
أنشئ قسم التوجيه األسري بدائرة القضاء أبوظبي في 
عام 1998 ويتبع من الناحية التنظيمية إلدارة الحلول 

البديلة لفض النزاعات.

التوجيه األسري

؟ من 
نحن؟



هدفنا

1. المحافظــة علــى اســتقرار األســرة التــي تعتبر نــواة المجتمع       
وأســاس بنائه من خالل الحرص على رأب الصدع ولم الشــمل 
بحــل الخالفــات األســرية بالطــرق الوديــة وصــوال إلــى اتفــاق ناجــز 

يلبــي تطلعــات جميــع األطــراف، ويضمن حقــوق األفراد.

2. الحد من ظاهرة الطالق في المجتمع.

3. رفع مستوى الوعي بأهمية التماسك األسري.

4. تخفيف العبء على المحاكم. 

يهدف التوجيه األسري إلى:



خدماتنا
1. خدمة االستشارات االسرية . 

2. معالجة الخالفات الزوجية واألسرية.

3. إبرام اتفاق أسري بالحقوق األسرية.

4. إصدار وثيقة الطالق )إشهاد الطالق ـ المخالعة(.

5. إبرام اتفاق أسري بالحقوق المترتبة على الطالق.

6.  إبرام اتفاق أسري بشأن الحضانة وحقوق المحضونين

7. اصدار إقرار المراجعة الزوجيةـ

8. اصدار إقرار عدم المراجعة الزوجية أو إقرار انقضاء العدة.



كادرنا الوظيفي
يضم التوجيه األسري مجموعة من الموجهين 

المختصين واإلداريين المهنيين.

ويســعى الموجــه األســري المؤهــل لحــل الخالفــات األســرية بعــد 
مناقشــتها مــع األطــراف عــن طريــق طــرح الحلــول والمقترحــات 
المبتكــرة، وبيــان الحقــوق والواجبــات بيــن أفــراد األســرة، وفــي حــال 
تعذر الصلح بين الطرفين بعد المناقشــة المســتفيضة يتم إحالة 

الموضــوع إلــى المحكمــة المختصــة.  



قنوات التقديم
www.adjd.gov.ae  1. الخدمات االلكترونية بموقع دائرة القضاء

 عن طرق الخطوات اآلتية:

2. مكاتب الطباعة الخارجية المعتمدة .

1. الدخول على موقع الدائرة )يشترط وجود هوية رقمية(.. 

2. اختيار خدمات الحلول الودية. 

اختيار خدمات التوجيه واإلصالح األسري.   .3



المستندات المطلوبة
1. صورة من بطاقة الهوية اإلمارتية سارية الصالحية للطرفين

2. صــورة مــن عقــد الــزواج، فــي حالــة كان عقــد الــزواج مــن خــارج الدولــة 
يجــب أن يكــون مصدقــً مــن الجهــات المعنيــة ومترجما باللغــة العربية.

3. صورة عن خالصة القيد أو شهادة ميالد األبناء.

4. صورة من وثيقة الطالق )في حالة وقوع طالق(.

ــة وجــود أحــد طرفــي  ــة إن وجــدت )فــي حال ــه مصدق ــة قانوني 5. وكال

ــة(. النــزاع خــارج الدول

)األحــكام  مثــل  بالموضــوع  ذات صلــه  أخــرى  تقديــم  مســتندات   .6
الصــادرة مــن المحكمــة أو مــن خــارج الدولــة تكــون مصدقــة مــن جهــات 

االختصــاص، ومترجمــة باللغــة العربيــة( إن وجــدت.



وحداتنا

أوقات العمل

)أبو ظبي ـ بني ياس ـ العين ـ العامرة ـ الوقن ـ الظفرة ـ 
السلع ـ الرويس ـ دلما(.

من الساعة 7:30 ص ـ 3:00 م



التواصل معنا
فــي حــال وجــود مشــكله تواجهــك فــي حياتــك األســرية أو أي 
خالفــات زوجيــة ال تتــرد فــي التواصــل مــع التوجيــه األســري فــي 
طلــب استشــارة أســرية مباشــره دون موعــد محــدد عبر خدمة 
الواتســاب في حال اســتدعى الموضوع فتح دعوى تســتطيع 
التقــدم عبــر الخدمــات االلكترونيــة الذكيــة علــى موقــع دائــرة 
ــذي  ــد موعــد مــع الموجــه األســري المختــص ال القضــاء وتحدي
يتميــز بالخبــرة والكفــاءة فــي حــل الخالفــات الزوجيــة واألســرية 
ومناقشــة مواضيــع الطــالق وذلــك بطــرح الحلــول الوديــة مــن 
خــالل عــدة جلســات تتميــز بالخصوصيــة والســرية للوصــول 

إلــى اتفــاق يرضــي الطرفيــن 

1. ال تتردد في التواصل مع التوجيه األسري بدائرة القضاء
 أبوظبي   600599799 ـ  026512222

أو عبر الواتساب لخدمة االستشارات األسرية 026513370

2. البريد االلكتروني
family_guidance@adjd.gov.ae   


