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خليفــة بن زايــد �آل نهـيــان
رئـي ــ�س دول ــة الإم ــارات العـربـي ــة املتحـ ــدة

�صاحب ال�سـمو ال�شيخ

حممـد بــن زايـد �آل نـهـيــان
ولــي عهــد �أبوظـبــي نائــب القائ ــد الأعلــى للقــوات امل�سلحــة

�سـمو ال�شيخ

من�صـور بــن زايــد �آل نهـيــان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزيـر �ش�ؤون الرئا�سـة
رئي�س دائرة الق�ضــاء

كلمـة

سمو رئيس الدائرة
وا�صلت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،على مدار عام  ،2018م�سريتها التطويرية لتحقيق نقلة نوعية يف تقدمي اخلدمات
الق�ضائية والعدلية عرب منظومة متكاملة ومتطورة ،تلبي التطورات التنموية املت�سارعة يف �إم��ارة �أبوظبي وتعزز
تناف�سيتها ،مبا يواكب تطلعات القيادة الر�شيدة بالو�صول بالعمل احلكومي �إلى م�ستويات عاملية �ضمن جهود حتقيق
ر�ؤية حكومة �أبوظبي . 2030
وبالعمل امل�ستمر من �أجل التحديث ملواكبة امل�ستجدات لتطوير �أداء اجلهاز الق�ضائي والإداري ،وتنفيذا للخطة
اال�سرتاتيجية لدائرة الق�ضاء  ،2020 2016-وبعد ثالثة �أع��وام من بدء العمل بتلك اال�سرتاتيجية ،جاء حجم
الإجناز متوافقا مع التوقعات ،لتتكامل �إجنازات دائرة الق�ضاء مع املحقق يف الدوائر واجلهات على م�ستوى الإمارة،
لت�شكل منظومة حكومية رائدة ،ت�ضمن جودة اخلدمة و�سهولة الو�صول �إليها من قبل املتعاملني.
وتتوا�صل تلك النجاحات لتحقيق الأهداف والأولويات اال�سرتاتيجية ،يف ظل الدعم الكبري الذي يوليه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة «حفظه اهلل « ،واملتابعة احلثيثة من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،جلهود
االرتقاء باخلدمات املقدمة جلمهور املتعاملني ،واحلر�ص على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير واالبتكار.
ويف هذا ال�سياق ،ا�ستكملت دائرة الق�ضاء �إطالق مبادراتها وخططها الت�شغيلية ،متا�شيا مع الر�ؤية الطموحة حلكومة
�أبوظبي ،وذلك من خالل العمل على تعزيز جهود توظيف االبتكارات التقنية احلديثة وا�ستخدام الأنظمة املتطورة
عاملي ًا يف جميع الأعمال الق�ضائية والعدلية ،مبا يحقق طموحات ور�ؤى القيادة احلكيمة بالو�صول �إلى خدمات حكومية
عاملية امل�ستوى.
وجاء عام  ،2018حاف ًال باملبادرات النوعية وامل�شاريع املبتكرة ،ات�ساقا مع ر�ؤية دائرة الق�ضاء املتمثلة بالتميز
والفعالية يف نظام ق�ضائي م�ستقل وتقدمي خدمات عدلية عاملية اجل��ودة ،يف حني ج��اءت النتائج التي �أظهرتها
امل�ؤ�شرات الإح�صائية العامة للدائرة يف العام  ،2018لتعك�س حجم الإجناز املحقق واجلهد الكبري املبذول للو�صول
�إلى الأهداف املن�شودة و حتقيق الأولويات اال�سرتاتيجية لتعزيز فاعلية وكفاءة التقا�ضي و�ضمان منظومة العدالة
اجلنائية ،و�صوال �إلى هدف ق�ضاء عادل وناجز.

ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزيـر �ش�ؤون الرئا�سـة
رئي�س دائرة الق�ضــاء

كلمـة

وكيل الدائرة

امل�ست�شار /يو�سف �سعيد العربي
وكيل دائرة الق�ضاء

�شهد عام � ،2018إطالق دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،حزمة من املبادرات وامل�شاريع الرائدة �إقليميا وعامليا ،مبا يتوافق
مع �أهداف و�أولويات خطتها اال�سرتاتيجية � ،2020-2016ضمن جهودها املتوا�صلة و�سعيها الد�ؤوب نحو حتقيق املزيد
من التطوير واالرتقاء باخلدمات الق�ضائية والعدلية ،انطالقا من الر�ؤية احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ،ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ملنظومة التطوير التي ت�ضمن حتقيق الإجنازات يف
خمتلف القطاعات مبا ينعك�س على جودة الأداء احلكومي.
وتوا�صلت اجلهود لتطوير اخلدمات احلكومية الإلكرتونية والذكية ،مبا مي ّكن املتعاملني من اال�ستفادة من و�سائل
التقنية احلديثة ،ويوفر الوقت واجلهد ويحقق �سهولة احل�صول على اخلدمات ،وذلك يف ظل الدعم الكبري الذي
يوليه �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء،
للمنظومة الق�ضائية والعدلية يف �إمارة �أبوظبي ،ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات وفق �أرقى املعايري العاملية.
ومن هذا املنطلق ،عملت دائرة الق�ضاء خالل عام  2018على �إطالق املبادرات التي تدعم منظومة ت�شريعية وق�ضائية
متطورة ،ومن بينها م�شروع «ق�ضاء اليوم الواحد» الذي يحقق �سرعة الف�صل يف الق�ضايا ،ال�سيما يف الق�ضايا اجلزائية
الب�سيطة التي ميكن �إحالة املتهم فيها من النيابة �إلى املحكمة و�صدور احلكم يف اليوم نف�سه ،وكذلك يف الق�ضايا
العمالية الب�سيطة ،ف�ضال عن �إن�شاء دوائر ق�ضائية متخ�ص�صة ،و�إطالق نظام التطبيق الذكي مل�أموري التنفيذ امليداين
يف حماكم �أبوظبي ،واعتماد العديد من اخلدمات الرقمية ،التي ت�ؤدي دورا مهما يف ت�سهيل الو�صول �إلى اخلدمات.
وجاءت �أبرز الإجنازات والنتائج وامل�ؤ�شرات الإح�صائية الواردة بالتقرير ال�سنوي لعام  ،2018لتربز اجلهود املبذولة،
�إذ متكنت الدائرة من املحافظة على الريادة والتميز يف الأداء ،عرب موا�صلة م�سرية التحديث والتطوير وتنفيذ
املبادرات وامل�شاريع التي تدعم منظومة االبتكار  ،مع املحافظة على الن�سب املرتفعة يف الف�صل يف الق�ضايا طيلة
ال�سنوات املا�ضية ،و�ضمان �سرعة البت يف النزاعات مع مراعاة جودة الأحكام.
وختاما �أتوجه بال�شكر واالمتنان �إلى جميع منت�سبي دائرة الق�ضاء ،على ما يبذلونه من جهد ل�ضمان موا�صلة م�سرية
التطوير والإجناز.

كلمـة

النائب العام

امل�ست�شار /علي حممد البلو�شي
النائب العام لإمارة �أبوظبي

ع��ززت النيابة العامة يف �أبوظبي ،جهودها التطويرية على م��دار عام  ،2018عرب �إط�لاق حزمة من اخلدمات
الإلكرتونية والذكية ،وذلك يف �إطار خطة التحول الرقمي وتطوير اخلدمات املقدمة للمتعاملني ،ل�ضمان �سهولة
الو�صول ال�شامل للخدمات.
وتتوا�صل الإجنازات التي حتققها النيابة العامة انطالقا من توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،بتطوير �أداء و�أ�ساليب العمل يف النيابة
العامة ،مبا ي�سهم يف حتقيق النقلة النوعية يف �أداء العمل النيابي من خالل الرتكيز على اجلودة والتميز.
ومن هذا املنطلق ،متكنت النيابة العامة للعام الثامن على التوايل ،من احلفاظ على ن�سبة �إجناز مرتفعة بلغت
 99باملئة يف الت�صرف بالق�ضايا املعرو�ضة خالل عام  ،2018وذلك من خالل اعتماد �سرعة الإجناز كم�ؤ�شر �أداء
باعتباره جزء �أ�صيل من العدالة،
و�شهد عام  2018نقلة نوعية يف عمل النيابة ،من خالل العديد من امل�شاريع التطويرية� ،إذ �أكملت عملية التحول
للملف الإلكرتوين و�إلغاء التعامالت الورقية مع ال�شركاء ،و�أمتتة �إج��راءات �سري الق�ضايا اجلزائية� ،إ�ضاف ًة �إلى
اخلدمات النيابية املقدمة للمتعاملني ،بحيث �أ�صبحت تعتمد ب�شكلٍ كاملٍ على امللفات الإلكرتونية املرتبطة بنظام
�إدارة الق�ضايا «.»CMS
كما �أطلقت خدمة الإعالم بالأحكام اجلزائية ،ودفع الغرامات املتوجبة وفق هذه الأحكام عرب الر�سائل الن�صية
الق�صرية «� ،»SMSإذ ميكن للمتعاملني من �أفراد وم�ؤ�س�سات ومكاتب حماماة ،دفع الغرامات املالية يف الق�ضايا
اجلزائية �إلكرتوني ًا ،كما ميكن للمحكومني احل�صول تلقائي ًا على كف البحث «براءة الذمة» يف الق�ضايا التي يكون
احلكم فيها بالغرامة فقط ،ف�ضال عن تطبيق «ب ّلغ النيابة» ،املخ�ص�ص لأفراد املجتمع للإبالغ عن �أي واقعة معاقب
عليها قانون ًا مع تقدمي الدليل.
وت�أتي تلك املبادرات وغريها ،لتتكامل يف �أداء دور النيابة بتمثيل املجتمع واملحافظة على م�صاحله من خالل تر�سيخ
�سيادة القانون ،وموا�صلة جهودها بالعمل على �ضمان التطوير امل�ستمر ،مبا ي�سهم يف زيادة دقة التحقيقات و�سرعة
الإجناز .
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إعداد وتصميم :قطــاع االتـصــال المؤسسي والتعـاون الدولـي

مقدمـة
عززت دائرة الق�ضاء� -أبوظبي يف عام  ،2018جهودها لتطوير اخلدمات املقدمة ،تنفيذا خلطتها اال�سرتاتيجية
 ،2020-2016التي ا�ستهدفت االنتقال �إلى ثالثة حماور �أ�سا�سية مرتبطة ب�أولوياتها اال�سرتاتيجية ،تتمثل يف التحول
الرقمي الذكي يف اخلدمات لتعزيز تقدمي خدمات عالية اجلودة ،و�ضمان جودة اخلدمات الق�ضائية ،وحتقيق �أعلى
معايري متطلبات التميز الق�ضائي.
وو�ضعت دائرة الق�ضاء ن�صب �أعينها يف تنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية ،النهج القومي للقيادة الر�شيدة برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ،والر�ؤية احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،بالتطوير امل�ستمر من �أجل
تقدمي �أف�ضل اخلدمات مبعايري عاملية.
وبينت الإح�صاءات والأرقام واملبادرات املنفذة ،حجم العمل املنجز يف تنفيذ م�شاريع اخلطة اال�سرتاتيجية ،ل�ضمان
امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق ر�ؤية �أبوظبي .2030
وهنا ن�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي الذي ي�ستعر�ض �أبرز �إجنازات دائرة الق�ضاء يف عام .2018
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لمحـة عامـة
أنشــئت دائــرة القضــاء بموجــب القانــون رقــم  23لســنة
كدائــرة مســتقلة حيــث حــدد القانــون اإلطــار العــام لتشــكيل
وعمــل الدائرة .وللهيــكل التنظيمي لدائــرة القضاء خصوصية
حيــث يقوم على ثالثــة أجنحة ،هي :المحاكم أو القضاء ،والنيابة
العامة ،والجهاز اإلداري.

2006

مع مرور �أكرث من ن�صف املدة الزمنية املخ�ص�صة لتنفيذ
اخلطة اال�سرتاتيجية لإم��ارة �أبوظبي ،2020-2016
يظل دور النظام الق�ضائي ،و�أهمية االرتقاء مبمار�ساته
وقدراته ،من �أبرز العوامل التي ت�سهم يف الو�صول �إلى
العدالة الناجزة ومراعاة احلقوق� ،إذ يعد ق�ضاء �أبوظبي
هو الركيزة الأ�سا�سية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف
الإمارة و�ضمان متتع الأفراد بحياة �آمنة وكرمية.
ويف هذا الإط��ار ،ا�ستمرت دائ��رة الق�ضاء يف جهودها
احلثيثة نحو رف��ع ال��ع��وائ��ق االقت�صادية واجلغرافية
والقانونية والإج��رائ��ي��ة ،مبا ي�ضمن �سهولة احل�صول

على خدمة التقا�ضي �أو اللجوء للعدالة� ،إذ ارتفع عدد
املحاكم و�أعيد توزيع مواقعها اجلغرافية يف الإم��ارة
بناء على الكثافة ال�سكانية ونوعية الن�شاط االقت�صادي
يف كل منطقة ،وقد �أدى ذلك �إلى املحافظة على ن�سبة
مرتفعة ملعدل الف�صل يف الق�ضايا ،ومتا�شيا مع متطلبات
املرحلة القادمة� ،أطلقت الدائرة مبادرات عدة ترمي
�إلى م�ستقبل النظام الق�ضائي واخلدمات العدلية ومنها
م�شروع التحول الرقمي و�أمتتة حماكم ونيابات املرور
وغريها مما �سيتم ا�ستعرا�ضه تف�صي ًال يف التقرير.

1968

قانون ان�شاء املحاكم

ن�ص
يف � 1968صدر قانون املحاكم ال��ذي ّ
على توزيع العمل الق�ضائي ب��الإم��ارة على
ث�لاث دوائ���ر ،يف �أبوظبي وال��ع�ين والظفرة
وتعيني قا�ضيني لكل دائرة.
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1974

ان�شاء املحكمة ال�شرعية

يف � 1974صدر قانون ان�شاء دائرة الق�ضاء
ال�شرعي لإمارة �أبوظبي لتتولى تنظيم العمل
الق�ضائي يف الإمارة.

