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كلمة المدير العام

د. أحمد سعيد بن هزيم السويدي
مدير عام حماكم دبي

بناء جمتم��ع معريف هو الغاية الت��ي تتطلع إليها حماكم 
دب��ي م��ن اهتمامه��ا مبفه��وم إدارة املعرف��ة. فاجملتمع 
املع��ريف الذي نتطلع إلي��ه يف حماكم دبي هو اجملتمع 
الذي حتظى في��ه املعرفة باالهتمام والعناية ذاتها التي 
حتظ��ى بها امل��وارد التقليدية يف العم��ل اإلداري الناجح 

وهي املوارد املالية واملادية والبشرية.
 املعرف��ة ال تختل��ف ع��ن ه��ذه املوارد م��ن حي��ث األهمية 
والتأث��ر يف جن��اح العملي��ات اإلداري��ة م��ن أج��ل حتقي��ق 
تل��ك  ع��ن  تختل��ف  ولكنه��ا  للمنظم��ة،  املرج��وة  األه��داف 
امل��وارد يف ك��ون إدارته��ا تقتض��ي وعي��ًا وأس��اليب وحت��ى 

أدواٍت خاصة.
وال ميكن إدارة املعرفة باألسلوب ذاته الذي تدار به املوارد 
اإلدارية األخ��رى، وهذه احلقيقة األولية يجب التس��ليم بها 
لتكون البداية صحيح��ة يف التعامل مع هذا 
امل��ورد امله��م.. اإلبداع والط��رق اخلالقة 
هما الس��بيل الوحي��د للتعامل الناجح 
وعل��ى  املؤسس��ية  املعرف��ة  م��ع 
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 وفق اهلل الجميع لما فيه

خير ورفعة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

واهلل ولي التوفيق..

س��بيل املثال، يش��ر الكثرون- من منظرين وممارس��ن يف 
هذا اجملال- إىل الوس��ائل اإللكرتوني��ة كأداة مثالية إلدارة 
املعرف��ة. وإن كن��ا نتفق مع هذا ال��رأي بصورة أولي��ة إال أننا 
ال نظن ب��أن الوس��ائل اإللكرتونية ميكن أن تكفل الش��مولية 
املطلوب��ة إلدارة هذا املورد امله��م أو أن تغني عن ضرورة 
استخدام وسائل متعددة ومتنوعة يف الوقت ذاته لضمان 

حتقيق نتائج قياسية يف هذا اجملال.
يف حماكم دبي ترتكز اسرتاتيجيتنا يف إدارة املعرفة على 

مرتكزات أساسية:
 يف مقدمته��ا قناعتنا بأهمية ه��ذا املورد يف عمل احملاكم 
باعتباره عم��اًل ذا طبيعة معرفية، واملعرفة فيه عنصر حيوي 

يحدد مستوى األداء والنتائج يف جميع قطاعاته.
 واملرتك��ز الث��اين ه��و أن املعرف��ة يف عمل احملاك��م يجب أن 
ت��دار ع��ر ثقاف��ة مؤسس��اتية تتع��دد فيه��ا الوس��ائل واألدوات 
وتت��الءم مع الظ��روف التنظيمية التي حتي��ط باملعرفة حمل 

االهتمام وليس فقط عر نظام موتور أيًا كان نوعه أو تطوره.
 أم��ا املرتكز الثالث واألك��ر أهمية فهو احلرص على اإلبداع 

وتش��جيع االبت��كار يف إدارة املعرف��ة يف عم��ل احملاك��م 
وع��دم الوق��وف عند التحدي��ات املالية أو املادي��ة التي قد 

حتول دون توفر بعض املتطلبات يف هذا الشأن.
يف اخلت��ام، نح��ن نتطل��ع بكثر م��ن الثقة، ويحدون��ا األمل 
بأن اهتمامنا املؤسس��اتي باملعرفة، كما أنه يظهر ويعتر 
مؤشرًا على مستوى الوعي الذي تتميز به حماكم دبي، فإن 
ه��ذا االهتمام س��يكون له أث��ره ونتائجه يف تعزي��ز القدرات 
التنافس��ية حملاك��م دبي مقارن��ة باألجه��زة القضائية يف 

خمتلف دول العامل.



