدقيقة، ولي�ست العبارات املرتوكة واملهجورة.
»الع�س�س«،  كلمة  من  بدًل  ال�سرطة«  »رجال  عبارة  با�ستخدام  ين�سح  املثال  �سبيل  فعلى   

وا�ستخدام عبارة »ذوي الإعاقة« بدًل من عبارة »ذوي الحتياجات اخلا�سة«.
هذا  ويف  الت�سريع،  يف  الإمكان  قدر  العربية  غري  وامل�سطلحات  الكلمات  ا�ستعمال  جتنب   -11
غري  امل�سطلحات  ا�ستعمال  م�سكلة  تربز  اأن  املتوقع  من  اأنه  اإلى  الإ�سارة  جتب  اخل�سو�س 
العربّية يف الت�سريعات احلديثة، اإذ توجد يف كل دولة اأجهزة اأو اأدوات ت�ستعمل بكرثة، وي�سار 
اإليها بكلمات غري عربّية، مل ت�سبق الإ�سارة اإليها يف الت�سريعات ال�سارية فيها، فهنا يجب على 

ال�سائغ التمييز بني احلالت التالية:
بالن�سبة للم�سطلحات الأجنبية التي ل يوجد لها ما يقابلها يف الّلغة العربّية، ففي هذه  اأ- 

احلالة ميكن ا�ستعمال امل�سطلحات الأجنبّية، كا�ستخدام كلمة »الإلكرتونية«.
بالن�سبة للم�سطلحات الأجنبية املاألوفة التي يوجد لها ما يقابلها يف العربية، لكنها غري  ب- 
ماألوفة ال�ستعمال، ففي هذه احلالة ميكن ا�ستعمال امل�سطلحات الأجنبّية، كا�ستخدام 

كلمة )الفاك�س( بدًل من كلمة )الرّباق(.
العربية  يف  يقابلها  ما  لها  يوجد  التي  املاألوفة  الأجنبية  للم�سطلحات  بالن�سبة  اأما  ج- 
م�سطلحات ماألوفة، ففي هذه احلالة، يف�سل ا�ستعمال امل�سطلحات العربية، كا�ستخدام 

كلمة )الهاتف( بدًل من كلمة )التلفون(.
بتجّنب  ذلك  ويتحقق  الت�سريع،  يف  الإمكان  قدر  حمايدة،  و�سفّية  م�سطلحات  ا�ستعمال   -12
ا�ستعمال م�سطلحات موؤثرة على انفعالت القارئ جتاه املو�سوف، وذلك حفاظًا على تطبيق 
»جرمية  باأنها  و�سف  يعقبها  اأن  دون  »اجلرمية«  كلمة  كا�ستخدام  بحياد،  القانوين  احلكم 

وح�سية«.
ال�سائغ  كان  فاإذا  الت�سريع،  يف  اجلمل  بني  للربط  غام�سة  م�سطلحات  ا�ستعمال  جتّنب   -1٣
يحتاج لربط اجلمل مع بع�سها البع�س �سواء يف املادة الواحدة اأو بني مواد عدة، فعليه جتّنب 
املادة  اأعاله،  )املادة  كلمة  كا�ستخدام  احلاجة،  هذه  لتلبّية  غام�سة  م�سطلحات  ا�ستعمال 
الذي �سريد ذكره لحقًا(، وذلك لأن هذه  اإليه،  امل�سار  اآنفًا،  املذكور  �سابقًا،  املذكور  اأدناه، 

الكلمات والعبارات مبهمة وغري دقيقة، وقد توؤدي اإلى غمو�س اأو لب�س يف فهم املق�سود.
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واإذا لزم ربط اجلمل مع بع�سها البع�س، فيجب القيام بذلك ب�سكل دقيق، كالإحالة الدقيقة   
بني املواد، والتي تتم بالإ�سارة لرقم املادة ذات العالقة بالتحديد.