2006

ان�شاء دائرة الق�ضاء

يف � 2006صدر القانون املحلي رق��م
ال��ذي ن�ص على �أن تن�ش�أ يف �إم��ارة �أبوظبي
دائ��رة للق�ضاء تتبع احلاكم مبا�شرة وحتل
حمل دائرة الق�ضاء ال�شرعي.
22

أو ًال :القضـاء

تت�شكل املحاكم يف دائرة الق�ضاء من املحاكم االبتدائية
وحماكم اال�ستئناف وحمكمة النق�ض وهي موزعة على
�أنحاء �إمارة �أبوظبي يف مناطق �أبوظبي والعني والظفرة.
مبوجب القانون امل�شار �إليه �أعاله ،يتم ت�شكيل املحاكم يف
الدائرة على �أ�سا�س قيمة الدعوى حيث تت�شكل املحاكم
االبتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية ،وعلى �أ�سا�س
مو�ضوع الدعوى (التخ�ص�ص) حيث يوجد يف املحاكم
الدوائر املدنية والتجارية واجلزائية ودوائ��ر الأح��وال
ال�شخ�صية والدوائر الإدارية.
ي�����ش��رف ع��ل��ى ال��ق�����ض��اء جمل�س ال��ق�����ض��اء ال���ذي يعمل
على حتقيق ا�ستقاللية الق�ضاء م��ن خ�لال مبا�شرة
االخت�صا�صات امل��ق��ررة ل��ه ق��ان��ون�� ًا ،وينظر على وجه
اخل�صو�ص يف امل�سائل املتعلقة بتعيني الق�ضاة و�أع�ضاء

النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم و�إعارتهم وفق
القوانني واجبة التطبيق ،واتخاذ ما يلزم من �إجراءات
نحو ت���أدي��ب��ه��م ،وي�سهر على ح�سن �أداء �سري العمل
الق�ضائي ،و�إبداء الر�أي يف م�شروعات القوانني املتعلقة
بالق�ضاء والنيابة العامة بالإمارة .كما ي�شرف املجل�س
فني ًا على حماكم الإمارة و�إدارة التنفيذ و�إدارة احللول
البديلة لف�ض املنازعات.
وتعمل �إدارة التنفيذ و�إدارة التفتي�ش الق�ضائي املن�ش�أتني
مبوجب ن�ص القانون �أي�ض ًا ك���إدارت�ين متخ�ص�صتني
مل�ساعدة ال��دائ��رة على حتقيق االخت�صا�صات املقررة
لها ،وذلك يف جمال تنفيذ الأحكام الق�ضائية ويف جمال
متابعة �ش�ؤون الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة العامة لتحقيق
اال�ستقالل الق�ضائي.

ثانيًا :النيابة العامة

وفيما يتعلق بالنيابة العامة ،باعتبارها جزء ًا من ال�سلطة
الق�ضائية ،فقد ن�صت املادة الع�شرون من الفقرة الأولى
من القانون رقم  23ل�سنة  2006على �أن يكون للإمارة
نيابة عامة ت�شكل برئا�سة النائب العام وعدد كاف من
الأع�ضاء ،يعينون جميع ًا مبرا�سيم �أمريية.

تبا�شر النيابة العامة �سائر االخت�صا�صات املقررة لها
قانون ًا ،ويقت�صر عليها وحدها حق حتريك الدعوى
اجلزائية يف �سائر �أحوالها ،ما مل ين�ص القانون على
خالف ذلك .ويتبع النائب العام كل من املكتب الفني
للنائب العام وجميع نيابات الإمارة.
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الخطـة
االسـتراتيجيـة
2020 - 2016

الرؤيـة

التميز والفعالية يف نظام ق�ضائي
م�ستقل وت��ق��دمي خ��دم��ات عدلية
عاملية اجلودة
الرسالة

التم�سك ب�سيادة القانون من خالل
حتقيق ال��ع��دال��ة و�صيانة احلقوق
ون�شر ال�سالم يف املجتمع
القيـم

االلتزام بالتميز
العمل اجلماعي
خدمة اجلمهور
االهتمام باملتعاملني
اال�ستقاللية
العدالة
النزاهة

مع مرور �أكرث من ن�صف املدة الزمنية املخ�ص�صة لتنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية
لإمارة �أبوظبي  ،2020-2016يظل دور النظام الق�ضائي ،و�أهمية االرتقاء
مبمار�ساته وقدراته ،من �أب��رز العوامل التي ت�سهم يف الو�صول �إل��ى العدالة
الناجزة ومراعاة احلقوق� ،إذ يعد ق�ضاء �أبوظبي هو الركيزة الأ�سا�سية يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف الإمارة و�ضمان متتع الأفراد بحياة �آمنة وكرمية.
ويف هذا الإطار ،ا�ستمرت دائرة الق�ضاء يف جهودها احلثيثة نحو رفع العوائق
االقت�صادية واجلغرافية والقانونية والإجرائية ،مبا ي�ضمن �سهولة احل�صول على
خدمة التقا�ضي �أو اللجوء للعدالة� ،إذ ارتفع عدد املحاكم و�أعيد توزيع مواقعها
اجلغرافية يف الإمارة بناء على الكثافة ال�سكانية ونوعية الن�شاط االقت�صادي
يف كل منطقة ،وقد �أدى ذلك �إلى املحافظة على ن�سبة مرتفعة ملعدل الف�صل يف
الق�ضايا ،ومتا�شيا مع متطلبات املرحلة القادمة� ،أطلقت الدائرة مبادرات عدة
ترمي �إلى م�ستقبل النظام الق�ضائي واخلدمات العدلية ومنها م�شروع التحول
الرقمي و�أمتتة حماكم ونيابات املرور وغريها مما �سيتم ا�ستعرا�ضه تف�صي ًال
يف التقرير.

ﺑﺮاﻣﺞ داﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻣﺎرة

اوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗــﻌـــﺰﻳــــــــﺰ ﻓــﺎﻋـﻠــﻴـــــﺔ واﺳـــــﺘـﺪاﻣـــــﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻟﻮﺻـﻮل اﻟﺸـﺎﻣـﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣـﺎت

اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﻘﻴـﻢ
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دﻋـﻢ اﻟﻜـﻔـﺎءات اﻟﻘﻀـﺎﺋـﻴـــﺔ
وا دارﻳـــﺔ ﻋـﺒــﺮ اﺳـــﺘـﻘـﻄـﺎب
اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻻﻟﺘـﺰام ﺑﺎﻟﺘﻤﻴـﺰ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﻗﻀﺎء
ﻋﺎدل وﻧﺎﺟﺰ
ﻫﺪف داﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻣﺎرة

ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ
وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ

ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة وإﺗﺴﺎق اﺣﻜﺎم
وﺗﻤﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

ﺿﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ
ﻋـﺒـﺮ اﻟﻤﺸــــﺎرﻛــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘـﺪاﻣـــﺔ ﻣﻊ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ

ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺤﻠـﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر

اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﺸﺮﻛﺎء

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴـﺔ

اﻟﻌﺪاﻟـﺔ

اﻟﻨﺰاﻫـﺔ
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أبرز اإلنجازات
ضمان جــودة واتساق
األحـــــكـــــام وتــمــيــز
الخدمات العدلية

ت�أتي هذه الأولوية يف �صلب العمل الق�ضائي ،ولها من الأثر اال�سرتاتيجي ما
ي�سهم يف املقام الأول يف �أداء الدائرة لر�سالتها وحتقيق ر�ؤيتها يف توفري نظام
ق�ضائي متميز يطبق املمار�سات الق�ضائية والعدلية املثلى.
كما �أن جودة وات�ساق الأحكام بني خمتلف درجات التقا�ضي وحتقيق التميز
يف اخلدمات العدلية ،يخدم توجه الدائرة ب�شكل خا�ص ،والإمارة ب�شكل عام،
يف حتقيق الثقة املحلية والعاملية يف النظام الق�ضائي بالإمارة ،مما ينعك�س
بدوره على حركة النمو واال�ستثمار.
وقد قطعت الدائرة �أ�شواطا متقدمة يف �إجناز متطلبات هذه الأولوية� ،إذ
حققت م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالأولوية نتائج مميزة خالل عام ،2018
وا�شتملت امل�ؤ�شرات على قيا�س ن�سب ت�أييد الأحكام بني درج��ات املحاكم
املختلفة ون�سب �إجناز الق�ضايا املرورية.
مشروع قضاء اليوم الواحد

�أطلقت دائ��رة الق�ضاء ،م�شروع «ق�ضاء اليوم الواحد» الذي يحقق �سرعة
الف�صل يف الق�ضايا ،ال�سيما يف الق�ضايا اجلزائية الب�سيطة التي ميكن �إحالة
املتهم فيها من النيابة �إلى املحكمة و�صدور احلكم يف اليوم نف�سه ،وكذلك
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يف الق�ضايا العمالية الب�سيطة ،وكذلك يف بع�ض الق�ضايا
املتعلقة بالق�ضاء ال�شرعي والتوثيق ،وذلك بعد جتربتها
وت�لايف معوقاتها .ويعد امل�شروع نقلة نوعية يف تقدمي
اخلدمات الق�ضائية� ،إذ جاء بعد عملية تقييم �شاملة
لعمل املحاكم ،ودرا�سة وافية للمتطلبات التطويرية،
بهدف اتخاذ خطوات ملمو�سة ت�سهم يف حتقيق �سرعة
الف�صل يف الق�ضايا ،وتقدمي خدمات عاملية اجل��ودة
وتعزيز فاعلية وكفاءة التقا�ضي ،و�صو ًال �إلى ق�ضاء عادل
وناجز.
إطالق مركز االبتكار

قا�ض �أو �أكرث من
اخلدمة امل�ساعدة� ،إ�ضافة �إلى ندب ٍ
ق�ضاة املحكمة العمالية لنظر امل�سائل امل�ستعجلة يف �إطار
النزاعات العمالية ،دون امل�سا�س ب�أ�صل احل��ق ،حيث
يخت�ص ب�إ�صدار الأوامر على العرائ�ض ،والأوامر الوقتية
و�أوامر الأداء املتعلقة باخت�صا�ص املحكمة ،مهما كانت
قيمتها.
تعزيز فاعلية واستدامة العمليات
القضائية وضمان سهولة الوصول
الشامل للخدمات

�أطلقت الدائرة مركز االبتكار الذي مت ت�صميمه بحيث
يكون جزء من منظومة البيئة املحفزة لالبتكار يف دائرة
الق�ضاء حيث يوفر امل�ساحة والأج��واء الالزمة لتنظيم
مناق�شات ي�شارك فيها كافة الأطراف املعنية ال�ستحداث
وتطوير �أفكار وحلول مبتكرة يف جمال العمل ودرا�سة
ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات احل��ال��ي��ة وامل�ستقبلية وف��ق منهجية
االبتكار يف الدائرة وطرح احللول و�إج��راء التحليالت
املرتبطة و�صوال �إل��ى نتائج ت�ساهم يف تطوير منظومة
العمل الق�ضائي وامل�ؤ�س�سي يف الدائرة.

تعد ا�ستدامة العمليات احلكومية من �أهم �أولويات �إمارة
�أبوظبي ،نظر ًا للمتغريات التي متر بها املنطقة ،كما �أن
جناح تلك العمليات مرهون ًا �أي�ض ًا مبدى فاعليتها بدء
من مدخالتها وحتى نتائجها النهائية ،وبطبيعة احلال،
و�ضعت دائرة الق�ضاء ن�صب �أعينها �أهمية اال�ستدامة
والفاعلية يف الإجراءات والعمليات الق�ضائية ،واحلر�ص
على االنت�شار اجلغرايف مع و�ضع م�ستهدفات وا�ضحة
لالنت�شار الرقمي �أي�ض ًا ،ما يتيح اخل��ي��ارات املتعددة
للمراجعني واملتعاملني يف الو�صول �إلى خدماتها.

إنشاء محكمة أبوظبي العمالية

ومتيزت نتائج م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالأولوية خالل
عام  ،2018وا�شتملت امل�ؤ�شرات على قيا�س ن�سب ر�ضا
اجلمهور ع��ن اخل��دم��ات ،ون�سب �إجن���از م�ستهدفات
التحول الرقمي يف اخلدمات العدلية وخدمات النيابة
العامة.

�أ�صدر �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة
الق�ضاء يف �أبوظبي ،قرار ًا ب�إن�شاء حمكمة متخ�ص�صة
يف نظر الق�ضايا العمالية حتت ا�سم «حمكمة �أبوظبي
العمالية» ،على �أن ت�ضم دوائر ابتدائية جزئية وكلية،
ودوائر ا�ستئناف ودائرة تنفيذ.
كما ت�ضمن ال��ق��رار �إح��ال��ة ال��دع��اوى ك��اف��ة والطعون
املعرو�ضة حالي ًا على الدوائر العمالية مبحاكم �أبوظبي،
لتنظر �أم��ام املحكمة امل�ستحدثة ،با�ستثناء الدعاوى
والطعون املحجوزة للحكم.
وت�ضم املحكمة ال��دوائ��ر االبتدائية ب�شقيها اجلزئي
والكلي ،ودوائ���ر اال�ستئناف والتنفيذ ،ودائ���رة اليوم
ال��واح��د العمالية ،ودائ���رة املنازعات اخلا�صة بعمال

النظام اإللكتروني الفتتاح الجلسات

ا�ستحدثت الدائرة نظام �إلكرتوين متكامل الفتتاح جل�سات
املحاكم ،يت�ضمن عدد ًا من اخلا�صيات الإلكرتونية ،التي
ت�ستهدف م�صلحة املتقا�ضيني وكل �أطراف الق�ضية ،من
خالل احلفاظ على �سرية و�أمن امللفات الق�ضائية� ،إ�ضافة
�إلى الت�أكد من دقة مواعيد افتتاح اجلل�سات وفق الأوقات
املحددة من ِقبل جمل�س ق�ضاء �أبوظبي .ويعمل النظام
على و�ضع �أعمال اجلل�سات �ضمن منظومة �إلكرتونية
واح��دة� ،إذ يتم افتتاح اجلل�سة يف موعدها املحدد من
ِقبل جمل�س للق�ضاء ،وعند بداية كل جل�سة يقوم �أمني �سر
دائــرة القضــاء في أبوظبـي
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اجلل�سة بطلب كلمة مرور من النظام الذي ير�سلها �إلى
رئي�س اجلل�سة فقط ،وهو من مي ّررها �إلى �أمني ال�سر ،حتى
يتمكن من افتتاح اجلل�سة.
إطالق خدمة الدخول الذكي
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واح��دة للو�صول �إل��ى العديد من اخل��دم��ات احلكومية
�سواء االحتادية �أو املحلية ملختلف �إمارات الدولة.
إطالق حملة توعوية تستهدف 100
ألف عامل في أبوظبي

�أطلقت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي بالتعاون مع الهيئة
العامة لتنظيم قطاع االت�صاالت بدولة الإمارات ،خدمة
ال��دخ��ول ال��ذك��ي �إل��ى خدماتها الإلكرتونية م��ن خالل
احل�ساب املوحد للخدمات احلكومية لدولة الإم��ارات
على �شبكة الإن�ترن��ت ،وذل��ك يف �إط��ار حتقيق �أولويتها
اال�سرتاتيجية املتمثلة يف ت�سهيل الو�صول �إلى العدالة
وجتويد خدماتها العدلية والقانونية لتحقيق العدالة
الناجزة.