بعناصر بيئته الطبيعي��ة والثقافية واالجتماعية واملهنية 
.. إل��خ. وعندم��ا انطلق��ت الث��ورة املعرفي��ة من��ذ اكتش��اف 
الطابعة يف القرن الرابع عش��ر للميالد أصبحت املعلومة 
بش��كل  واالط��الع  البح��ث  عملي��ة  وتيس��رت  ت��داواًل،  أك��ر 
أفض��ل، وكان لذل��ك األثر البال��غ يف ارتقاء وتطور البش��رية. 
وم��ع التفج��ر الكم��ي للبيان��ات واملعلوم��ات خ��الل الق��رن 

جبل اإلنس��ان على حب االس��تطالع، وهذا أمر مهم ليتمكن 
م��ن العي��ش بن الظواه��ر واألش��ياء التي أحاطه��ا اخلالق 
ب��ه، وتس��خرها ملنفعت��ه، وجتنب أخطاره��ا. فاملعرفة ال 
تقتص��ر على جانٍب مع��ن من جوانب حياة اإلنس��ان، وإمنا 
تش��مل كل ما يحيط باإلنس��ان وجميع م��ا يتصل به. فمنها 
م��ا يتعل��ق بتكوينه البيولوجي والنفس��ي، ومنه��ا ما يتصل 

مفهوم إدارة المعرفة
تمهيد
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املاض��ي- واملس��تمر إىل اآلن- ظه��رت حاج��ة الس��تثمار 
وحس��ن اس��تغالل ه��ذه املعلوم��ات، فظه��ر عل��م جدي��د 
يعرف ب��إدارة املعرفة, والذي يقصد ب��ه التقنيات واألدوات 
واملوارد البشرية املستخدمة جلمع وإدارة ونشر واستثمار 
املعرفة ضمن املؤسسة، مبا يحقق أهدافها التي تسعى 
إليه��ا. كم��ا أنه��ا املرج��ع الرئيس��ي لبن��اء الق��رارات، ووضع 

اخلطط، وحتديد األهداف املستقبلية. 
 وظه��ر العدي��د م��ن التعريف��ات الت��ي تب��ن مفه��وم إدارة 
املعرف��ة ودوره��ا يف املؤسس��ات، وقد تش��ابه أغلبها يف 
تعريف إدارة املعرفة على أنها جمع خرات العمل السابقة 
وخ��رات املوظف��ن ووضعها يف إطار يس��هل اس��تثمارها 
بطريق��ة أفض��ل, وذل��ك من خ��الل نش��رها لبقي��ة العاملن 
يف املؤسس��ة إلكس��ابهم امله��ارات التي يحتاج��ون إليها 
يف أداء مهامه��م على أكمل وج��ه. وهنالك تعاريف حتاول 
عرفه��ا  املعرف��ة« فق��د  »إدارة  مفه��وم  بدق��ة  حت��دد  أن 
أبرز من تناول مفهوم إدارة املعرفة،  أحد  يرم« وهو  »س��كا 
بأنه��ا »اإلدارة النظامي��ة والواضحة للمعرف��ة والعمليات 
املرتبطة بها واخلاصة باستحداثها، وجمعها، وتنظيمها، 
ونش��رها، واس��تخدامها واس��تغاللها، وهي تتطلب حتويل 
املعرف��ة الش��خصية إىل معرفة تعاونية ميكن تقاس��مها 

بشكل جلي من خالل املنظمة«.
 وقد قس��مت املعرفة إىل نوعن، الن��وع األول هو املعرفة 
الضمني��ة وال��ذي يع��رف مبخزون اخل��رات والتج��ارب التي 