مراعاة القواعد اللغوية النحوّية والإمالئية يف الت�سريع، فالت�سريع يجب اأن يكتب بلغة عربية   -1٤
�سليمة خالية من الأخطاء النحوية والإمالئية، فهذه الأخطاء قد توؤدي اإلى اإعطاء حكم مغاير 

للحكم املق�سود، اأو توؤدي اإلى الغمو�س.
الك�سر،  )ال�سم،  عليها  اإظهار احلركات  الكلمات �سرورة  بع�س  يتطلب يف  قد  الأمر  اإن  بل   
ال�سدة، ال�سكون، التنوين(، وذلك جتّنبًا للوقوع يف اختالف املعنى املق�سود من الكلمة، ومن 
الأ�سلم جتّنب الدللة على احلركات با�ستعمال كلمات تدل عليها يف �سياق الن�س، مثل )بفتح 

الدال، بت�سديد الباء( فمثل هذا ال�ستعمال يخل ب�سياق الن�س.
فعلى �سبيل املثال هناك فرق بني كلمة »ُمبلِّغ« اإذا كان املق�سود بها ال�سخ�س الذي يقوم بتبليغ   

الأوراق الق�سائية واإعالنات الدعاوي، و»مبَلغ« اإذا كان املق�سود بها املال.
يف  لالقت�ساد  ال�سمائر  ا�ستعمال  كثرية،  اأحيان  يف  ال�سائغ  من  يتطلب  قد  الأمر  اأن  كما   
اأن  اإل  ووا�سحة،  قانونّية ق�سرية  �ساأن ذلك �سياغة جمل  واإذا كان من  الكلمات،  ا�ستعمال 
ال�سمري  ُف�سل بني  اإذا  ال�سمائر، خا�سًة  ا�ستعمال هذه  يتطلب احلذر واحليطة عند  الأمر 
والكلمة التي ت�سري اإليها عدد من الكلمات، واأ�سبح احتمال اخللط بني العتبار اأن ال�سمري 
ث عنه، يف غري حالت امل�ساف وامل�ساف اإليه واملعطوف عليه، واإذا �سكَّ  ي�سري اإلى اآخر متحدَّ
ال�سائغ يف اإمكانّية حدوث التبا�ٍس يف مدلول ال�سمري، فمن الأف�سل ال�ستغناء عن ا�ستعماله 

واإيراد املق�سود به مبا�سرًة.
احلروف  وبخا�سة  بحذر،  والكلمات  احلروف  بع�س  ا�ستعمال  ال�سائغ  على  يجب  اأنه  كما   
ا�ستعمالها  لذا يجب  اإلى غمو�س مدلولها،  توؤدي  يتداخل معناها لدرجة  التي قد  والكلمات 
عند اللزوم، وب�سكل ُيراعى فيه الهدف من ا�ستعمالها، وذلك حتى ل توؤدي اإلى غمو�س معنى 
اجلمل القانونّية بدًل من تو�سيحها، وفيما يلي تو�سيح ملدلول اأبرز احلروف والكلمات التي 

ميكن اأن يتداخل معناها:
»كل«، »اأي«:  

اإن حرف »كل« ي�ستعمل للدللة على اأن احلكم القانوين يخاطب جميع من يرد و�سفهم بعد   
هذا احلرف، يف حني اأن حرف »اأي« ي�ستعمل للدللة على اأن احلكم القانوين �سيطبق على 

جزء من املجموعة املخاطبة وب�سكل ع�سوائي.
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»و«، »اأو«:  
مو�سع  يف  ا�ستعمالهما  لزوم  عند  خا�سة  احلرفني،  هذين  ا�ستعمال  عند  احلر�س  يجب   
متقارب، فكل منهما يقود ملعنى يختلف عن الآخر، فاحلرف »و« ي�ستعمل للدللة على اجلمع 
بني عدة م�سائل، يف حني اأن احلرف »اأو« ي�ستعمل للف�سل بني عدة م�سائل، على �سبيل التخيري 
بينهما، وبالتايل ل يجوز باأي حال من الأحوال اجلمع بني هذين احلرفني بكتابتهما )و/اأو(، 

لأن هذا الأ�سلوب �سيوؤدي اإلى غمو�س يف الن�س.
»يجب«، »يجوز«:  