�أطلقت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،حملة توعوية ت�ستهدف
نحو � 100أل��ف عامل يف عدد من امل��دن العمالية على
م�ستوى �إمارة �أبوظبي ،وذلك على مدار العام ،2018
بهدف تعزيز جهود ن�شر الثقافة القانونية وتعريف
العمال بحقوقهم وواجباتهم ،حتقيقا لر�سالة الدائرة
يف التم�سك ب�سيادة القانون من خالل حتقيق العدالة
و�صيانة احلقوق ون�شر ال�سالم يف املجتمع.

وتعد خدمة الدخول الذكي جز ًء من مبادرات احلكومة
ال��ذك��ي��ة� ،ضمن اخل��ط��ة الوطنية ال��ه��ادف��ة �إل���ى تقدمي
اخل��دم��ات احلكومية الذكية ال�شخ�صية للمواطنني
واملقيمني وال��زوار عرب بوابة واحدة با�ستخدام ح�ساب
موحد ،حيث يحتاج امل�ستخدم فقط �إلى امل�صادقة ملرة

وتركز احلملة على تقدمي �أن�شطتها يف القرى العمالية،
وذل��ك بهدف �ضمان الو�صول �إل��ى �شريحة كبرية من
الفئة امل�ستهدفة ،ويتم ذلك من خالل تقدمي حما�ضرات
ب��ث�لاث ل��غ��ات ت�شمل العربية والإجن��ل��ي��زي��ة والأوردو،
للتعريف ب�أبرز املواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة
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يف دولة الإمارات ،ف�ض ًال عن الإجابة على جميع الأ�سئلة
واال�ستف�سارات املقدمة من قبل العمال ،والتي تركزت
حول كيفية احت�ساب امل�ستحقات العمالية والإج��ازات،
و�آل��ي��ة تقدمي ال�شكاوى ،و�شرح قانون العمل ،وحقوق
وواجبات العامل ،واملحظورات التي يجب جتنبها حتى
ال يقع حت��ت امل�سائلة القانونية ،ع�لاوة على تعريف
العمال ب�آلية قيد ال�شكوى العمالية� ،إلى جانب التعريف
ب�إجراءات الأمن وال�سالمة يف املدن العمالية.
إطالق دوائر قضائية ونيابة
متخصصة في الجرائم المرتكبة ضد
عمالة الخدمة المساعدة

�أطلقت دائرة الق�ضاء نيابة وحمكمة متخ�ص�صة للنظر
يف اجل��رائ��م املرتكبة �ضد عمال اخل��دم��ة امل�ساعدة،
وذلك يف �إطار اال�ستجابة ملتطلبات تنفيذ املادة الثالثة
من القانون االحتادي الذي �أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،ب�ش�أن عمال
اخلدمة امل�ساعدة.
وتدعم الدوائر الق�ضائية اجلديدة حماية هذه الفئة
من �أي جتاوزات ،ف�ضال عن تر�سيخ البنية امل�ؤ�س�ساتية
الح�ترام حقوق الإن�سان ،يف حني �أن تخ�صي�ص نيابة
عامة وحماكم لنظر الق�ضايا املتعلقة باالعتداء على
حقوق هذه الفئة التي ت�ضم عمال وخدم املنازل واملزارع
اخلا�صة �سي�ؤدي بال�ضرورة �إل��ى تراكم اخل�برات لدى
الق�ضاة واالداري�ين يف التعامل بفاعلية معها ،وي�ؤ�س�س
لقاعدة معلومات حول هذه الق�ضايا ت�سهم يف تطوير
�أداء املحاكم وجتويد الأحكام.
التقاضي اإللكتروني في المحاكم
العقارية

�أطلقت دائ��رة الق�ضاء ،املحكمة الإلكرتونية للتقا�ضي
الذكي يف املنازعات الإيجارية ،والتي ت�سهم �إيجابي ًا يف
حت�سني �صورة �أبوظبي كمدين ًة مثالي ًة لل�سكن واال�ستثمار،
�إذ ميثل القرار دعم ًا م�ؤ�س�ساتي ًا للجهود احلكومية نحو
توفري بيئة جاذبة لال�ستثمار العقاري يف الإمارة ،وي�سهم

يف تعزيز ثقة م�لاك العقارات وم�ست�أجري الوحدات
ال�سكنية با�ستقرار ال�سوق العقارية يف الإم��ارة ،يف ظل
تقا�ض �إلكرتونية متطورة ،تلبي تطلعات �أطراف
�آلية ٍ
العالقة اال�ستثمارية يف ال�سوق العقارية ،وتراعي طبيعة
النزاعات التي ميكن �أن تن�ش�أ بينهم ،من خالل تطوير
نظام ق�ضائي ي�سهل ال��و���ص��ول �إل��ى ال��ع��دال��ة يف �إط��ار
�إجراءات مرنة و�سريعة.
ويتيح النظام ت�سهيل خ��دم��ات التقا�ضي على م��دار
ال�ساعة لفئات الق�ضاة و�أعوانهم� ،إ�ضافة �إلى جمهور
املتعاملني ،ب��دء ًا من عملية القيد والتح�ضري وم��رور ًا
بتداول املنازعة وانتهاء بالف�صل فيها وتنفيذها� ،إذ
تت�ضمن �إج���راءات املحاكمة وف��ق النظام امل�ستحدث
احل�صول على خدمات التقا�ضي عن ُبعد ،وذلك عرب
ثالث بوابات �إلكرتونية للدائرة ،وهي النظام الإلكرتوين
للمحامني �أو عن طريق مكاتب الطباعة� ،إ�ضافة �إلى
�إمكانية دخول �أطراف النزاع �إلى النظام ب�أنف�سهم من
خالل موقع الدائرة الإلكرتوين.
إطالق المنصة الرقمية للكاتب العدل

�أطلقت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي ،املن�صة الرقمية
للكاتب العدل ،والتي توفر �إمكانية حت�ضري  52معاملة
عدلية وتوثيقية ذاتي ًا عرب �أجهزة مزودة بقارئ هوية،
وت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار حتقيق الأولوية اال�سرتاتيجية
ل��دائ��رة الق�ضاء املتمثلة بتعزيز فاعلية وا�ستدامة
العمليات الق�ضائية و�ضمان �سهولة الو�صول ال�شامل
للخدمات العدلية والتوثيقية ،وجتويدها مبا يتنا�سب مع
متطلبات التطور االقت�صادي يف �إمارة �أبوظبي ،من حيث
�سرعة الإجناز وجودة اخلدمات.
ويتيح النظام اجلديد للمتعامل �إدخال بيانات �أطراف
املعاملة عرب قارئ الهوية ،ثم تعبئة النموذج وفق اخلدمة
املطلوبة ،وبعد ا�ستكمال البيانات املطلوبة ،ت�صل �إلى
املتعامل ر�سالة ن�صية على هاتفه املتحرك با�ستكمال
املعاملة ورقمها املرجعي على النظام الإلكرتوين ،ومن
ثم التوقيع �أ�صو ًال �أمام الكاتب العدل.
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إطالق خدمة المحادثة الفورية عبر
«واتساب» Whatsapp

�أط��ل��ق م��رك��ز االت�����ص��ال ب��دائ��رة الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي،
خدمات املحادثة الفورية عن طريق املوقع الإلكرتوين
� www.adjd.gov.aeإ�ضافة �إلى الدرد�شة عن طريق
تطبيق املحادثة الفوري «وات�ساب» عرب الهاتف ،وذلك
للتعرف �إل��ى �إج���راءات احل�صول على خدمات الدائرة
والوثائق املطلوبة و�ساعات العمل وغريها من املعلومات
الأ�سا�سية لإجناز املعامالت ،لت�شكل بذلك �إ�ضافة نوعية
تتيح للمتعاملني احل�صول على املعلومات ب�سهولة وي�سر
با�ستخدام �أحدث تقنيات االت�صال.

على م�ستوى املنطقة لتدعم جهود توفري بيئة جاذبة
لال�ستثمار العقاري يف �أبوظبي ،عرب تعزيز ثقة مالك
العقارات وم�ست�أجري الوحدات ال�سكنية يف وجود �آلية
تقا�ضي ناجزة ت�ضمن تب�سيط الإجراءات و�سرعة الف�صل
يف املنازعات� ،إذ تخت�صر مراحل املحاكم االبتدائية
واال�ستئناف وتقلي�ص حجم املنازعات املتعلقة بالإيجارات
وت�ساعد يف �ضبط النظام الإيجاري يف �إمارة �أبوظبي ،من
خالل الت�أكيد على �أهمية العقود امل�سجلة مبنحها �صفة
ال�سند التنفيذي الذي ي�سمح باقت�ضاء احلقوق مبا�شرة،
ومبا ي�شجع �أطراف العالقة على اللجوء �إليها كما �سرتفع
الثقة يف النظام الإيجاري لإتاحة �إمكانية ا�ستيفاء احلقوق
يف التنفيذ من دون املرور مبراحل املحكمة املو�ضوعية.

تدشين خدمات الكاتب العدل في
إطالق خدمة اإلعالم باألحكام الجزائية
المنشآت اإلصالحية والعقابية
ودفـــع الــغــرامــات الــخــاصــة بها عبر
د�شنت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،خدمة الكاتب العدل الرسائل النصية القصيرة sms

احلكومي يف مقر املن�ش�آت الإ�صالحية والعقابية ،وذلك
بعد قيد وترخي�ص ع��دد م��ن �ضباط ال��ق��ي��ادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ،لأداء مهام الكاتب العدل احلكومي
�ضمن اخت�صا�صاتهم يف �إط��ار العمل بالقانون رقم 11
لعام  2017يف �ش�أن عمل الكاتب العدل يف �إمارة �أبوظبي،
وقرار �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء،
رق��م  38لعام  ،2017باعتماد الئحة الكاتب العدل
اخلا�ص ونظام موظفي اجلهات احلكومية املرخ�ص لهم
مبزاولة مهنة الكاتب العدل العام ،وذلك بهدف ت�سهيل
عملية الو�صول �إلى اخلدمات العدلية بالن�سبة �إلى النزالء
وتوفري حركة االنتقال من و�إل��ى الدائرة للح�صول على
خدمات الكاتب العدل».
منح الصفة التنفيذية
للعقود اإليجارية المسجلة

يف �ضوء قرار �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة
الق�ضاء يف �أبوظبي ،جاءت مبادرة منح ال�صفة التنفيذية
للعقود الإي��ج��اري��ة امل�سجلة ،لتكون الأول���ى م��ن نوعها
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�أطلقت النيابة العامة خدمة الإعالم بالأحكام اجلزائية،
ودفع الغرامات املتوجبة وفق هذه الأحكام عرب الر�سائل
الن�صية الق�صرية « ،»SMSحيث ميكن للمتعاملني من
�أفراد وم�ؤ�س�سات ومكاتب حماماة ،دفع الغرامات املالية
يف الق�ضايا اجلزائية �إلكرتوني ًا ،دون احلاجة لزيارة
مبنى دائ��رة الق�ضاء ،كما ميكن للمحكومني احل�صول
تلقائي ًا على كف البحث «براءة الذمة» يف الق�ضايا التي
يكون احلكم فيها بالغرامة فقط.
وت�ستهدف اخل��دم��ة ،تب�سيط الإج�����راءات للمتعاملني
وت�سريع �آل��ي��ة حت�صيل ال��غ��رام��ات ع�بر جت��اوز العوائق
الزمانية واملكانية� ،إذ ميكن ال�سداد على مدار ال�ساعة،
و�أي�ض ًا ال�سداد من مكان تواجد املتعامل حتى من خارج
الدولة ،مما ي�سهم يف ت�سهيل املرور عرب املنافذ احلدودية
من و�إلى الدولة للأ�شخا�ص املحكومني بغرامات مالية،
و تقت�صر اخلدمة على �أح��ك��ام الغرامة ح�صر ًا ،وهي
تت�ضمن �إر�سال �إ�شعار باحلكم للمحكوم عليهم عرب ر�سالة
ن�صية ق�صرية� ،إ�ضافة �إلى توفري �إمكانية �سداد الغرامة
عن طريق اخلدمة ،وبالتايل جتنب اتخاذ الإج��راءات
القانونية املتبعة يف الق�ضية مو�ضوع احلكم.

