
A - 4خدمات توجيه المتقاضيين
توفير اأجهزة الخدمة الذاتية.

• اإ�ش����دار الن�ش����رات التعريفية الخا�ش����ة بمحاكم دب����ي وتحديثها ب�شكل 	

دوري .

• خدمات ملحقة:	

)المكتبة القانونية - مطعم - مكتب �شفريات )دناتا( - بنك(

برنامج »شور« االستشارات القانونية التطوعية: 
برنام����ج المحامين التطوعي لال�شت�ش����ارات القانونية هو برنامج م�شترك تم 

ت�شميم����ه بالتعاون بين محاكم دبي ومكاتب المحاماة في اإمارة دبي، يهدف 

اإل����ى تعزي����ز ثقة المجتم����ع بالنظام الق�شائ����ي من خالل تقدي����م ا�شت�شارات 

قانوني����ة مجانية ح����ول مختلف اأنواع الق�شايا والدع����اوى، بم�شاركة محامين 

متخ�ش�شين يتطوعون للقيام بهذه الخدمة.

ضوابط الحصول على االستشارة:
تقدم اال�شت�شارة لالأفراد فقط.  1

تق����دم اال�شت�ش����ارة قب����ل قيد الدع����وى ولمرة واح����دة ل����ذات المو�شوع   2

وال�شبب.

يت����م تحديد موع����د اال�شت�شارة عبر �شعبة توجي����ه المتقا�شين بمحاكم   3

دبي وبالتن�شيق مع مكاتب المحاماة.

تتراوح مدة اال�شت�شارة  من 30 - 60 دقيقة.  4

كيفية الحصول على االستشارة:
التق����دم بطلب للح�شول عل����ى اال�شت�شارة المجانية ل����دى �شعبة توجيه   1

المتقا�شين.

يت����م تحديد موعد عب����ر �شعبة توجي����ه المتقا�شيين ل����دى اأحد مكاتب   2

المحاماة باإمارة دبي.

يتم تزويد مقدم الطلب بموعد اال�شت�شارة المجانية و ببيانات العنوان   3

واالت�شال الخا�شة بمكتب المحاماة.

ح�ش����ور مق����دم الطلب بمكت����ب المحاماة ف����ي الموعد المح����دد لتلقي   4

اال�شت�شارة.

برنامج توعيتي:
مب����ادرة من محاك����م دبي تهدف اإلى ن�ش����ر المعرفة الق�شائي����ة لجميع اأفراد 

المجتم����ع، والتعريف بدور المحاكم وباالإج����راءات الق�شائية االأ�شا�شية، من 

خ����الل لقاءات مبا�شرة مع فئات المجتمع بالتوا�شل المبا�شر والح�شول على 

المعلومات المطلوبة عن المحاكم.

اهداف البرنامج:
تو�شيح  �شير االإجراءات في محاكم دبي.  1

التعريف بخدمات محاكم دبي.  2

تفعيل ال�شراكات.  3

ابراز دور المحاكم اعالميا.  4

توعية اأفراد المجتمع بر�شالة المحاكم.  5

خدمة »سهيل« التطوعية: 
تعتمد ه����ذه الخدمة على العمل التطوعي من قب����ل موظفي الدائرة بمختلف 

م�شتوياته����م الوظيفي����ة  بحيث يت����وزع الموظف����ون المتطوعون ف����ي القاعات 

الرئي�ش����ة �شواء في قاعة االأحوال ال�شخ�شية اأو في قاعة الخدمات المركزية  

»�شال����ة نايف«، بحيث ي�ب����ادر هذا الموظ����ف بالتوجه بنف�ش����ه للمتعامل ليتم 

اإر�شاده اإلى الوجهة المطلوبة. 