للدللة على  »يجوز«  ت�ستعمل كلمة  اأمر، يف حني  ب�سكل  التزام  لفر�س  ت�ستعمل  كلمة »يجب«   
الإباحة وعلى اإمكانّية الختيار بني عدة م�سائل، وتربز اأهمّية ا�ستعمال كلمة »يجوز« عندما 

مينح احلكم القانوين �سخ�سًا ما �سالحيات معينة يكون له خيار ممار�ستها.
تعلقت  اإذا  وبخا�سة  الت�سريع،  دقيق يف  ب�سكل  منها  الغر�س  وبيان  الأعداد  بكتابة  الهتمام   -1٥
هذه الأعداد مبدد، وا�ستخدام اأ�سلوب واحد عند الإ�سارة اإليها، وذلك ملا لهذه الأعداد من 
اأهمية بالغة يف الت�سريع، واآثار قانونية ترتتب عليها، وذلك بح�سب الغر�س من ا�ستخدامها، 
فال�سائغ يجب عليه اأن مييز دللت هذه الأعداد ويبني الغر�س منها، فيما اإذا كانت اأعداد 
اأو  اإذا كانت مدد وقف  اأو مدد، وبالن�سبة لالأخرية حتديد ما  اأو للقيا�س  تتعلق مببالغ مالية 
قطع، ومدد تنظيمية اأم مدد قانونية، مدد ن�سوء للحقوق اأم مدد تقادم، مدد لتنفيذ اللتزام 
اأم مدد لالإعفاء منه، فال�سائغ يجب اأن يو�سح ب�سكل وا�سح ودقيق نوع هذه املدد والغر�س 

منها، والآثار القانونية التي �سوف ترتتب عليها.
اإما  عنها،  للتعبري  واحد  اأ�سلوب  با�ستخدام  الأعداد  اإلى  الإ�سارة  ال�سائغ  على  يجب  كما   
بالأرقام فقط اأو بالكلمات فقط، اأو بكليهما معًا، وال�ستخدام الأخري هو الذي نراه اأكرث دقة، 
فاإذا كان ا�ستخدام الأرقام لوحدها يعترب و�سيلة لإيجاز اجلملة القانونّية وتب�سيطها لت�سهيل 
اإلى الوقوع يف اخلطاأ، لذلك فاإنه ين�سح باأن تتم  اإل اأن هذا الأ�سلوب قد يوؤدي  ا�ستيعابها، 
الإ�سارة اإلى الأعداد بالأرقام والكلمات معًا، ليكون التعبري عنها اأكرث دقة وو�سوحًا، ولتجنب 
الوقوع يف اخلطاأ يف كتابة الأعداد بالأرقام، خا�سة اإذا كان العدد كبريًا ويحتاج اإلى ا�ستخدام 

اأرقام متعددة وفوا�سل مليونية واألفية ومئوية وع�سرية.
والقاعدة التي جتب مراعاتها دائمًا عند اتباع اأ�سلوب التعبري عن الأعداد، اأن يتم اللتزام   

بها يف الت�سريع كله، بح�سب ما اإذا كان بالأرقام فقط اأو بالكلمات فقط اأو بهما معًا.
ويف حال التعبري عن الأعداد كتابة، فاإنه يجب مراعاة القواعد النحوية يف اتفاق اأو اختالف   
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جن�س املعدود عن العدد، وذلك على النحو التايل:
اأن جن�س املعدود يتوافق مع العدد يف الرقمني )1، 2(، تذكريًا وتاأنيثًا، فيقال: بند واحد  اأ- 

وبندان اثنان، ومادة واحدة ومادتان اثنتان.
اأن جن�س املعدود يختلف عن العدد يف الأرقام من )٣( اإلى )9(، فيقال: ثالثة بنود،  ب- 

و�سبع مواد.
اأن الأعداد املركبة )10، 11، 12، 1٣، .....( يخالف املعدود منفردًا ويوافقه مركبًا،  ج- 

فيقال: ع�سر مواد، وع�سرة بنود، وثالثة ع�سر بندًا، و�سبع ع�سرة مادة.
الأرقام )20، ٣0، ٤0، ٥0، ...( ل تتغري تذكريًا ول تاأنيثًا، فيقال: ع�سرون بندًا، ع�سرون  د- 