إطالق التطبيق الذكي
لمأموري التنفيذ الميداني

�أطلق �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة
الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي ،نظام التطبيق ال��ذك��ي مل���أم��وري
التنفيذ امليداين يف حماكم �أبوظبي ،والذي يتيح تنفيذ
جميع عمليات الإعالن والإخالء واحلجز على املنقوالت
وات��خ��اذ ال��ق��رارات واالعتماد من قبل قا�ضي التنفيذ
�إلكرتوني ًا.
و ي�سهم النظام يف اخت�صار الوقت واجلهد ،ف�ض ًال عن
زي��ادة الإنتاجية الوظيفية بن�سب تزيد على  % 90يف
حني �سيتم توفري النظام من خالل � 11سيارة جمهزة
ب�أحدث التقنيات املطلوبة لإجناز مهام م�أمور التنفيذ
اليومية.
ويتيح التطبيق �إع���ادة هند�سة وج��دول��ة مهام م�أمور
التنفيذ ،مع �إمكانية تنفيذ مهامه مبا�شرة من خالل
موقع التنفيذ دون احلاجة �إلى مراجعة مقر العمل� ،إذ
يتميز بتكامله مع جميع �أنظمة حماكم دائرة الق�ضاء،
وتزويده بقارئ لبطاقة الهوية مع �إمكانية �إر�سال ر�سائل
ن�صية لأطراف ملف التنفيذ ،بعد االنتهاء من كل مرحلة
�إجرائية ،واحل�صول على توقيعات �أطراف ملف التنفيذ
�إلكرتوني ًا عرب الأجهزة الذكية ،ف�ض ًال عن القدرة على

تخزين وحفظ جميع بيانات مواقع التنفيذ ،بحيث ميكن
الرجوع �إليها يف �أي وقت وبال�سرعة املطلوبة ،كما مت
تزويد التطبيق بنظام اخلرائط الإلكرتونية (،)GPS
لال�ستدالل على مواقع التنفيذ ب�سهولة وي�سر.
افتتاح مركز الترجمة الفورية عبر
وسائل االتصال المرئي

افتتحت دائ��رة الق�ضاء مركز الرتجمة الفورية عرب
و�سائل االت�صال املرئي ،والذي يقدم خدمات متكاملة
للرتجمة بلغات العامل املعتمدة ،وذلك �أثناء املحاكمات
با�ستخدام �أح���دث التقنيات والو�سائل التكنولوجية
املتطورة.
ويتيح ا�ستخدام تقنية االت�صال املرئي يف تقدمي خدمات
الرتجمة الفورية تن�سيق عمل الرتجمة باال�ستفادة من
البنية التحتية املتقدمة املتوافرة يف دائ��رة الق�ضاء،
بحيث متكن تلك اخلدمة عرب تقنيات االت�صال املرئي
تقدمي خ��دم��ات الرتجمة �أث��ن��اء املحاكمات يف مركز
الرتجمة الفورية من دون احلاجة �إلى تنقل املرتجمني
بني املكاتب والإدارات وقاعات املحاكم ،مبا ي�سهم يف
اخت�صار الوقت واجلهد ويحقق اال�ستفادة الق�صوى
من الإمكانيات املتاحة� ،إلى جانب �إمكانية الوقوف على
متطلبات العمل وتوفري االحتياجات الفعلية ل�ضمان
التطوير امل�ستمر .
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منح الصفة التنفيذية للعقود
اإليجارية المسجلة

يف �ضوء قرار �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س
دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،جاءت مبادرة منح ال�صفة
التنفيذية للعقود الإيجارية امل�سجلة ،لتكون الأولى من
نوعها على م�ستوى املنطقة لتدعم جهود توفري بيئة
جاذبة لال�ستثمار العقاري يف �أبوظبي ،عرب تعزيز ثقة
مالك العقارات وم�ست�أجري الوحدات ال�سكنية يف وجود
�آلية تقا�ضي ناجزة ت�ضمن تب�سيط الإج��راءات و�سرعة
الف�صل يف امل��ن��ازع��ات� ،إذ تخت�صر م��راح��ل املحاكم
االبتدائية واال�ستئناف وتقلي�ص حجم املنازعات املتعلقة
بالإيجارات وت�ساعد يف �ضبط النظام الإيجاري يف �إمارة
�أبوظبي ،من خالل الت�أكيد على �أهمية العقود امل�سجلة
مبنحها �صفة ال�سند التنفيذي ال��ذي ي�سمح باقت�ضاء
احل��ق��وق مبا�شرة ،ومب��ا ي�شجع �أط���راف العالقة على
اللجوء
مبادرة ترجمة مستندات ووثائق
الدعوى إلى اإلنجليزية لغير الناطقين
بالعربية

جاء تنفيذ تلك املبادرة بعد درا�سة �أف�ضل املمار�سات
الق�ضائية املتميزة على م�ستوى العامل ،واملحاكم التي
تتبنى تلك الآل��ي��ة يف ال��دع��اوى املدنية والتجارية ،مع
الت�أكيد على االلتزام بتقدمي جميع امل�ستندات باللغتني
العربية واالجنليزية يف حال كان املدعى عليه �أجنبيا،
مبا ي�ضمن ت�سهيل خدمات و�إج��راءات املحاكم ملختلف
ال��ف��ئ��ات م��ن امل��ت��ع��ام��ل�ين ،ومب���ا يتما�شى م��ع اخلطط
االقت�صادية والتنموية حلكومة �أبوظبي ،والرامية �إلى
�إيجاد بيئة تناف�سية جاذبة لال�ستثمار الأجنبي ،والعمل
على تعزيز جهود االرتقاء ب��الأداء يف جميع القطاعات
لتحقيق طموحات ور�ؤى القيادة احلكيمة بالو�صول �إلى
خدمات حكومية رائدة عاملي ًا.
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افتتاح قاعة «ظبية»

افتتحت دائ���رة الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي ،قاعة «ظبية»،
لتقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات الق�ضائية والعدلية
للمتعاملني من الن�ساء ،وذل��ك بالتزامن مع االحتفال
بيوم املر�أة الإماراتية.
وتوفر قاعة «ظبية» التي ت�ستمد ا�سمها من امل��وروث
املحلي لإمارة �أبوظبي ،جمموعة متكاملة من اخلدمات
الق�ضائية والعدلية ت�شمل ،خدمات الكاتب العدل ،قيد
ال��دع��اوى وطلبات النيابة العامة ،ف�ضال عن �إمكانية
اال�ستعالم عن الدعاوى وت�سلم الأحكام الق�ضائية.

إطالق مراكز الخدمة «إنجاز»

�أطلقت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،مبادرة مراكز اخلدمة
«�إجناز» بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،لتقدمي العديد من
اخلدمات الق�ضائية والعدلية خارج مقار الدائرة ،وذلك
يف �إطار جهودها لتطوير العمليات والإج��راءات وت�سهيل
احل�صول على اخلدمات وحتقيق �سرعة الإجن���از ،مبا
ي�ضمن تقدمي خدمات ذات جودة عاملية.
وجاء افتتاح مراكز اخلدمة «�إجن��از» لتلبية احتياجات
املتعاملني املتزايدة خلدمات دائ��رة الق�ضاء� ،إذ توفر
قناة �إ�ضافية جديدة للح�صول على عدد من اخلدمات

الق�ضائية والعدلية بطريقة متتاز ب�سهولة الو�صول �إليها
من خالل مرونة �ساعات و�أيام العمل� ،إ�ضافة �إلى توفري
بيئة حتقق �إ�سعاد املتعاملني و�إجناز معامالتهم يف وقت
قيا�سي ومن دون احلاجة �إلى مراجعة مقار الدائرة .
ومت تد�شني �أول مراكز اخلدمة «�إجناز» يف مركز املارينا
التجاري يف �أبوظبي ،والذي يعمل من ال�سبت �إلى اخلمي�س
من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتى الثامنة م�سا ًء ،ثم مركز
م�صفح ،فيما يجري العمل حاليا على افتتاح مراكز
�إ�ضافية يف �أبوظبي والعني للو�صول �إلى �أكرب �شريحة من
املتعاملني يف خمتلف املواقع.
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المساهمة في الحفاظ على األمن
عبر المشاركة المستدامة مع
مكونات المجتمع المحلي والدولي
ت�ؤدي دائرة الق�ضاء ،دور ًا مهم ًا مع �شركائها يف احلفاظ
على �أم��ن وا�ستقرار املجتمع �سواء من خ�لال التوعية
القانونية �أو الأحكام الرادعة يف اجلرائم ح�سب القانون،
كما ت�ؤدي دور ًا حموري ًا مع �شركائها الدوليني من خالل
االط�ل�اع على �أف�ضل املمار�سات الق�ضائية وتهيئتها
للتطبيق مبا يتنا�سب مع النظام الق�ضائي املحلي.
وقد قطعت الدائرة �أ�شواطا كبرية يف �إجناز متطلبات
ه��ذه الأول��وي��ة� ،إذ حققت م���ؤ���ش��رات الأداء املرتبطة
بالأولوية نتائج مميزة خ�لال ع��ام  ،2018وا�شتملت
امل�ؤ�شرات على قيا�س �أداء النيابات وااللتزام باتفاقيات
م�ستوى اخلدمة مع ال�شركاء� ،إ�ضافة �إلى تعزيز التعاون
الدويل من خالل �إج��راء العديد من زي��ارات املقارنات
املعيارية مع النظم الق�ضائية العاملية
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تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين

بناء على توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س
دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،بتعزيز التعاون مع ال�شركاء
الدوليني ،واالطالع على �أف�ضل املمار�سات العاملية و�صو ًال
�إلى حتقيق معايري التميز الق�ضائي ،نظمت دائرة الق�ضاء
زيارات لعدد من اجلهات الق�ضائية �إقليميا ودوليا ،ومن
بينها زي��ارة جمهورية ال�صني ال�شعبية ،بهدف االطالع
على جتربة جمهورية ال�صني التي تعترب الأك�ثر جناح ًا
عاملي ًا يف ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي والتكنولوجيا
الرقمية مبجال تطوير خدمات امل�ؤ�س�سات الق�ضائية
والعدلية.
وكان الوفد الذي ير�أ�سه �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد
ال��ع�بري ،وك��ي��ل دائ���رة الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي ،ي�ضم يف
ع�ضويته كل من �سعادة امل�ست�شار علي حممد البلو�شي،
النائب العام لإم��ارة �أبوظبي ،وامل�ست�شار علي ال�شاعر،
مدير �إدارة التفتي�ش الق�ضائي ،والدكتور �صالح خمي�س

اجلنيبي ،مدير قطاع االت�صال امل�ؤ�س�سي والتعاون الدويل،
وخولة القبي�سي ،مديرة �إدارة تقنية املعلومات.
االطالع على نظام القضاء الجزائي في
سنغافورة

اط��ل��ع وف��د دائ���رة الق�ضاء خ�لال زي���ارة �إل���ى جمهورية
�سنغافورة ،على املمار�سات الق�ضائية والعدلية املطبقة
لديهم نظم ت�أهيل نزالء املن�ش�آت العقابية ،وتعرف �إلى
نظام حمكمة الأ�سرة� ،إذ ا�ستمع من املخت�صني �إلى �شرح
حول الق�ضايا التي تخت�ص بنظرها ،ومراحل التقا�ضي
ابتداء من التوجيه الأ�سري واحللول البديلة ،ف�ضال عن
برامج التوعية ودور منظمات املجتمع امل��دين والقطاع
اخلا�ص يف مرحلة الت�سوية الودية والتوفيق بني الزوجني.

واطلع وفد ق�ضاء �أبوظبي ال��ذي تر�أ�سه الدكتور �صالح
خمي�س اجلنيبي ،مدير قطاع االت�صال امل�ؤ�س�سي والتعاون
ال���دويل ،وع�ضوية ن��ادي��ة العلي ،م��دي��رة �إدارة التعاون
ال��دويل ،وفاطمة البدواوي رئي�س مكتب حقوق االن�سان،
و�صالح العامري ،رئي�س ق�سم ال�شراكات ،على التجربة
ال�سعودية يف جمال التعاون الدويل وحقوق الإن�سان� ،إذ زار
�أع�ضاء الوفد هيئة حقوق الإن�سان وجمعية مودة اخلريية
بالريا�ض.

وتناول الطرفان �آليات تفعيل امل��ادة ( )14من اتفاقية
تنفيذ الأحكام و االنابات والإعالنات الق�ضائية بني دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ف�ضال عن مناق�شة
�إمكانية عقد اتفاقية �شراكة ثنائية بني دائرة الق�ضاء يف
�أبوظبي ووزارة العدل ال�سعودية بحيث تت�ضمن عدد من
ويف زيارته �إلى مقر النيابة العامة يف �سنغافورة ،تعرف البنود الهادفة �إلى تذليل املعوقات التي تعرت�ض الإنابات
الوفد على نظام الق�ضاء اجلزائي والعقوبات البديلة عن الق�ضائية و�أوامر التنفيذ الق�ضائي ،ما ي�سهم يف الو�صول
ال�سجن مثل العقوبات املجتمعية التي يتم الق�ضاء بها يف �إلى العدالة الناجزة.
بع�ض اجلنح ،والعقوبات البديلة اخلا�صة باملدانني من.
االطالع على التجربة القضائية
كما تعرف خ�لال زي���ارة �إل��ى اكادميية تدريب الق�ضاة والعدلية الفرنسية

يف �سنغافورة ،على معايري اختيار املر�شحني لع�ضوية
ال�سلطة الق�ضائية ،و�آلية اختيار الربامج املقدمة لهم،
والتي تت�ضمن �إلى جانب الربامج القانونية برامج تعزيز
املهارات ،و�أف�ضل الأ�ساليب للتعامل مع اجلمهور.
تعزيز التعاون مع المؤسسات
القضائية بالمملكة العربية
السعودية

ومن �ضمن الزيارات �أي�ضا خالل عام  ،2018زيارة وفد
دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي ،مقر وزارة العدل باململكة
العربية ال�سعودية ،والتي ت�ضمنت تباحث معوقات تنفيذ
�إجناز الإعالنات واالنابات الق�ضائية و�أوامر التنفيذ �ضمن
الأط��ر الزمنية ،واتفق الطرفان على ا�ستخدام و�سائل
االت�صال احلديثة وتقنيات الربط الإل��ك�تروين لتجاوز
بع�ض املعوقات مبا يتوافق مع الأنظمة والقوانني املتبعة يف
ا�ستخدام و�سائل االت�صال التكنولوجية احلديثة يف النظام
الق�ضائي لدى البلدين.

