


مقدمةمقدمة
اإلشراف العام

مجلس شباب محاكم ديب
نادي المبدعين بمحاكم ديب

مراجعة الّنصوص
لجنة الّتنمية والملكية الفكرية بمحاكم ديب

مراجعة الّرسوم
حليمة محمد حميد، باحث اجتماعي بمحاكم ديب

عفراء أحمد عبدهللا المر، باحث اجتماعي بمحاكم ديب

التصميم واإلخراج الفّني
TRIPLETS

Design & Artwork Services

الّطبعة األوىل- 2022
اإلمارات العربية المتحدة

جميع الحقوق محفوظة لمحاكم ديب

General supervision
Dubai Courts Youth Council
Dubai Courts Creative Club

Text review
Development and Intellectual Property Committee of 
Dubai Courts

Drawing review
Halima Mohammed Hamid
Afra Ahmed Abdulla Almurr

Designing and art direction
TRIPLETS
Design & Artwork Services

First published- 2022
The United Arab Emirates

All rights reserved to Dubai Courts



تسعى محاكم ديب إىل تعزيز االبتكار يف العمل، وتصميم وتطوير المبادرات والمشروعات المستقبلية. يأيت مشروع مقدمة
مســتقبل المحاكم بعيون األطفال باســتلهام ســيناريوهات المســتقبل لمحاكم ديب وكيف ســتبدو. وأنتجت مشــاركة 
طــاّب المــدارس يف إمــارة ديب هــذا الّتصــور الــّذي يشــكّل المحاكــم للـــ50 عامــاً الُمقبلــة، فــإن لديهــم مخيلــة واســعة بــا 

قيــود وقــدرة غامــرة بعفويتهــم وحماســهم بــا حــدود.

Dubai Courts seek to promote innovation at work and design and develop future initiatives and projects. The 
Future of Courts through childrens’ eyes project illustrates children drawing and their inspiration about future 
scenarios for Dubai Courts and what it would look like. School students’ participation in the Emirate of Dubai 
produced this perception, that forms the courts for the next 50 years. They have an expansive imagination 
without boundaries and an overwhelming ability with their spontaneity and enthusiasm without limitations.

مقدمة

Introduction

شكراً لمساهمتكم يف رسم مستقبل محاكم ديب. 

Thank you for your contribution to shaping the future of Dubai Courts.



مفهــوم العـــدل 
لدى األطفال

The concept of justice
 as seen by children

المجتمــع  فئــات  لجميــع  الحقــوق  وصــول  وضمــان  المســاواة  أن  الحالمــون  األطفــال  رأى 
والحريــة والتنظيــم أنّهــم أســاس العــدل يف عصــر الّســرعة. يف المســتقبل ســنظل متمســكين 

بــأن العــدل أســاس الُملــك، وســيكون العالــم مكانــاً حافــاً بالســام والّســعادة.

In an age of speed, dreaming children saw equality, rights for all segments of society, 
freedom, and organization as the foundation of justice. Justice will continue to be at 
the core of governance, and the world will be a peaceful and happy place.



Knowledge of rights
معرفة الحقوق

Confidence
الثقة

Creativity
اإلبداع

Freedom of expression
حرية التعبير

Rights expression
التعبير عن الحقوق



Creativity
اإلبداع

Confidence
الثقة

Accuracy
الدقة

Freedom
الحرية

Equality
المساواة

Confidence
الثقة



Justice
العدالة

Equality
المساواة

Believe in justice
اإليمان بالعدل

Freedom
الحرية

Equality
المساواة



Opportunities equality
تساوي الفرص

Justice
العدل

Rule of law
سيادة القانون

Creativity
اإلبداع

Freedom
الحرية

Hope
األمل



Optimism
التفاؤل

Equality
المساواة

Justice
العدل

Hard work
االجتهاد وحب العمل



The future of courts
through childrens' eyes

مستقبل المحاكم
بعيون األطفال

تمحــورت رســومات األطفــال الحالميــن والمستشــرفين لمســتقبل المحاكــم بــأن الهويــة الوطنيــة أســاس المســتقبل 
واإلنتمــاء لهــذا الوطــن. ســتظل تحمــل المحاكــم علــم دولــة اإلمــارات فــوق مبانيهــا الّزاهيــة يف جميــع مراحلهــا وصــوالً 
للريــادة. كمــا عّبــرت الرســومات عــن االبتــكار يف تقديــم الخدمــات حيــث نحصــل عليهــا مــن منازلنــا واالرتقــاء بالمعمــول 
بــه حاليــاً مــن أنظمــة وتطبيقــات ذكيــة. المحاكــم ســتتميز بالمرونــة وقابليــة الّتغييــر حســب مــا يســتجد مــن احتياجــات 
وستشــمل تخصصــات جديــدة كمحاكــم ســياحية وبيئيــة تشــمل البحــار والمحيطــات. سيســاعدنا الروبــوت يف أداء 
مهمــة إدارة جلســات المحاكــم، بــل وُيمكــن للــذكاء االصطناعــي القيــام بذلــك، وســتصبح التقنيــات جــزءاً مــن حياتنــا 

اليوميــة، ولــن يكــون هنالــك حــد الســتمرار الّتقــدم واإلنجــازات.

The children’s drawings foresee the future of the courts by emphasizing the notion that national 
identity is the key to belonging to this country. The courts will carry the UAE flag over their bright 
buildings throughout all its stages. Furthermore, the drawings illustrate innovation in providing 
services from our homes and upgrading the current use of intelligent systems and applications. 
Courts will be flexible and will be able to adapt to emerging needs, including tourism and environ-
mental courts with seas and oceans. We will use a robot to manage court sessions, and artificial 
intelligence will help us. Technology will become a part of our daily lives, and there will be no end to 
the progress and achievements we achieve.



National identity
الهوية الوطنية

Justice
العدل

National identity
الهوية الوطنية



Justice
العدل

Creativity
اإلبداع

Innovation
االبتكار

Justice
العدالة

Progress
االرتقاء

Nationality
الوطنية



Children’s rights
حقوق الطفل

Privacy
الخصوصية

Innovation
االبتكار

Order
النظام



Innovation
االبتكار

Order
النظام

Accuracy and speed
الدقة والسرعة

Ambition
الطموح

Innovation
االبتكار

Justice
العدالة



Nationality
الوطنية

Affiliation
االنتماء

Freedom
الحرية

Justice
العدل

National identity
الهوية الوطنية



         

Future foresight
إستشراف المستقبل

Artificial intelligence
الذكاء االصطناعي

Innovation
االبتكار

Optimization
التحسين



Creativity
اإلبداع

Modernity
الحداثة

Creativity
اإلبداع

Optimization
التحسين



Innovation
االبتكار

Sublimity

Speed

العلو

السرعة

Life

Justice

الحياة

العدل

Equality
المساواة

Confidence in the courts
الثقة بالمحكمة

Justice
العدل



Confidence
الثقة

Freedom
الحرية

Innovation
االبتكار

Freedom
الحرية

Creativity
اإلبداع



Pride
الفخر

Ambition
الطموح العايل

Integration
التكامل

Cooperation

National identity

التعاون

الهوية الوطنية

Ambition
الطموح



Optimism
التفاؤل

Justice
العدل