مادة.
اإح�سائّية، بحيث  الت�سريع بطريقة  ا�ستعمالها يف  التعبري عن الأعداد كتابة،  وي�ستثنى عند   
ل التعبري عن الأعداد  ُيف�سّ اأو جداول معّينة، ففي مثل هذه احلالة،  يلزم كتابتها يف قوائم 

بالأرقام ولي�س بالكلمات، وذلك من باب الخت�سار والإيجاز.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأنه عند التعبري عن الأعداد بالأرقام، اأن ت�ستخدم الأرقام العربية،   

واأن يتم فرز منازل الأعداد الكبرية بفوا�سل.
امل�سائل  لأن هذه  الت�سريع،  واملقايي�س يف  العمالت  التعبري عن  واحد عند  اأ�سلوب  ا�ستخدام   -1٦
تعترب يف غاية الدقة عند التعبري عنها، حيث يرتتب على وجودها العديد من الآثار القانونية، 
الواحد،  الت�سريع  ا�ستعمال م�سطلحاتها، يف  التعبري عنها والثبات على  والتي يلزم تو�سيح 

وفيما يلي بع�س العتبارات التي جتب مراعاتها يف هذا ال�ساأن:
التعبري عند الإ�سارة اإلى العمالت: اأ- 

لأي  منعًا  وذلك  بالرموز،  ولي�س  بالكلمات  امل�ستعملة  العملة  نوع  على  للدللة  ل  ُيف�سّ  
التبا�س قد يح�سل ب�سبب ذلك، كما يلزم جتّنب كتابة الرمز والكلمة معًا، للدللة على 

نوع العملة.
التعبري عند الإ�سارة اإلى املقايي�س: ب- 

من امل�سائل الدقيقة الواجب مراعاتها عند �سياغة م�سائل لها عالقة باملقايي�س )الأوزان   
وامل�سافات وامل�ساحات.....( توحيد وحدات القيا�س امل�ستعملة، والثبات على ا�ستعمالها.
ذات  على  للدللة  ا�ستعمالها  على  والثبات  ماألوفة،  قيا�س  وحدات  اختيار  ل  ُيف�سّ كما   

املقيا�س.
�سبق  ما  اإلى  فبالإ�سافة  الت�سريع،  الزمنية يف  املدد  التعبري عن  واحد يف  اأ�سلوب  ا�ستخدام   -1٧
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بيانه عند حديثنا عن التعبري عن الأعداد يف الت�سريع اإذا ما كانت متعلقة باملدد واملهل، فاإنه 
للمدد من حيث  اأ�سلوب حمدد عند �سياغته  ا�ستخدام  اأن يحر�س على  ال�سائغ  يجب على 
كيفية احت�سابها، بال�ساعات اأو بالأيام اأو بالأ�سابيع اأو بالأ�سهر اأو بال�سنوات، وفيما اإذا كانت 

الأيام، اأيام عمل اأم اأيام عادية.
اأن  اعتبار  والأ�سهر، على  الأ�سابيع  ا�ستخدام  اأف�سل من  الأيام  ا�ستخدام  وب�سكل عام يعترب   

اأيام الأ�سهر تختلف من �سهر اإلى اآخر.
كما يلزم حتديد بداية املدة الزمنية ونهايتها، وكيفّية احت�ساب يوم العطلة التي تتخللها اأو   

تاأتي يف اآخر يوم من هذه املهلة.
كيفية ا�ستخدام كلمات وعبارات التاأنيث والتذكري يف الت�سريع، كقاعدة عامة ُيف�سل دائمًا   -1٨
التعبري عن اجلمل  اإمكانية  الرغم من  للدللة على اجلن�سني، فعلى  املذكر  ا�ستعمال �سيغة 
من  الت�سريع  باأناقة  يخل  قد  الأ�سلوب  هذا  اتباع  اأن  اإّل  واملذكر،  املوؤنث  ب�سيغتي  القانونّية 
جانب، وقد يخل يف و�سوح احلكم القانوين ذاته من جانب اآخر، فاملخاطب بالت�سريع الذي 
يتنقل بني عدة كلمات مذكرة وموؤنثة حتمل معنى واحدًا �سيتحمل عناء كبريًا يف فهم م�سمون 
احلكم القانوين والهدف منه، وذلك فيما اإذا كان قا�سرًا على املذكر اأم املوؤنث اأم الثنني 
معًا، لذلك فاإنه من امل�ستح�سن كتابة اجلمل يف الأحكام القانونّية ب�سيغة املذكر للدللة على 