زار وفد من دائرة الق�ضاء ،وزارة العدل الفرن�سية ،بهدف
االطالع على �أف�ضل املمار�سات العاملية لقطاع اخلدمات
الق�ضائية والعدلية ،وتعزيز اخل�برات املحلية من خالل
التعرف على التجربة العدلية والق�ضائية الفرن�سية
باعتبارها واحدة من �أعرق امل�ؤ�س�سات القانونية يف العامل،
ف�ضال عن ارتباط دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي مع امل�ؤ�س�سات
الق�ضائية الفرن�سية بالعديد من االتفاقيات والتفاهمات،
ومن �أهمها اتفاقية التدريب واحلوكمة لأكادميية �أبوظبي
الق�ضائية.
واطلع الوفد على التجربة الفرن�سية يف جم��ال الكاتب
العدل اخلا�ص ،و�سبل �إر�ساء �أف�ضل املمار�سات و�صو ًال �إلى
تقدمي �أف�ضل خدمات الكاتب العدل اخلا�ص� ،إ�ضافة �إلى
جماالت الت�أهيل والتدريب التي يجب توفريها نحو تقدمي
خدمات نوعية تتنا�سب مع متطلبات التنمية االقت�صادية
املت�سارعة يف �إمارة �أبوظبي.
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زيارة وفد دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي لقر وزارة العدل باململكة العربية ال�سعودية

م�شاركة دائرة الق�ضاء ملتقى قيادات امل�ستقبل يف �ضوء املتغريات العاملية
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وتناول امللتقى ،التحديات والتحوالت اال�سرتاتيجية يف نظم
بحث فرص التعاون
القيادات و�إدارة امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،والتعرف
مع المؤسسات القضائية في عمان
ا�ستقبل �سعادة امل�ست�شار علي حممد البلو�شي ،النائب على اخلربات والتجارب العاملية والعربية يف جمال اختيار
العام لإمارة �أبوظبي ،الدكتور خالد بن �سعيد اجلرادي ،وتنمية مهارات و�إدارة �أداء وحتفيز قادة امل�ستقبل ،وتعزيز
دور القيادات يف االرتقاء مب�ستوى �أداء امل�ؤ�س�سات مبا يحقق
�سفري �سلطنة عمان لدي الدولة.
توقعات وتطلعات امل�ستفيدين من خدماتها.
وجرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز فر�ص التعاون املتاحة
بني دائرة الق�ضاء والنيابة العامة يف �أبوظبي ،وامل�ؤ�س�سات ندوة «استخدام الذكاء االصطناعي
القانونية والق�ضائية يف ال�سلطنة ،و�إمكانات تعزيزها مبا في النظم القضائية»
يحقق ا�ستقرار وت�سهيل �أعمال العدالة يف البلدين.
نظمت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي بالتعاون مع املدر�سة
مشاركات وفعاليات دولية

�شاركت دائرة الق�ضاء يف العديد من امل�ؤمترات
وامللتقيات الدولية خالل عام  ،2018من بينها ملتقى
قيادات امل�ستقبل يف �ضوء املتغريات العاملية «ع�صر جديد
متطلبات جديدة» ،والذي نظمته املنظمة العربية للتنمية
الإدارية بجامعة الدول العربية يف القاهرة.
و�ضم وفد دائرة الق�ضاء كل من الدكتور �صالح خمي�س
اجلنيبي ،مدير قطاع االت�صال امل�ؤ�س�سي والتعاون
الدويل� ،أحمد املرزوقي ،مدير قطاع امل�ساندة والعمليات
الداخلية ،وطارق الكندي ،املدير الإداري لإدارة التنفيذ.

الق�ضائية الفرن�سية ،ندوة «ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
يف النظم الق�ضائية» ،مب�شاركة عدد من الق�ضاة و�أع�ضاء
النيابة العامة يف �أبوظبي� ،إل��ى جانب ق�ضاة فرن�سيني
وخ�ب�راء يف املجل�س الأوروب����ي ،بهدف تعميق النقا�ش
وت��ب��ادل الأف��ك��ار ب�ش�أن ال��ذك��اء اال�صطناعي يف جمال
العدالة ودوره يف اال�ست�شراف امل�ستقبلي والتدبري الذكي
للمنظومة الق�ضائية ،وذلك على خلفية الوعي الكامل
ب�أهمية توظيف ال��ذك��اء اال�صطناعي يف ت�سهيل �سري
العدالة وحتقيق ال�شفافية واخت�صار الوقت يف م�سار �سري
الق�ضايا ،مع ا�ستح�ضار اجلانب الأخالقي املت�صل بهذا
املو�ضوع وما يطرحه من �إ�شكاالت.
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التقارير
والحمالت اإلعالمية
 265حملة توعوية وترويجية

ع��ززت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي ،جهودها التثقيفية
والتوعوية لن�شر الثقافة القانونية وبث ر�سائل التوعية
بني �أفراد املجتمع ،من خالل تنفيذ  265حملة توعوية
وترويجية للخدمات املقدمة جلمهور املتعاملني ،وذلك
عرب خمتلف قنوات التوا�صل على مدار عام . 2018
وت�أتي تلك احلمالت يف �إط��ار االهتمام الكبري الذي
توليه دائ��رة الق�ضاء للجانب التوعوي �ضمن جهودها
لتو�صيل الر�سائل التثقيفية والرتويجية جلميع �أفراد
املجتمع بطريقة مبتكرة وتقدمي املعلومات بطريقة �سهلة
ومب�سطة ،عرب املن�صات الإعالمية املتعددة.
وحظيت قنوات التوا�صل االجتماعي لدائرة الق�ضاء
باالهتمام واملتابعة� ،إذ و�صل عدد م�شاهدات امل�شاركات
والتغريدات �إل��ى نحو  13مليون م�شاهدة ،وارتفعت
�أعداد املتابعني �إلى ما يزيد على � 150ألف متابع بزيادة
�سنوية ن�سبتها  ،% 35فيما �سجلت امل�شاهدات على موقع
«يوتيوب»  21مليون و  607االف.
كما �سجلت �أع��داد امل�شاركات والتغريدات 9 ،االف و
 473على �صفحات التوا�صل االجتماعي لدائرة الق�ضاء
خالل  ،2018وو�صل التفاعل مع املواد املن�شورة �إلى ما
يقارب � 350أل��ف تفاعل ،وذل��ك بالتزامن مع �إطالق
قناة الدائرة على «�سناب �شات» ،فيما �سجلت ن�سبة ر�ضا
املتابعني عن املواد املتنوعة املن�شورة عرب خمتلف قنوات
التوا�صل .%89
امل�س�ؤولني قانوني ًا.
تعزيز التعاون مع ال�شركاء الدوليني ،واالط�لاع على
�أف�ضل املمار�سات العاملية و�صو ًال �إل��ى حتقيق معايري
التميز الق�ضائي.
وت�ضمن اليوم الأول من ال��زي��ارة ،التعرف �إل��ى نظام
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التقا�ضي يف حمكمة �سفيا اال�ستئنافية التي تعترب
الأكرث حداثة يف ال�سويد يف ا�ستخدام تقنيات التقا�ضي
االل��ك�تروين ،كما تعرف على ال��دور اال���ش��رايف ل��وزارة
العدل على ال�سلطات املحلية ،واطلع على نظام املحاكم
ال�سويدية ودور املحكمة العليا ووظيفتها.
وت�ضمنت جولة وفد دائرة الق�ضاء يف يومها الثاين زيارة
ملكتب املدعي العام ملدينة �ستوكهومل ،اطلع خاللها على
عملية مقا�ضاة الأح���داث واملجرمني ذوي الإع��اق��ات
العقلية ونظام العقوبات اخلا�صة بهذه الفئة.
فعاليات «عام زايد»
لالحتفاء بمسيرة القائد المؤسس
ملتقى «زايد مآثر خالدة»

نظمت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي ،ملتقى «زاي��د م�آثر
خالدة» ،وذلك �ضمن مبادراتها يف عام زايد ،2018
ا�ستجابة ملبادرات اللجنة الوطنية العليا لعام زايد،
برئا�سة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة
الق�ضاء ،لالحتفاء بالقائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه» ،وما تركه من
�إرث �إن�ساين وقيم نبيلة تر�سخت يف نفو�س �أبناء الوطن،
و�إجنازات يف خمتلف املجاالت.
وتناول امللتقى حماور عدة من بينها « ،زاي��د ..تاريخ
�إن�سان وح�ضارة وطن» ،تقديرا ملكانة ودور م�ؤ�س�س دولة
الإمارات ،والتميز والريادة لدى ال�شيخ زايد� ،إلى جانب
ق�صيدة يف حب زايد.

فعالية «غرس زايد»

«زايد والقضاء»

�أطلقت دائرة الق�ضاء ،احتفاالتها مبنا�سبة اليوم الوطني
ال�سابع والأرب��ع�ين ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة،
بالتزامن مع ع��ام زاي��د  ،2018لتت�ضمن العديد من
الأن�شطة والفعاليات وامل��ب��ادرات ،التي ت�سلط ال�ضوء
على �إرث وقيم القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان« ،طيب اهلل ثراه».

نظمت دائ��رة الق�ضاء ،جل�سة «زاي��د والق�ضاء» ،التي
�سلطت ال�ضوء على مالمح ال�ش�ؤون الق�ضائية بعد قيام
االحت���اد ،وت��ويل املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان« ،طيب اهلل ث��راه» ،مقاليد احلكم رئي�سا لدولة
الإمارات.

ومع اكت�ساب احتفاالت دول��ة الإم���ارات باليوم الوطني
لعام  ،2018زخم ًا خا�ص ًا لتزامنها مع االحتفاء بعام
زايد ،حر�صت الدائرة على ت�ضمني م�شاركتها فعاليات
«غر�س زايد» ،لالحتفاء بالوالد امل�ؤ�س�س ،وما تركه من
�إرث �إن�ساين وقيم نبيلة تر�سخت يف نفو�س �أبناء الوطن،
�إلى جانب �إجنازات �شملت جميع مناحي احلياة.
كما ت�ضمنت الفعالية التعريف بجهود ال�شيخ زاي��د يف
دعم منظومة الق�ضاء و�إر�ساء �أ�س�س تطورها من خالل
رك��ن «نهج ال��دائ��رة على قيم زاي��د»� ،إل��ى جانب عر�ض
«�أق��وال م�ضيئة» لت�سليط ال�ضوء على �أبرز �أقوال ال�شيخ
زايد ،ف�ضال عن عر�ض عدد من الإ�صدارات التي تناولت
�سريته و�إجنازاته ،ولوحة زايد والتوقيع على الإ�صدار
اخلا�ص بها .

وتناولت اجلل�سة ،املبادئ ال�ضابطة للتنظيم الق�ضائي
التي ن�ص عليها د�ستور الدولة ،ك�إطار منوذجي يرتقي
يف مقوماته ومرتكزاته كنموذج لأف�ضل املمار�سات
الد�ستورية الدولية ،مبا يت�ضمنه من مقومات ومبادئ
لبناء وا�ستدامة دول��ة حديثة متطورة ورائ���دة تر�سخ
العدالة وامل�ساواة وتنظم احلقوق والواجبات بني �أفرادها
يف ظل �سيادة القانون.
كما ا�ستعر�ضت ج��ه��ود ال�شيخ زاي���د ،واهتمامه منذ
البدايات بالعمل الد�ؤوب من �أجل و�ضع �أ�سا�س بناء نظام
ق�ضائي متطور ع�صري م�ستقل وناجز ،من خالل العمل
على تنويع املحاكم وتو�سيع اخت�صا�صاتها لتقدمي خدمات
م��ت��ط��ورة ،ف�ضال ع��ن تر�سيخ �أهمية ال�صلح واحللول
البديلة لف�ض النزاعات.
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تلفزيونية مغلقة ،بحيث يتم التحقيق والعر�ض على
البحوث والدراسات القضائية
على �صعيد البحث العلمي ،ودع��م النظام الق�ضائي املحكمة وتقدمي نزالء املن�ش�آت العقابية طلباتهم املرحلية
بالدرا�سات الكفيلة مب�ساعدته على م�سايرة امل�ستجدات �إلى هيئة املحكمة �أو النيابة با�ستخدام تقنية االت�صال
احلديثة� ،أعدت دائرة الق�ضاء خالل عام  17 ،2018املتلفز «الفيديو كونفران�س» ،يف خطوة �أول��ى مل�شروع
متكامل يهدف �إلى ت�سهيل وتن�سيق الأعمال والتعاون بني
درا�سة قانونية ،تناولت مو�ضوعات عدة من بينها:
دائرة الق�ضاء والقيادة العامة لل�شرطة يف �أبوظبي.
¯دور دائ��رة الق�ضاء يف تعزيز ر�ؤي��ة �إم��ارة �أبوظبي
وتتوافق امل��ب��ادرة م��ع م��ب��ادئ حقوق الإن�����س��ان ،وقانون
االقت�صادية 2030
الإج����راءات اجل��زائ��ي��ة ،وم��ا ين�ص عليه م��ن �ضمانات
¯احلماية القانونية للبيانات ال�شخ�صية
حل�����ص��ول املتهمني ع��ل��ى حم��اك��م��ات ع��ادل��ة ،ح��ي��ث �أن
¯احلماية القانونية للأطفال على ال�شبكة الإلكرتونية الإجراءات املتبعة يف مثول املتهم �أمام النيابة �أو املحكمة
من خالل الدائرة التلفزيونية املغلقة ،تت�ضمن وجوده
¯الوكالة الظاهرة
يف غرف مت �إعدادها وفق معايري غاية يف الدقة ،ويكون
¯مكافحة امل��خ��درات يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي؛ الأ�س�س الت�صوير بو�ساطة كامريات  360درجة ،بهدف تغطية
كامل املكان الذي يتواجد به املتهم.
الت�شريعية واملعطيات الإح�صائية
¯النظام القانوين ملكافحة الهدر الغذائي

التقاضي الجزائي الذكي

�أكملت النيابة العامة ،عملية التحول للملف الإلكرتوين
¯درا�سة حول قانون رقم ( )4ل�سنة  1983يف �ش�أن
و�إلغاء التعامالت الورقية مع ال�شركاء ،و�أمتتة �إجراءات
تنظيم �أعمال البناء،
�سري الق�ضايا اجلزائية� ،إ�ضاف ًة �إلى اخلدمات النيابية
¯�أ�صول املرافعات املدنية والتجارية �أم��ام حماكم املقدمة للمتعاملني ،بحيث �أ�صبحت تعتمد ب�شكلٍ كاملٍ
على امللفات الإلكرتونية املرتبطة بنظام �إدارة الق�ضايا
�إمارة �أبوظبي
«.»cms
كما �أ���ص��درت دائ���رة الق�ضاء ال��ع��دد ال��راب��ع م��ن جملة
الق�ضاء والقانون ،حمتويا على ت�سعة بحوث حمكمة ،و�شملت عملية التحول ك��اف��ة خ��ط��وات �سري الق�ضايا
�إ�ضافة �إلى باب الأحكام الق�ضائية ،باب امل�صطلحات اجلزائية ،اب��ت��دا ًء من �إحالة ملف الق�ضية من مراكز
القانونية ،وباب التعريف بالقوانني ال�صادرة ومن�شورات ال�شرطة �إل��ى النيابة عرب نظام الربط الإلكرتوين بني
الطرفني كملف �إل��ك�تروين� ،إل��ى التحقيقات الالزمة
الدائرة.
وال��ت�����ص��رف يف الق�ضايا ،م����رور ًا ب��درج��ات التقا�ضي
�أما على �صعيد امل�شاريع ،فقد نفذت الدائرة خالل عام
والف�صل يف الق�ضية ،وانتها ًء �إلى تنفيذ الأحكام� ،إ�ضاف ًة
 2018جمموعة م��ن امل�شاريع التي ت�صب يف حتقيق
�إل���ى متطلبات ك��ل ق�ضية م��ن طلبات �أط���راف ال��ن��زاع
م�ستهدفات هذه الأولوية ،من بينها:
والأذون�����ات وال���ق���رارات والأح��ك��ام وخماطبة اجلهات
والأطراف.
إطالق نظام المحاكمة عن بعد
بالتعاون مع شرطة أبوظبي
كما ا�شتمل التحول �إلى التعامالت الالورقية يف اخلدمات
�أطلقت دائرة الق�ضاء والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،النيابية املقدمة للمتعاملني ،كخدمة تقدمي الطلبات
نظام ربط النيابة العامة واملحاكم اجلزائية باملن�ش�آت والعرائ�ض واال�ستعالم عن اخلدمات ،وخدمة «ا�ستف�سر»
العقابية والإ���ص�لاح��ي��ة وم��راك��ز ال�شرطة ،ع�بر دائ��رة لال�ستعالم عن حالة الطرف يف النيابة العامة عما كان
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مطلوب ًا للنيابة من عدمه ،ف�ض ًال عن التظلمات وطلبات تعزيز الحلول البديلة في التقاضي