املعرف��ة  فه��و  الث��اين  الن��وع  أم��ا  املوظف��ون،  خاضه��ا 
الصريح��ة وهو م��ا يت��م توثيقه وتدوينه ونش��ره م��ن جتارب 
وق��رارات وسياس��ات وتقاري��ر، إضاف��ة إىل األدل��ة والدوريات 
والكت��ب واملراج��ع واملؤلف��ات. ف��إدارة املعرف��ة تس��اعد 
املنظم��ات يف احلص��ول عل��ى فه��م معم��ق م��ن خ��الل 
خراتها الذاتية. كما تس��اعد بعض فعاليات إدارة املعرفة 
وتخزي��ن  اس��تخالص  عل��ى  املنظم��ة  اهتم��ام  تركي��ز  يف 
واس��تخدام املعرفة ألغراض، مثل حل املشكالت والتعلم 
الديناميك��ي والتخطيط االس��رتاتيجي وصناع��ة القرارات. 
كم��ا أنه��ا حتم��ي امل��وارد الذهني��ة م��ن االندث��ار، وتضيف 
إىل ذكاء املنظم��ة، وتتي��ح مرون��ة أك��ر يف إدارة ش��ؤونها 

اخملتلفة.
إن إدارة املعرف��ة تتي��ح للعامل��ن يف املؤسس��ة قن��وات 
وفعاليات تشجع على اإلبداع. كما أن إدارة املعرفة تساعد 
على حصر معرفة املؤسس��ة لالس��تفادة منها واملشاركة 
به��ا ونقله��ا إىل املوظف��ن الذي��ن ه��م يف حاج��ة إليه��ا 
ألداء أعماله��م بفاعلي��ة وبكف��اءة، باس��تخدام اإلمكاني��ات 
احلديث��ة وتكنولوجيا املعلومات بأكر قدر ممكن. وهنالك 
م��ن ي��رى أن إدارة املعرف��ة ه��ي مفه��وم ومنهج يس��تخدم 
تقني��ة املعلوم��ات كأداة للتجمي��ع ومش��اركة املعلومات 
واخلرات وليس��ت أداة من أدوات تقنية املعلومات، لذا فإن 
مفه��وم إدارة املعرفة ميك��ن تطبيقه يف جميع اجملاالت 

واألعمال وليس يف الشركات واملؤسسات فقط.
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المنظومة المعرفية في محاكم دبي

المعرفة المؤسساتية في محاكم دبي:
لقد س��خرت حماكم دبي كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية 
الت��ي تس��ر عليه��ا، وه��ي الري��ادة يف عم��ل احملاك��م م��ن 
خ��الل التعام��ل م��ع املعرفة باعتباره��ا أحد أه��م املوارد، 
والت��ي حتتاج الكثر م��ن العناية لتحقي��ق ريادتها. لذلك مت 
إنش��اء وحدة تنظيمية متخصصة رس��التها إدارة املعرفة 
بكف��اءة وإبداع تعزز م��ن القدرات التنافس��ية حملاكم دبي، 
وتعينها على حتقيق رس��التها يف اجملتمع. ويعد القطاع 



القضائ��ي م��ن أك��ر اجمل��االت اعتم��ادًا عل��ى احلصيل��ة 
املعرفية التي تتسلح بها املوارد البشرية العاملة يف هذا 
اجملال س��واء كانوا قضاة أو إدارين. فتلك احلصيلة عادة 
م��ا تكتس��ب و ترتاك��م يف أذهان خمتل��ف فئات املش��اركن 
يف ه��ذه الصناع��ة املهم��ة، وه��ي صناع��ة العدال��ة بعد 
جهود مؤسس��ية وفردية من التعلم والتدريب واملمارس��ة. 
و بن��اًء علي��ه واعتم��ادًا عل��ى مفه��وم إدارة املعرف��ة يظهر 
بش��كل  وإدارته��ا  احلصيل��ة  به��ذه  االعتن��اء  أهمي��ة  جلي��ًا 
علمي وعملي يوفر للجه��از القضائي قدرات أكر للنهوض 