املذكر واملوؤنث يف اآن واحد.
مثال )١(:  

ن�ست املادة )٣( من القانون رقم )٨( ل�سنة 201٨ ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي   
على اأنه:

يف  العاملني  املواطنني  وغري  املواطنني  املدنيني  املوظفني  على  القانون  هذا  اأحكام  »ت�سري   
الدائرة«.

فكلمة »املوظفني« الواردة يف هذه املادة ت�سمل جميع املوظفني �سواء كانوا ذكورًا اأم اإناثًا.  
واإذا كان ا�ستعمال �سيغة التذكري هي القاعدة يف ال�سياغة الت�سريعية للتعبري عن اجلن�سني،   
فاإن ذلك ل مينع من ا�ستخدام �سيغة التاأنيث يف حالت خا�سة، متى كان احلكم القانوين 

يقت�سر تطبيقه على الإناث على وجه التحديد.
مثال:  

اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة  ن�ست املادة )٨٦( من القانون رقم )٨( ل�سنة 201٨ ب�ساأن   
دبي على اأنه:
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متنح املوظفة امل�سلمة التي يتوفى عنها زوجها اإجازة عدة براتب �سامل ملدة اأربعة اأ�سهر  »اأ- 
وع�سر اأيام تبداأ من تاريخ وفاة الزوج اأو حتى ت�سع حملها.

.».......... ب- 
فمن هذا الن�س يت�سح باأن اإجازة عدة الوفاة قا�سرة فقط على املوظفة الأنثى امل�سلمة   

دون املوظف الذكر.
هذه  يف  يجب  فاإنه  الإناث،  دون  الذكور  على  فقط  يقت�سر  القانوين  احلكم  كان  حال  ويف   
احلالة، ت�سمني الن�س ما يفيد اأن حكمه يقت�سر فقط على الذكور دون الإناث، ويكون ذلك 
ببيان اأن احلكم ينطبق على الذكور فقط، اأو با�ستثناء الإناث منه، اأو اأن احلكم القانوين ميّيز 

بني ما ينطبق على الذكور وما ينطبق على الإناث.
مثال )2(:  

ن�ست املادة )٤( من قرار املجل�س التنفيذي رقم )1٦( ل�سنة 201٣، ب�ساأن التاأمني ال�سحي   
ملوظفي حكومة دبي على اأنه:

»ي�ستحق التاأمني ال�سحي مبوجب اأحكام هذا القرار كل من:  
املوظف املواطن وعائلته، وي�ستمر ا�ستحقاق اأفراد عائلته للتاأمني ال�سحي حتى:  .1

انتهاء العالقة الزوجية بالن�سبة للزوج. اأ. 
لالأولد  بالن�سبة  اأ�سبق،  اأيهما  ميالدية،  �سنة  والع�سرين  احلادية  بلوغ  اأو  العمل  ب. 

الذكور ما مل يكن اأحدهم م�سابًا بعاهة اأو اإعاقة حتول بينه وبني العمل.
العمل اأو الزواج بالن�سبة لالإناث، ما مل يرتملن اأو يطلقن...«. ج. 

ويالحظ من حكم هذه املادة اأنه بنّي ما يخ�س الذكور وما يخ�س الإناث فيما يتعلق بحالت   
عدم �سمولهم بالتاأمني ال�سحي.