زيارة ال�سجناء وغريها.
م��ن منطلق �أه��م��ي��ة ال�صلح كو�سيلة م��ن و���س��ائ��ل حل
اخلالفات الأ�سرية ،فقد �أن�شئت جمموعة من املراكز
إطالق تطبيق بلغ النيابة
املهتمة بالأ�سرة ،والعديد من جلان التوجيه الأ�سري،
�أطلقت النيابة العامة يف �أبوظبي ،تطبيق «ب ّلغ النيابة»،
ودعمت بالكفاءات املتخ�ص�صة من �أهل العلم واخلربة
املخ�ص�ص لأفراد املجتمع يف �إمارة �أبوظبي ،حيث ميكنهم
يف فن احلوار والإ�صغاء الإيجابي ،والتوفيق بن �أطراف
بعد تنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية بنظام IOS
النزاع الأ�سري وك�سب ثقتهم ،مع التزام النهج الرتبوي
ونظام الأندرويد ،التوا�صل مع نيابة �أبوظبي ب�ش�أن الإبالغ
وال�شرعي يف �إبرام ال�صلح ،بق�صد تعزيز ثقافة ال�صلح
عن �أي واقعة معاقب عليها قانون ًا مع تقدمي الدليل.
وال�سعي للحفاظ على متا�سك الأ�سرة وا�ستقرارها.
ويوفر التطبيق ملقدم البالغ� ،إمكانية �شرح الواقعة املب ّلغ
وتعفى الطلبات التي تقدم �إلى جلان التوفيق وامل�صاحلة
عنها تف�صي ًال ،وحتديد مكان ووقت وقوعها ،ثم �إر�سال
�أو جلان التوجيه الأ�سري من �أية ر�سوم  ،كما �أنه ال التزام
البالغ �إل��ى النيابة العامة ،مع �إرف��اق دليل على �صحة
على �أط��راف النزاع بقرارات اللجنة �إال يف حدود ما مت
حمتوى البالغ� ،سواء كان �صورة فوتوغرافية �أو مقطع
االتفاق عليه� ,إذ �أن ال�صلح والرتا�ضي هو �أ�سا�س عمل
فيديو �أو ت�سجيل �صوتي �أو �أي دليل �آخ��ر ،ويتم ت�سجيل
اللجان.
بيانات ال�شخ�ص مقدم البالغ ،وهو خيار غري �إلزامي،
ويتم التوا�صل معه يف حال موافقته على الإف�صاح عن دعم الكفاءات القضائية واإلدارية
بياناته ومعلومات االت�صال به ،وتت�ضمن اخلطوات التالية عبر استقطاب الكوادر المواطنة
�إر�سال رقم البالغ �إلكرتوني ًا عرب ر�سالة ن�صية على هاتف
والتدريب
مقدم البالغ املتحرك ،ثم اتخاذ الإج��راءات القانونية
ت�ستهدف �إم���ارة �أبوظبي ،حتقيق معدالت متقدمة يف
املنا�سبة.
التوطني و�ضمان ح�صول الكوادر املواطنة ال�شابة على
التدريب املتخ�ص�ص عايل امل�ستوى مبا ميكنهم من �شغل
تطبيق أذون النيابة
�أجنزت النيابة العامة تطبيق «�أذون النيابة» الذكي مع املنا�صب املتاحة يف القطاعات احلكومية املختلفة.
بلدية مدينة �أبوظبي ،بهدف ت�سريع وت�سهيل �إج��راءات ويف ه���ذا الإط�����ار ،ت�سعى ال���دائ���رة ب�شكل حثيث �إل��ى
تفتي�ش و�ضبط املخالفات وفق ًا للوائح وت�شريعات البلدية ،توطني الوظائف الق�ضائية والإداري���ة من خ�لال توفري
ويتم تنفيذ التطبيق امل�ستخدم لإ�صدار �أذون النيابة على باقات وظيفية وامتيازات تدريبية خمتلفة لال�ستقطاب
مرحلتني ،الأولى يف مدينة �أبوظبي ،على �أن ت�شمل املرحلة واالحتفاظ بالكوادر املواطنة متا�شيا مع التوجهات العامة
الثانية منطقتي العني والظفرة ،وي�ضمن اخت�صار الوقت يف �أبوظبي.
واجلهد� ،إلى جانب توفري قاعدة بيانات ل�ل�أذون تت�سم
بالدقة والكفاءة وال�سرية العالية ،وميكن الرجوع �إليها كما ي�صب النجاح يف تنفيذ هذه الأولوية ب�شكل حمكم يف
ب�سهولة وي�سر يف حال اال�ستف�سار عنها من قبل النيابة �إجناز الأولوية الأولى على الوجه الأمثل ،وهو ما تظهره
البيانات الإح�صائية الواردة يف التقرير :
العامة �أو البلدية.
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المؤشـرات
القضائيــة
2018
يقدم هذا القسم تقريرًا للمؤشرات العامة لحركة التقاضي
أمــــام مــحــاكــم أبــوظــبــي عــلــى اخ ــت ــاف درجــاتــهــا االبــتــدائــيــة
واالســتــئــنــاف والــنــقــض بــاإلضــافــة إل ــى اإلحــصــائــيــات الــخــاصــة
بالنيابة العامة والوحدات المساندة الرئيسية وتشمل أعمال
الكاتب العدل والتوثيقات ،تنفيذ الدعاوى ،اإلعالنات القضائية،
قضايا الحكومة ،والخبرة.
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1
المحاكـم
المؤشرات العامـة

185289

الدعاوى المقـيــــدة ٢2018

215273

الدعاوى المتداولة 2018

205185

الدعاوى المحكوم فيها 2018

نسبة الفصـل

95.3%

نسبة المحكومة إلى المقيــدة

11809

�أظهرت الإح�صاءات العامة ملحاكم دائ��رة الق�ضاء يف �إم��ارة �أبوظبي مبختلف
درج��ات التقا�ضي االبتدائية واال�ستئناف والنق�ض� ،أن عدد الدعاوى املقيدة
اجل��دي��دة بلغ  185289دع��وى جزائية وغ�ير جزائية يف ع��ام  ،2018مقابل
 139842دع��وى يف ال��ع��ام  ،2017بارتفاع يف ع��دد ال��دع��اوى املقيدة بعدد
( )45447دعوى وبن�سبة .%32
وتبني الإح�صاءات �أن �أعلى ارتفاع �سجل يف قيد الدعاوى العمالية بن�سبة ،%53
تلتها الدعاوى اجلزائية بن�سبة  ،%44ومن ثم الدعاوى الإدارية بن�سبة  ،%29ثم
الدعاوى املدنية بن�سبة  ،%27والتجارية بن�سبة  ،%16والأحوال ال�شخ�صية بن�سبة
 ،%14فيما �سجلت دعاوى الإيجارات انخفا�ض ًا بن�سبة .%17 ,
و�سجلت الدعاوى العمالية املحكوم فيها ارتفاعا بن�سبة  %102عند املقارنة بني
العام  2018والعام ال�سابق ،تلتها الدعاوى اجلزائية بن�سبة  %41ثم الدعاوى
الإدارية بن�سبة  ،%40ثم الدعاوى التجارية بن�سبة  ،%32تليها الدعاوى املدنية
بن�سبة  ،%29و�أخريا الأحوال ال�شخ�صية بن�سبة زيادة  %11عن العام ال�سابق� ،أما
الدعاوى الإيجارية فقد �سجلت انخفا�ضا بن�سبة  %-22عن العام ال�سابق.
وحققت املحاكم ن�سبة ف�صل يف درج��ات التقا�ضي ال��ث�لاث ،بلغت  % 95من
الدعاوى املتداولة املعرو�ضة �أمام الق�ضاة ،وبذلك تكون حماكم الدائرة من خالل
العمل املتفاين لل�سادة الق�ضاة وامل�ساندة الإداري��ة لعملهم ،متكنت من احلفاظ
على التميز يف ارتفاع ن�سبة الف�صل يف النزاعات طيلة ال�سنوات املا�ضية بن�سب
تفوق الت�سعني باملائة.
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مؤشر المدد الزمنية لدعاوى المحاكم  -الدوائر غير الجزائية
التي تم الفصل بها ضمن الزمن المحدد لها

يبني اجل��دول �أدن��اه عدد الأي��ام التي ت�ستغرقها الدعاوى مبختلف مراحل التقا�ضي خالل عام  2018و�أظهرت
الإح�صائية �أن ما يقارب  %70.7منها يتم �إ�صدار احلكم يف �أقل من  90يوم ًا.
درجة التقاضي

 30-0يوم

 60-31يوم

 90-61يوم

 120-91يوم

المحاكم االبتدائية

23.2%

21.6%

13.2%

5.19%

محاكم االستئناف

18.8%

32.5%

17.3%

6.4%

محكمة النقض

14.1%

29.3%

26.8%

10.0%

التنفيذ

29.5%

28.4%

16.6%

5.9%
70.7%

نسبة الدعاوى المحكومة بأقل من  90يوم

مت قيا�س معدل مدة احلكم بالأيام ن�سبة �إلى امل�ستهدف يف ا�سرتاتيجية دائرة الق�ضاء التي تهدف �إلى حتقيق �سرعة
الف�صل يف الدعاوى مع احلفاظ على جودة الأحكام ودقتها ،كما يبني اجلدول الآتي:
مؤشرات النشاط اإلحصائي للمحاكم حسب درجات التقاضي
معدل الحكم
ضمن المستهدف

معدل الحكم
خارج المستهدف

المحاكم االبتدائية

90.1%

9.9%

محاكم االستئناف

78.8%

21.2%

محكمة النقض

63.8%

36.4%

التنفيذ

76.5%

23.5%

درجة التقاضي
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1.1

150099

الدعاوى المقـيــــدة 2018

176593

الدعاوى المتداولة 2018

169171

الدعاوى المحكوم فيها 2018

نسبة الفصـل

المحاكـم

95.8%

المحاكم االبتدائيـة

نسبة المحكومة إلى المتداولة

95.8%
نسبة المحكومة إلى المقيــدة

112.7%

ت�ضمن دائرة الق�ضاء و�صول خدماتها الق�ضائية والعدلية �إلى جميع مناطق �إمارة �أبوظبي لتوفري الوقت واجلهد
على املتعاملني ،وحتقيق ًا لأولويتها اال�سرتاتيجية املتمثلة بتعزيز فاعلية وا�ستدامة العمليات الق�ضائية و�ضمان �سهولة
الو�صول ال�شامل للخدمات.
وجت�سيدا لهذا التوجه ،توجد يف منطقة �أبوظبي ،حمكمة �أبوظبي االبتدائية وتتبعها املحكمة التجارية واملحكمة
العمالية� ،إلى جانب حماكم الوثبة ،الرحبة ،بني يا�س ،املرور ،الإقامة واجلن�سية ،والبلدية.
ويف منطقة العني توجد املحاكم االبتدائية يف كل من مدن العني ،اليحر والوقن.ويف منطقة الظفرة توجد حماكم
الظفرة ،الروي�س ،املرف�أ ،ال�سلع ودملا.
ت�ستحوذ املحاكم االبتدائية يف منطقة �أبوظبي على  %68.5من حجم قيد الدعاوى ،تليها حماكم منطقة العني بن�سبة
 ،%28.3ومنطقة الظفرة بن�سبة .%3.2
ومتكنت حماكم منطقة �أبوظبي من الف�صل يف  %89.2من الدعاوى املتداولة املعرو�ضة �أمامها ،وحققت حماكم
منطقة العني ن�سبة  ،%96فيما �سجلت املحاكم يف منطقة الظفرة ن�سبة .%98.1
مؤشر المدد الزمنية لدعاوى المحاكم «الدوائر غير الجزائية»
في المحاكم االبتدائية  2017التي تم الفصل بها ضمن الزمن المحدد لها
الزمن المستهدف
للفصل (يوم)

ضمن
المستهدف

خارج
المستهدف

إداري

210

63.3%

36.7%

مدني كلي

150

51.3%

57.1%

تجاري كلي

180

49.8

50.2%

عمالي كلي

150

68.1%

31.9%

مدني جزئي

120

83.0%

17.0%

تجاري جزئي

120

54.5%

45.5%

أحوال شخصية

120

72.5%

27.5%

63.8%

36.4%

نوع الدعوى

االجمالي الكلي
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1.2

29533

الدعاوى المقـيــــدة 2018

32570

الدعاوى المتداولة 2018

30096

الدعاوى المحكوم فيها 2018

نسبة الفصـل

المحاكـم

92.4%

محاكم االستئناف

نسبة المحكومة إلى المتداولة

92.4%

نسبة المحكومة إلى المقيــدة

101.6%

�سجلت حماكم اال�ستئناف الثالث ب�أبوظبي والعني والظفرة  29533ا�ستئنافا عام  2018بارتفاع ن�سبته
مقارنة بالعام ال�سابق(  ،)22485يف حني بلغ املتداول منها  32570ا�ستئنافات بارتفاع ن�سبته  %19مقارنة بالعام
ال�سابق(.)27308