بواجباته يف اجملتمع.
وميكن تعريف إدارة املعرفة يف العمل القضائي بأنها 
العملي��ة الت��ي يت��م م��ن خاللها تخطي��ط وتنظي��م وتنفيذ 
املب��ادرات والرامج التي تس��اعد يف اس��تخالص وجتميع 

وتبوي��ب ونش��ر املعلومات واخل��رات والتج��ارب املتعلقة 
بالعم��ل القضائ��ي، بواس��طة اجلهاز القضائ��ي أو اإلداري، 
والتش��ريعات  العلي��ا،  احملاك��م  أرس��تها  الت��ي  واملب��ادئ 
العم��ل  أدل��ة  إىل  باإلضاف��ة  واملراس��يم،  والقوان��ن 
واإلجراءات، والنش��رات اإلحصائي��ة، وحماضر االجتماعات، 
والتقاري��ر الدوري��ة وأفضل املمارس��ات والتج��ارب. حيث إن 
العمل القضائي صناع��ة متثل اجلهد الذهني فيه جوهرًا 
ليس ل��ه بديل، كما متث��ل اخلرات الذهني��ة املرتاكمة لدى 
العامل��ن يف ه��ذا اجملال ث��روة معرفي��ة ال ميكن جتاهل 
أهميته��ا أو قيمته��ا املهني��ة، ل��ذا كان لزام��ًا عل��ى جمي��ع 
األجه��زة القضائي��ة جع��ل ه��ذا املفه��وم احلدي��ث ضمن 
أولوي��ات جهود تنظيم وتطوي��ر العمل القضائي ملا له من 

أثر عظيم يف االرتقاء بجودة أعمال احملاكم بشكل عام.
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وكيفية تطبيقها لالرتقاء بالعمل القضائي واإلداري معًا.
ويس��هم قس��م إدارة املعرفة يف إضافة مقومات إدارة 
نش��رها  وآلي��ات  مصادره��ا  وتنوي��ع  ومكوناته��ا،  املعرف��ة 
وإيصاله��ا للمس��تهدفن عل��ى نح��و مؤسس��ي ومنهج��ي 
واضح يتواف��ق مع املعاير املعمول به��ا يف هذا اجملال 
بالتواف��ق مع رؤية حماكم دبي ورس��التها واس��رتاتيجياتها. 
القس��م مس��ؤولية نش��ر ثقاف��ة املعرف��ة يف  يت��وىل  كم��ا 
حماك��م دب��ي وتعميمه��ا ونش��رها واملثابرة عل��ى متابعة 
وص��ول املعرفة إىل كافة العامل��ن باحملاكم والتثبت من 
تأثره��ا اإليجاب��ي عل��ى أدائه��م للوص��ول إىل أداء التميز. 
ويتأل��ف قس��م إدارة املعرف��ة مبحاك��م دب��ي م��ن ش��عبتن 
هم��ا ش��عبة نش��ر املعرف��ة وه��ي املس��ؤولة ع��ن تطوي��ر 
املفاهيم املعرفية ونش��رها يف الوح��دات التنظيمية يف 
احملاكم واإلشراف على تطبيقها مبا يتوافق مع مهام هذه 
الوحدات مستخدمة بذلك الوسائل املتاحة كافة، وشعبة 