علم����ا باأن خدم����ة »�شهيل« ت�شتهدف جمي����ع المتعاملين بمختل����ف جن�شياتهم 

ولغاته����م ومتطلباته����م م����ن الدائ����رة. ويمكن التع����رف عل����ى  مقدمي خدمة 

»�شهيل«  بالبطاقة التعريفية )Tag( التي تحمل �شعار الخدمة ب�شكل بارز. 

الخدمات الخاصة )تساهيل(: 
اأطلق����ت �شعبة توجي����ه المتقا�شين في عام 2010 خدم����ة رائدة تقت�شر على 

كب����ار ال�ش����ن  وذوي االحتياج����ات م����ن المتعاملي����ن، بحيث يتم اإنج����از كافة 

معامالته����م في جميع الوحدات التنظيمية داخ����ل مبنى محاكم دبي دون اأن 

يتحم����ل المتعامل من هذه الفئ����ة اأية م�شاق جراء االنتظ����ار الأوقات طويلة اأو 

التنق����ل بحيث يتم ا�شتالم معاملته منذ و�شوله وحتى انتهاء كافة االإجراءات 

وت�شليمه معاملته جاهزة. 

جهاز نبراس للمعلومات اإللكترونية: 
ه����و نظام اال�شتدالل االإلكتروني حيث يوفر على المتعامل في مبنى المحاكم 

الجه����د والوق����ت في البحث ع����ن وجهته داخ����ل اأروقة المبن����ى الرئي�شي عبر 

اال�شتدالل بال�شوت وال�شورة بناء على الطلب المعطى للجهاز اإلكترونيا. 

يمك���ن ال�س���تفادة م���ن خدم���ات الطلب���ات الإلكتروني���ة م���ن خ���ال موق���ع 

محاكم دبي على الإنترنت 

 للمزيد من المعلومات الت�سال: 3347777 4 971+ / 3030800 4 971+

تق����دم محاكم دبي لمتعامليها خدمات م�شان����دة تخت�شر من خاللها الطرق 

للو�ش����ول اإلى غاياتهم ووجهاته����م في الدائرة باأ�شرع وق����ت، واأق�شر الطرق 

رغب����ة منها ف����ي تقديم ال�شورة الت����ي تليق بمحاكم دب����ي وبعمالئها الكرام. 

فق����د ا�شتحدثت �شعبة متخ�ش�شة لتوجيه المتقا�شي����ن ت�شم اأبرز الكفاءات 

والخب����رات االإدارية التي من �شاأنها تقديم كل الم�شاعدات التي تمكن العميل 

من الو�شول اإلى غايته ب�شكل مي�شر، واختارت لل�شعبة مقرا بالقرب من بوابة 

دخول المحاكم الرئي�شة )بوابة نايف( لت�شهيل و�شول المتعامل اإليها. 

الخدمات المقدمة: 
• توجي����ه المتعاملي����ن اإل����ى الخط����وات الالزم����ة لقيد الدع����اوى وتقديم 	

الطلبات.

• م�شاع����دة المتعاملين لتقديم الطلبات واللوائ����ح، وذلك بتوفير نماذج 	

منها.

• م�شاع����دة كبار ال�شن - ذوي االحتياج����ات الخا�شة الإنجاز معامالتهم 	

»ت�شاهيل«.

• اإ�شدار ر�شائل اال�شتعالم عن الت�شرفات العقارية. 	

• تقدي����م خدم����ة اال�شت�شارات القانوني����ة التطوعية بالتع����اون مع مكاتب 	

المحاماة »�شور«.

• اإر�شاد وتوجيه المتعاملين في اأروقة المحاكم »�شهيل«.	

• التعري����ف باإج����راءات وخدم����ات محاك����م دب����ي للجه����ات وال�ش����ركاء 	

اال�شتراتيجيين واالأفراد الخارجيين »توعيتي«.

• م�شاع����دة المتعاملين على ا�شتخدام الخدم����ات االإلكترونية عن طريق 	

4 - A

2014
خدمات توجيه المتقاضيين