%31

وحقق الف�صل يف اال�ستئنافات املعرو�ضة ن�سبة %92.4بتقارب مع

الن�سبة املحققة يف العام ال�سابق (.)%92.8

وا�ستحوذت اال�ستئنافات املقيدة يف املادة اجلزائية على ن�سبة  %51من �إجمايل القيد ،ثم التجاري والعمايل بن�سبة
 ،%17الأحوال ال�شخ�صية والرتكات  ،%8املدنية  ،%4الإيجارات بن�سبة  ،%3والإداري .%1
وتعك�س �أعداد اال�ستئنافات وعيا متزايدا لدى اجلمهور ب�إجراءات التقا�ضي واحلقوق املمنوحة قانونا للمتقا�ضني و�أهمها
حق الطعن يف الأحكام ،يف حني تعمل دائرة الق�ضاء جاهدة على تي�سري حاالت املتع�سرين من دفع تكاليف اال�ستئناف
وم�ساعدتهم قانونيا ،ف�ضال عن التكفل يف بع�ض اجلوانب بتكليف حمامني وخا�صة يف الطعون اجلنائية ل�ضمان و�صول
احلقوق �إلى �أ�صحابها.
ويعد م�ؤ�شر ن�سبة الأحكام االبتدائية القطعية غري امللغاة يف حماكم اال�ستئناف من الن�سب العاملية املتقدمة التي تدل
على �سرعة البت يف احلقوق مع مراعاة جودة الأحكام ال�صادرة� ،إذ بلغ ن�سبة  ( %91وتفا�صيل �أحكام الت�أييد%50
و�أحكام التعديل ، %36عدم اجلواز  %3وعدم القبول  )%2يف حني بلغت ن�سبة الإلغاء من جممل الأحكام .%9
مؤشر المدد الزمنية لدعاوى المحاكم «الدوائر غير الجزائية»
في محاكم االستئناف  2018التي تم الفصل بها ضمن الزمن المحدد لها
الزمن المستهدف
للفصل (يوم)

ضمن
المستهدف

خارج
المستهدف

استئناف إداري

120

83.1%

16.9%

استئناف مدني

120

85.3%

14.7%

استئناف تجاري

180

85.2%

14.8%

استئناف عمالي

90

65.5%

34.5%

استئناف أحوال شخصية

90

87.2%

12.8%

78.8%

21.2%

نوع الدعوى

االجمالي الكلي
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1.3

5657

الطعـون المقـيــــدة 2018

6110

الطعون المتداولة 2018

5918

الطعون المحكوم فيها 2018

نسبة الفصـل

المحاكـم

96.9%

محكمة النقض

نسبة المحكومة إلى المتداولة

96.9%
نسبة المحكومة إلى المقيــدة

104.9%

بلغ عدد الطعون املقيدة �أمام حمكمة النق�ض  5657طعون يف عام  2018بارتفاع
قدره  %23عن العام ال�سابق (  4605طعنا) ،وبلغ املتداول من الطعون 6110
طعن ًا ،فيما �أ�صدرت املحكمة  5918حكم ًا ت�شكل ن�سبة  %95.6من جملة الطعون
املتداولة.
وارتفعت ن�سبة الأحكام اال�ستئنافية التي مت رف�ض الطعن فيها من قبل حمكمة
النق�ض( رف�ض الطعن هو ت�أييد حكم اال�ستئناف بكل عنا�صره) من ن�سبة %67.5
يف عام � 2017إلى  %73.9يف العام  ،2018الأمر الذي ي�ؤكد كفاءة ق�ضاة حماكم
اال�ستئناف وي�ؤ�شر �إلى ا�ستقرار يف االجتهاد الق�ضائي.
مؤشر المدد الزمنية لدعاوى المحاكم «الدوائر غير الجزائية»
في محكمة النقض  2018التي تم الفصل بها ضمن الزمن المحدد لها
الزمن المستهدف
للفصل (يوم)

ضمن
المستهدف

خارج
المستهدف

إيجاري

-

-

-

إداري

120

97.0%

3.0%

مدني

120

90.0%

10.0%

تجاري

150

90.5%

9.5%

عمالي

120

91.1%

8.9%

أحوال شخصية

120

87.9%

12.1%

90.1%

9.9%

نوع الدعوى

االجمالي الكلي
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2

91786

القضايا المعروضة 2018

90659

دعاوى تم التصرف فيها 2018

نسبة االنـجـــاز

99.9%

النيابة العامة
حافظت النيابة العامة يف �أبوظبي
يف ع���ام  2018ول��ل��ع��ام الثامن
على ال��ت��وايل ،على ن�سبة �إجن��از
عالية بلغت  %99يف الت�صرف
بالق�ضايا املعرو�ضة.
وبلغ �إجمايل الق�ضايا املعرو�ضة
على نيابات �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي يف
ع��ام  91786 ، 2018دع��وى،
م��ن بينها  90659دع����وى مت
ال��ت�����ص��رف فيها بن�سبة �إجن���از
بلغت .%99
وي���ع���ود ذل���ك الإجن�����از يف �أداء
العمل النيابي� ،إل��ى تطوير �أداء
و�أ�ساليب العمل يف النيابة العامة،
من خ�لال الرتكيز على اجل��ودة
و التميز والتخطيط ال�سليم،
واعتماد �سرعة الإجن��از كم�ؤ�شر
�أداء.

بيان إحصائي بالقضايا المعروضة على نيابات إمارة أبوظبي لعام 2018
المعروض

الوارد

الباقي

ما تم

نسبة اإلنجاز

النيـابـة
أبوظبي الكلية

6326

7267

6857

410

94%

جنسية أبوظبي

3346

3346

3345

1

100%

بلدية أبوظبي

1737

2358

2328

30

99%

األسرة أبوظبي

1125

1148

1148

0

100%

مرور أبوظبي

12433

12726

12724

2

100%

األموال أبوظبي

17256

18004

17897

107

99%

الجنح المتخصصة -
أبوظبي

265

265

262

3

99%

الوثبة

1719

1739

1705

34

98%

الرحبة الكلية

17172

19683

19533

150

99%

بني ياس الكلية

3752

3794

3495

299

92%

العين الكلية

8392

9672

9607

65

%99

مرور العين

2987

3064

3064

0

%100

جنسية العين

2313

2520

2520

0

%100

بلدية العين

1994

2053

2037

16

%99

األسرة العين

446

505

501

4

%99

2

3

3

0

%100

اليحر

388

433

431

2

%100

الوقن

53

53

53

0

%100

الظفرة الكلية

1959

1996

1992

4

%100

الرويس

1128

1157

1157

0

%100

84793

91786

90659

1127

99%

الجنح المتخصصة
 -العين

االجمالي الكلي
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الحلول البديلة
لفض النزاعات

27700

النزاعات المقـيــــدة 2018

33806

النزاعات المتداولة 2018

33225

الملفات المنجزة 2018

نسبة اإلنجـــاز

98%

نسبة المنجز اتفاقا
الملفات المنجزة إلى المتداولة

تت�ألف جلان احللول البديلة لف�ض النزاعات ح�سب االخت�صا�ص من جلان التوجيه الأ�سري وجلان التوفيق وامل�صاحلة.
التوجيه األسري

تعمل جلان التوجيه الأ�سري على ت�سوية املنازعات الأ�سرية �أمام موجهني �أ�سريني عرب الطرق الودية ،من خالل
م�ساعدة الأزواج على حل خالفاتهم الزوجية ،و�إبرام االتفاقات التي حتقق م�صلحة الطرفني برغبتهما دون �ضغط �أو
�إكراه ،وتعترب هذه االتفاقات �سندا قانوني ًا.
النزاعات المقيدة

14679

النزاعات المتداولة

16980

الملفات المنجزة

16766

النزاعات المنتهية صلحا

7174

نسبة المنجز اتفاقا

42%

نسبة اإلنجاز (الملفات المنجزة الى المتداولة)

99%

�أظهرت الإح�صاءات زيادة يف عدد قيد حاالت النزاع الأ�سري يف العام  2017بن�سبة  %9عن العام ال�سابق� ،إذ بلغ
عدد القيد ( )14452حالة مقابل ( )13276حالة يف العام  ،2016مع مالحظة انخفا�ض عدد حاالت ملفات
النزاع الأ�سري املعادة للبحث بن�سبة  %8 -عن العام ال�سابق� ،إذ بلغ عدد القيد ( )2547حالة مقابل ( )2756حالة
يف العام .2016
وبلغ �إجمايل املتداول من ملفات النزاع الأ�سري ( )17037حالة يف العام  2017بزيادة بلغت ن�سبتها()%6عن
العام  ،2016فيما بلغت ن�سبة املنجز �صلحا من �إجمايل القيد اجلديد � ،%47.8أما ن�سبة املنجز �صلحا من �إجمايل
املنجز بلغت  %41بزيادة بن�سبة  .%30وتعك�س تلك الأرقام اهتمام �إدارة احللول البديلة ،برتكيز اجلهود املبذولة من
املوجهني الأ�سريني نحو الت�سوية الودية والإ�صالح بني �أفراد الأ�سرة.
وبلغت ن�سبة النزاعات املحالة ملحكمة الأحوال ال�شخ�صية  %22.5من جمموع امللفات املنجزة ،وذلك �إما ب�سبب تعذر
ال�صلح برف�ض الت�سوية الودية �أو ب�سبب عدم ح�ضور �أحد الأطراف املتخا�صمني.
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و�سجلت ن�سبة �إجناز حاالت النزاع ما يقارب  %99يف العام  2017وهي م�ساوية للن�سبة املتحققة يف العام ال�سابق،
وبلغ املتو�سط ال�شهري لقيد النزاعات ( )1204.3ملف ،يف حني مت اح�صاء  5896ا�ست�شارة �أ�سرية قدمها ق�سم
التوجيه الأ�سري كجزء من خدمات امل�ساعدة على الإ�صالح الأ�سري ،كما مت توثيق  77حالة خلع بالرتا�ضي .
و�سجلت ن�سبة ملفات النزاع التي مت حفظها  %24.8من جمموع امللفات املتداولة ،وهو ما ي�شري �إلى �أن ما يقارب ثلث
النزاعات يتم تخلي �أ�صحابها عن اال�ستمرار فيها ل�سبب �أو �آخر ،فيما يكون احلفظ للملفات التي مل يراجع �أ�صحابها،
�أو مت ال�صلح فيه لدى قلم التوجيه الأ�سري.
التوفيق والمصالحة

تخت�ص جلان التوفيق وامل�صاحلة مبحاولة ت�سوية املنازعات املدنية والتجارية والعمالية� ،أيا كانت قيمتها واملنازعات
غري مقدرة القيمة ،عن طريق ال�صلح والتوفيق بني �أطراف النزاع� ،إذ ال ميكن طرح النزاع �أمام الق�ضاء �إال بعد
طرحه على تلك اللجان.
النزاعات المقيدة

13021

النزاعات المتداولة المعروضة

16826

الملفات المنجزة

16459

النزاعات المنتهية صلحا وحفظا

3961

النزاعات المنتهية صلحا

3097

نسبة المنجز صلحا وحفظا

24%

نسبة اإلنجاز ( الملفات المنجزة إلى المتداولة)

98%

ارتفع قيد النزاعات �أمام جلان التوفيق وامل�صاحلة يف العام  2018بن�سبة  %28عن العام ال�سابق� ،إذ بلغ القيد
 13021ملف ًا مقابل  10185يف العام ال�سابق ، ،وتبعا لذلك فقد ارتفع املتداول املعرو�ض �أمام اللجان من 11692
نزاعا يف العام ال�سابق� 2017إلى  16826نزاعا يف العام  .2018وا�ستحوذت النزاعات املدنية على ن�سبة %44.2
من حجم القيد يف العام  ،2018و النزاعات التجارية بن�سبة . %55.7
وبلغت ن�سبة ح�سم ملفات النزاعات  %98من النزاعات املتداولة ،وبذلك ارتفع معدل الف�صل يف النزاعات عن العام
ال�سابق.
وا�ستحوذت منطقة �أبوظبي على ح�صة  %56من حجم قيد النزاعات ،تلتها منطقة العني بن�سبة  %40ومنطقة
الظفرة بن�سبة  ،%4وبلغ املتو�سط ال�شهري لقيد النزاعات (  )1085ملف بواقع 480ملف مدين ،و 605ملفات
جتارية .
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31659

الملفات المقـيــــدة 2018

123478

الملفات المتداولة 2018

120852

الملفات المنجزة 2018

نسبة اإلنجاز

98%

ادارة التنفيذ

تنفذ الأحكام وال�سندات القانونية ال�صادرة عن املحاكم واللجان الق�ضائية وهيئات التحكيم ،بوا�سطة طلب مي ّكن
�صاحبه الذي يحوز �سندا تنفيذي ًا من اقت�ضاء حقه الثابت بال�سند ،بالقوة اجلربية من خالل ال�سلطة العامة حتت
�إ�شراف �إدارة التنفيذ.
وت�شمل ال�سندات القانونية :الأحكام والأوامر واملحررات املوثقة طبقا للقانون املنظم للتوثيق والأوراق الأخرى التي
يعطيها القانون هذه ال�صفة.
وت�شري الإح�صاءات �إلى ارتفاع قيد تنفيذ الدعاوى واملحررات وامل�ستندات الق�ضائية يف عام  2018بن�سبة � ،%41إذ
بلغ عدد القيد  22502حكم و�أمر تنفيذي عام  2018مقابل  22169يف العام ال�سابق ،و�سجل املنفذ منها ارتفاعا
بن�سبة � %106إذ بلغ  120852مقابل � 58767إجراء تنفيذي يف العام ال�سابق ،وبلغت ن�سبة الدعاوى التنفيذية
 %95من جملة القيد ،فيما �شكلت الن�سبة املتبقية � %5إ�شكاالت.
وت�صدر تنفيذ العمايل يف املقيد بن�سبة قدرها  ،%29ثم املدين بن�سبة  ،%28التجاري بن�سبة قدرها  %24وتنفيذ
الأحوال ال�شخ�صية .%11
يف عام  2018مقابل  1875.2ملف يف عام 2017

وبلغ املتو�سط ال�شهري لعدد امللفات املقيدة  2638.2ملف
ولتنفيذ جميع الأحكام واملحررات الق�ضائية  10071ملف مقابل  4897.2ملف تنفيذي عام .2017