ا�ستخدام �سيغة املفرد للدللة على اجلمع، اإل اإذا تطلب الن�س ا�ستخدام اجلمع اأو املثنى،   -19
فيتم يف هذه احلالة و�سع الن�س وفقًا لهذه احلاجة.
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املذكرة الإي�شاحية

ما املق�شود باملذكرة الإي�شاحية؟

املذكرة الإي�ساحية هي عبارة عن وثيقة مكتوبة يتم اإعدادها من قبل اجلهة التي تولت اإعداد 
و�سياغة الت�سريع، تت�سمن الإجابة على ثالثة اأ�سئلة:

- ملاذا مت اإعداد الت�سريع؟

- ما هي اأهم الأحكام التي ت�سمنها الت�سريع؟

- ما هي النتائج املتوقعة من هذا الت�سريع وانعكا�ساته على اأر�س الواقع؟

اأهمية املذكرة الإي�شاحية:

اأح�سن  اإن  التي ميكن من خاللها  الأدوات  اأهم  اأحد  اأنها  الإي�ساحية يف  املذكرة  اأهمية  تتمثل 
ا�ستخدامها الإ�سهام ب�سكل كبري يف اإعطاء ال�سلطة املخت�سة باعتماد الت�سريع، واملخاطبني باأحكامه 
بعد �سدوره عن فوائد الت�سريع، وتو�سيح اإرادة امل�سرع يف تنظيم املو�سوع حمل الت�سريع، واإظهار 

اأهداف الت�سريع، والأهداف والغايات املتوخاة منه.

الطابع الثالثي للمذكرة الإي�شاحية:

املذكرة الإي�ساحية هي اأداة ذات طابع ت�سريعي، و�سيا�سي، وتقني اأو فني، فطابعها الت�سريعي 
وا�سح وماثل ل يحتاج اإلى تدليل عليه، وذلك لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكافة الت�سريعات اأيًا كان 
املجال الذي تتناوله بالتنظيم، اأما الطابع ال�سيا�سي فهو بالنظر اإلى ما متثله املذكرة الإي�ساحية 
من تعبري عن اإرادة ووجهة نظر احلكومة يف التعامل مع احلالة اأو املبادرة اأو امل�سكلة املطروحة يف 
اإطار ال�سيا�سة الت�سريعية املتبناة من جانبها، والتي تعد جزءًا ل يتجزاأ من �سيا�ستها العامة والتي 
مت التعبري عنها بوا�سطة الت�سريع، واأّما الطابع التقني اأو الفني للمذكرة الإي�ساحية، فيتمثل يف بيان 
و�سرح كافة امل�سائل ذات الطابع الفني املرتبطة باملو�سوع الذي يتناوله الت�سريع بالتنظيم، �سواء 

يف اجلوانب القت�سادية اأو الجتماعية اأو املالية اأو التنظيمية، اأو ال�سحية اأو التعليمية،..... الخ.
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�شوابط �شياغة املذكرة الإي�شاحية:

يجب اأن يراعى عند اإعداد املذكرة الإي�شاحية العديد من ال�شوابط، ومن اأهمها:

اإعداد  اإلى  دعت  التي  املوجبة  والأ�سباب  املربرات  عر�س  الإي�ساحية  املذكرة  تت�سمن  اأن   -1
الت�سريع، والغر�س الأ�سا�سي املرجّو منه، ومبعنى اآخر بيان ال�سرورة واحلاجة التي دفعت اإلى 
اإعداد الت�سريع، ويف هذا اخل�سو�س يجب اأن يعرب عن هذه احلاجة وال�سرورة بدقة واإحكام، 

لأنها ت�سّكل العمود الأ�سا�س للمذكرة الإي�ساحية.
تلبية  ياأتي  املربر  هذا  كان  اإذا  �سيما  ول  الت�سريع،  اإعداد  مبربرات  اخلا�س  اجلزء  اإبراز   -2
فهذه  دوليًا،  التزامًا  اأو  حملي  ت�سريع  اأو  احتادي  لت�سريع  ان�سياعًا  اأو  د�ستوري  ل�ستحقاق 

امل�سائل وغريها تعّد من اأهم م�سادر اإعداد الت�سريعات.
باإحدى  اأو  للحكومة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  بتنفيذ  يرتبط  الت�سريع  لإعداد  املربر  كان  اإذا   -٣