وجتدر الإ�شارة الى �أن ن�سبة الأحكام والقرارات ال�صادرة عن ق�ضاة التنفيذ امل�ؤيدة من حمكمة اال�ستئناف من جمموع
املحكوم فيها قد بلغت  %91يف عام  2018مقابل  %90يف عام  2017وهي من الن�سب اجليدة املرتفعة التي تدل على
جودة الأحكام.
كما �أجنزت �شعبة املحجوزات 16602

معاملة متنوعة يبينها اجلدول الآتي:

إيداع

استالم

إيداع

استالم

استمرارية
حجز
محجوز

1787

1550

191

44

199

محجوزات

كفاالت بنكية

مفقودات

شهادات
لمن يهمه
األمر

صور طبق
األصل

تجديد (جواز
سفر/إقامة)

12467

44

277

43

وبلغت �إح�صائية الإي��داع وال�صرف ل�شعبة الأح��وال ال�شخ�صية يف �إمارة �أبوظبي  93363معاملة ،منها
معاملة �إيداع 26937 ،معاملة �صرف 36583 ،تقرير� 9 ،إر�سال �شيك ،و 70قيد دعاوى.
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76.7%

5
إدارة
قضايا الحكومة

نسبة الفصل لصالح حكومة أبوظبي 2018

589

إنجاز صحف افتتاح دعاوى 2018

1182

عمل مذكرة ورد مذكرات الخصم 2018

8986

عدد جلسات المحاكم التي حضرها المستشارون
من إدارة قضايا الحكومة 2018

تبني امل�ؤ�شرات الإح�صائية �أن �إدارة ق�ضايا احلكومة بدائرة الق�ضاء باعتبارها
املحام العام حلكومة �أبوظبي ،متكنت من ح�سم ن�سبة  %76.7من جملة الأحكام
يف الدعاوى ال�صادر بها حكم قطعي ل�صالح حكومة �أبوظبي.
وا�ستحوذت املحاكم االبتدائية على  %82.4من حجم القيد اجلديد تلتها حماكم
اال�ستئناف بن�سبة  %75.8ثم النق�ض  %69.3والتنفيذ بن�سبة .%65.8
وت�شري الإح�صاءات �إلى تقدمي  1182مذكرة ورد على مذكرات اخل�صم و�صحيفة
دعوى ،فيما بلغ عدد مرات ح�ضور امل�ست�شارين ب�إدارة ق�ضايا احلكومة يف جل�سات
املحاكم  8986مرة ،و�سجلت ح�صة احل�ضور �أمام حماكم دائرة الق�ضاء مبدينة
�أبوظبي على  %59وحماكم العني  ،%21و�أمام دوائر ف�ض املنازعات الإيجارية
 ،%14وحماكم منطقة الظفرة بن�سبة  ،%3واملحاكم االحتادية .%2
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6
إدارة
شؤون المحاماة
والخبراء

المحامين المقيدين لدى اإلدارة
لغاية نهاية 2018

6344

الملفات الواردة للخبرة 2018

6344

ملفات الخبرة المنجزة 2018

نسبة اإلنجــاز

83%
شؤون المحاماة

بلغ عدد املحامني املقيدين لدى �إدارة �ش�ؤون املحاماة واخلرباء  928حمامي ًا يف
عام .2018
الخبرة القضائية

يق�صد باخلربة الق�ضائية املهمة املوكلة من قبل املحكمة �أو الهيئة الق�ضائية �إلى
�شخ�ص �أو �أ�شخا�ص عدة ،لتح�صل منهم على معلومات �أو �آراء �أو دالئل �إثبات ال
ميكن لها �أن ت�ؤمنها بنف�سها وتعتربها �ضرورية لتكوين قناعاتها للف�صل يف نزاع
معني.
وبلغ عدد طلبات اخلربة املحالة من املحاكم والنيابات  7628طلب ًا ،مت �إجناز
 %83منها ،وتوزعت على �أبوظبي بن�سبة  %79والعني .%21
وا�ستحوذت طلبات اخلربة احل�سابية وامل�صرفية على ن�سبة  %56من جمموع
الطلبات ،تلتها طلبات اخلربة الهند�سية مبختلف تخ�ص�صاتها بن�سبة ،%25
والطب ال�شرعي  ،%4فيما �شكلت تخ�ص�صات �أخرى متنوعة ما ن�سبته .%15
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7
اإلعالنـات
القضائيـة

472189

اإلعالنات الواردة 2018

471636

اإلعالنات المتداولة 2018

445481

اإلعالنات المنجزة 2018

نسبة اإلنجــاز

94%
ين�صرف الإعالن �إلى تبليغ الأحكام الق�ضائية و�صحف الدعاوى والطعون وتعجيل
الدعاوى بعد الوقف �أو االنقطاع �أو ال�شطب وتوجيه الإن��ذار والتنبيه وكل ورقة
ق�ضائية يراد �إي�صالها �إلى علم اخل�صم التي تعلن عن طريق املح�ضر الق�ضائي.
وت�شري البيانات االح�صائية �إلى �أن عدد الإعالنات الواردة قد بلغ ()472189
�إع�لان�� ًا خ�لال ع��ام  2018ب��زي��ادة  %24عن ع��ام  ،2017و�شهد تنفيذ هذه
الإعالنات �أي�ضا زيادة بن�سبة � ،%18إذ نفذ (� )445481إعالن ًا يف عام 2018
مقابل (�)376559إعالن ًا يف عام.2017
وحتققت �أكرب ن�سبة تنفيذ يف الدعاوى اجلزائية ب�أوامر تكليف باحل�ضور بن�سبة
 ،%30.1ثم جزائي الأحكام الغيابية بن�سبة  ،%12.6و�إعالنات بوا�سطة الن�شر
 %9.3وتوزعت احل�ص�ص الأخرى على بقية الأنواع.
وت�صدرت حمكمة �أبوظبي االبتدائية من حيث ح�صة تنفيذ الإعالنات ،بن�سبة
 ،%53تلتها حمكمة العني بن�سبة  %20ثم املحكمة التجارية بن�سبة .%7
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109560

8.1

9130

عدد المعامالت المنجزة
المتوسط الشهري للمعامالت المنجزة

إدارة
الكاتب العدل
والتوثيق
الكاتب العدل
يخت�ص الكاتب العدل بتحرير وت�صديق امل��ح��ررات والعقود مبختلف �أنواعها
لتكت�سب احلجية الر�سمية ،مثل الوكاالت ب�أنواعها كافة ،الإقرارات ،ال�شراكات،
ال�شركات ،البيع ،التنازل ،عقود العمل اخلا�صة ،واعتمادات التوقيع ،وخالفه،
وهو ما ي�شكل �أغلبية �أعمال الن�شاطات التجارية واملدنية التي يحتاجها الأ�شخا�ص
الطبيعيون واالعتباريون.
ويبلغ عدد فروع الكاتب العدل ب�إمارة �أبوظبي  22فرع ًا تتوزع  9منها يف منطقة
�أبوظبي �إ�ضافة �إل��ى اخلدمة الإلكرتونية العدلية ،و 5يف منطقة العني و 8يف
منطقة الظفرة.
وت�صدر ت�صديق الوكاالت اخلا�صة عند الكاتب العدل بن�سبة  %51من حجم
العمل ( %65للوكاالت) ويف املرتبة الثانية جاء ت�صديق الوكاالت العامة بن�سبة
 %12ثم اعتماد االقرارات بن�سبة  ،%8عقد �شراكة بن�سبة  ،%6وعقد بيع وتنازل
بن�سبة .%4
وعلى م�ستوى مناطق �أبوظبي ا�ستحوذت منطقة �أبوظبي على ن�سبة  %71من
جملة الت�صديقات ومنطقة العني على ن�سبة  ،%26ومنطقة الظفرة على .%3
ومن حيث حجم العمل يف فروع املناطق الرئي�سية ،ت�صدرت حمكمة �أبوظبي حجم
العمل بن�سبة  %42من جملة �أعمال منطقة �أبوظبي ،غرفة التجارة وال�صناعة
بن�سبة  ،%18ثم دائرة التنمية االقت�صادية وبوابة ال�شرق مول بنف�س الن�سبة .%10
ويف منطقة العني تركز عمل الكاتب العدل على مبنى اخلدمات العدلية بن�سبة
 %90ثم حمكمة اليحر بن�سبة  %7وفرع حمكمة الوقن .% 2
�أما يف منطقة الظفرة فكانت ح�صة مبنى حمكمة الظفرة  ، %49ثم حمكمة
الروي�س . %11
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8.2

65706

عدد التوثيقات

54755

المتوسط الشهري لحجم العمل

إدارة
الكاتب العدل
والتوثيق
التوثيقات
يخت�ص التوثيق ب�إقرار ال�شخ�ص عن نف�سه وهو حجة قا�صرة عليه فقط دون الغري.
وتتوزع فروع التوثيقات يف �إمارة �أبو ظبي ،ما بني  6فروع يف منطقة �أبوظبي 6 ،يف
منطقة العني و 8يف منطقة الظفرة ،و�أجنزت �إجماال توثيق(  ) 65706معاملة
مقابل  69842معاملة يف عام .2017
ت�صدر توثيق �إقرار حالة بن�سبة  %24ثم �إقرار حالة وح�ضانة  ،%19ثم اقرار
ح�ضانة واعالة بن�سبة  %13من حجم العمل يف عام .2018
وعلى م�ستوى مناطق �أبوظبي ا�ستحوذت منطقة �أبوظبي على ن�سبة  %50من
جملة الت�صديقات ومنطقة العني على ن�سبة  %44ومنطقة الظفرة على .%6
ومن حيث حجم العمل يف فروع املناطق الرئي�سة ب�أبوظبي ت�صدر املبنى الرئي�س
للدائرة بن�سبة  %46ثم حمكمة بني يا�س بن�سبة  %19وحمكمة الرحبة بن�سبة
.%14
ويف منطقة العني تركز عمل التوثيقات على مبنى اخلدمات العدلية بن�سبة ،%64
مركز العني  ,تنمية املجتمع بن�سبة  ، %16وفرع حمكمة الوقن  ، %11اليحر .%8
�أما يف منطقة الظفرة فكانت ح�صة مبنى حمكمة دملا  ،%31وحمكمة الروي�س
 ،%16حمكمة الظفرة  ,ليوا .%15
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1790

عدد توثيقات إشهار اإلسالم

8.3

149.1

المتوسط الشهري لحجم العمل

إدارة
الكاتب العدل
والتوثيق
إشهار اإلسالم

49%

نسبة اإلناث اللواتي أشهرن إسالمهن

يخت�ص ق�سم �إ�شهار الإ���س�لام ،التابع لإدارة الكاتب العدل والتوثيق ،بتحرير
و�إ�صدار وثيقة ر�سمية تفيد ب�إ�سالم ال�شخ�ص ،على �أن يتم ت�أهيله ملعرفة مبادئ
الإ�سالم وم�ساعدته على االندماج يف املجتمع.
وبلغ عدد الذين �أ�شهروا �إ�سالمهم (� ) 1790شخ�صا خالل عام  ،2018وبلغت
ن�سبة الإناث  %49والذكور  ،%51ومت توثيق املعامالت مبعدل �شهري بلغ 149.1
حالة �إ�سالم جديدة موثقة ،بن�سبة انخف�ضت  %7مقارنة بالعام ال�سابق 2017
الذي �سجل ( )1925حالة.
وح�سب املناطق التي �أ�شهروا فيها ا�سالمهم بلغت الن�سبة يف منطقة �أبوظبي 74

 %ويف منطقة العني  %24ويف منطقة الظفرة  ،%3وهو ما يرجع �إلى الكثافة
ال�سكانية يف كل منطقة.
ومن حيث احلالة التعليمية تبني �أن  %52يحملون �شهادة ثانوية و� %25شهادة
جامعية و %13فوق الثانوي ودون اجلامعي  ،و  %6يحملون �شهادة اعدادي  ،و
اخريا (�شهادة ماج�ستري ويقر�أ ويكتب وابتدائية) جميعها بن�سبة .%1
وتوزعت جن�سيات من �أ�شهروا �إ�سالمهم على  68جن�سية خمتلفة يف دول العامل
(جن�سية �آ�سيوية  ،%48جن�سية �أفريقية  ،%39جن�سيات �أوروبية ، %7جن�سيات
عربية  %2 ، %4من دول �أخرى.
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9

2648

عدد الموظفين المنخرطين
في دورات تدريبية 2017

2380

عدد الساعات التدريبية

188

عدد الدورات التدريبية

التدريـب
بلغ عدد املوظفني املتدربني  2648موظفا �أم�ضوا
عام .2018

2380

�ساعة تدريبية خالل

وت�شري الإح�صاءات �إل��ى زي��ادة بن�سبة  %15يف ع��دد املتدربني مقارنة بالعام
ال�سابق ،يف حني بلغ �إجمايل عدد الدورات  188دورة تدريبية ،من بينها  47دورة
�أ�سا�سية 119 ،تخ�ص�صية ،و 22قيادية.
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144879

عدد الترجمات الشفوية الفورية

12073.25

عدد الترجمات الشفوية الفورية

21

عدد اللغات المترجمة

الترجمة
تقدم دائرة الق�ضاء خدمة الرتجمة ال�شفوية جمان ًا للمتقا�ضني �ضمن �أهدافها
يف تي�سري التقا�ضي ،وت�شري الإح�صاءات �إلى زيادة ملحوظة بعدد مرات الرتجمة
ال�شفوية للمتقا�ضني الذين ال يجيدون العربية -اللغة الر�سمية للتقا�ضي -يف عام
 2018بن�سبة  %1عن العام ال�سابق  ،)142918( 2017ومن �ضمن  21لغة
رئي�سة جاءت لغة الأوردو يف مقدمة اللغات املطلوبة للرتجمة� ،إذ ا�ستحوذت على
ن�سبة  %52من جملة عدد اللغات املرتجمة ،تلتها اللغة الإجنليزية بن�سبة  %17ثم
لغة الب�شتو بن�سبة  ،%11واللغة الهندية .%7
وبلغت ن�سبة عدد الرتجمات يف منطقة �أبوظبي  ،%79ويف منطقة العني ،%18
ومنطقة الظفرة  ،%3وهو ما يتنا�سب مع حجم العمل يف كل منطقة.
ومن حيث نوع الدعاوى التي مت ح�ضور مرتجم فيها ت�صدرت خدمات املتعاملني
بن�سبة  ،%29ثم الدعاوى اجلزائية بن�سبة  ،%17ثم الدعاوى العمالية بن�سبة
.%16
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