ال�سيا�سات العامة املعتمدة لديها، فاإنه يجب الإ�سارة اإلى ذلك ب�سكل وا�سح و�سريح.
اأو  الو�سع  للتعامل مع  الأف�سل  البديل  الت�سريعي هو  اأن اخليار  الإي�ساحية  املذكرة  اأن تربز   -٤
امل�سكلة املطروحة، واأن اللجوء للخيارات الأخرى كالبدائل غري الت�سريعية غري كافية ملواجهة 

امل�سكلة اأو احلاجة بذات النجاعة املرجوة من اخليار الت�سريعي.
اإبراز العالقة بني مربرات اإعداد الت�سريع وبني الأهداف املرجّوة منه، واإظهار اأن هذه العالقة   -٥
وب�سكل  ت�سهم  الت�سريع  اأحكام  اأن  اإبراز  ينبغي  اآخر  ومبعنى  ومنطقية،  �سببية  عالقة  هي 
فاعل يف حتقيق الهدف املبتغى منه، وميكن حتقيق ذلك من خالل اإدراج اأهم الأحكام التي 
يت�سمنها الت�سريع يف املذكرة الإي�ساحية، وبني هدف كل حكم وارتباطه بالهدف الأ�سا�سي 
التلخي�س  لي�س  الإي�ساحية  املذكرة  يف  الت�سريع  اأحكام  اأهم  اإيراد  من  فالغر�س  للت�سريع، 

لأحكام الت�سريع، واإمنا لغر�س الربط بينها وبني حتقيق الهدف املرجّو من الت�سريع ككل.
اخلا�س  الن�س  مثل حالت  اإليها،  النظر  لفت  يتعني  التي  املهمة  الت�سريعية  اجلوانب  اإبراز   -٦
والأحكام احلافظة  واملكان،  الزمان  الت�سريع من حيث  �سريان  اأحكام  اأو  العام،  يقيد  الذي 
والنتقالية، وتلك التي تبني املكنات والآليات املمنوحة للجهة التي �ستتولى تنفيذه، مع حتديد 
واملخاطبني  الت�سريع  باعتماد  املخت�سة  ال�سلطة  لي�سهل على  بو�سوح،  واإطار كل منها  نطاق 

باأحكامه، من فهم وا�ستيعاب اإرادة وا�سعه على نحو �سليم.
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اخلامتة

اإملام من  الى  الت�سريعات، يعّد عماًل دقيقًا و�ساقًا، يحتاج  اإعداد و�سياغة  اإن العمل يف جمال 
يحرتفه اإملامًا كبريًا بقواعد واأ�سول و�سوابط علم الت�سريع، وقد اجتهدنا قدر ا�ستطاعتنا لنقدم 
من خالل هذا الدليل ما يعني من يحرتف العمل يف هذا املجال، فيقدم لهم جمموعة من ال�سوابط 

والقواعد ال�سرت�سادية، واأف�سل املمار�سات، يف اإعداد و�سياغة الت�سريعات.

وملا كانت امل�ساكل والتحديات العملية التي تواجه من يحرتف العمل باإعداد و�سياغة الت�سريعات 
التي ل  الأولى،  اللبنة  اإل  اإن هو  الدليل  اأن هذا  فاإننا نح�سب  التنوع ول تقع حتت ح�سر،  �سديدة 
غنى عنها، يف �سبيل اإر�ساء دعائم نظام موؤ�س�سي ي�سمن اإعداد و�سياغة الت�سريعات باأعلى معايري 

اجلودة املعتمدة على م�ستوى العامل.

وبناء على ذلك، فاإن الباب مفتوح لكل جمتهد لكي ي�سيف على هذه اللبنة من جهده، وعلمه، 
تناولناها فيه، مقدمًا  التي  املجالت  ويو�سع من  الدليل،  اإلى ما قدمنا يف هذا  وخربته، في�سيف 

للمهتمني اأف�سل املمار�سات يف كل حالة، فتزداد ال�ستفادة وترت�سخ املعلومة.

واهلل ويل التوفيق،،،

امل�شت�شار/ حممد العطيوي
رئي�س املكتب الفني

الأمانة العامة للجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي
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