قسم إدارة المعرفة:
أدرك��ت القي��ادة العلي��ا يف حماك��م دبي أهمي��ة الروة 
املعرفي��ة ل��دى العامل��ن باحملاك��م ودوره��ا يف االرتقاء 
بالعم��ل القضائ��ي واإلداري لديها، فأنش��أت قس��مًا يتوىل 
التخطي��ط والتنظي��م وتنفي��ذ املب��ادرات والرام��ج وكاف��ة 
العمليات املتعلقة بإدارة املعرفة املؤسسية لالستفادة 
منه��ا بأفضل الس��بل املتاحة. ويهدف قس��م إدارة املعرفة 
يف حماكم دبي إىل وضع السياسات واملنهجيات اخلاصة 
ب��إدارة املعرفة واإلش��راف عل��ى تنفيذها، فق��د أوكلت إىل 
القس��م عملي��ة حتديد املعرف��ة يف الوح��دات التنظيمية 
وحصره��ا واملش��اركة يف تصنيفه��ا وحتديثه��ا وتقييمها، 
وإع��داد الدراس��ات والبح��وث ح��ول أدوات إدارة املعرف��ة 



وجمموعة من مس��ؤويل الش��عب. وتعد هذه الفرق فرصة 
ميداني��ة للجمي��ع لتب��ادل املعرفة ح��ول موضوعات متس 
خمتل��ف جوان��ب العم��ل املهن��ي يف حماك��م دب��ي. وإىل 
جانبه��ا توج��د قائم��ة طويل��ة م��ن ف��رق العم��ل واللج��ان 
الدائمة التي تش��كل س��نويًا لتتصدى ملهام حمددة وتضم 
يف عضويته��ا أعض��اء حترص الدائرة عل��ى تغيرهم وتنوع 
خراتهم ومستوياتهم الوظيفية مبا يحقق غاياتنا يف إدارة 

املعرفة والغايات الرئيسية لهذه الفرق.

مجالس الرأي:
تعق��د حماك��م دب��ي لق��اءات دوري��ة جتم��ع القي��ادات 
القضائي��ة واالداري��ة واخملتص��ن م��ن حماك��م دب��ي أو من 
خ��ارج املنظوم��ة القضائية حت��ت عنوان »جمال��س الرأي«، 
وه��ي منر إلدارة املناقش��ات وتب��ادل اآلراء وصياغة  أفضل 
التوصي��ات حول خمتل��ف املوضوعات ذات العالقة بالش��أن 
القضائ��ي أو اإلداري أو غره��ا م��ن املوضوع��ات املتعلق��ة 

املكتبة القانونية التي تش��كل قاعدة بيانات معرفية ورقية 
وإلكرتونية تشمل القوانن املعمول بها وحتديثاتها بشكل 
متج��دد تش��مل أه��م املؤلف��ات واملراج��ع يف الش��ريعة 
والفق��ه والقوان��ن وعل��وم اإلدارة مب��ا ميك��ن العاملن يف 

اجملال القانوين من االستفادة منها.

العمل الجماعي في محاكم دبي وإدارة المعرفة:
بع��د  اجلماع��ي  للعم��ل  يتجل��ى  دب��ي  حماك��م  يف 
إضايف ال يقل أهمية عما هو مستقر من أبعاد مهمة لهذا 
املنهج يف العمل بش��كل عام. ال يتنبه الكثرون إىل أهمية 
ف��رق العمل واللجان- إذا ما مت ضمان فاعليتها- يف إتاحة 
الفرص��ة لتب��ادل املعرف��ة وتدويره��ا يف املؤسس��ة مم��ا 
يس��اعد على صناعة القرارات بناًء على معلومات ومعرفة 
أك��ر مصداقية وثقة. كم��ا تتيح هذه الف��رق واللجان فرصة 
انس��ياب املعرفة من األعضاء أصح��اب التجارب واخلرات 
إىل األعضاء األقل حظًا من التجربة واخلرة. ولتعزيز هذه 
السياس��ة وتأكيده��ا تتع��دد يف حماك��م دبي ف��رق العمل 
واللجان التي جتمع فئات خمتلفة من العاملن تتخصص 

يف جماالت خمتلفة من العمليات واملهام.
احملاك��م  رؤس��اء  يض��م  ال��ذي  القي��ادة  فري��ق  ويع��د 
الث��الث وجمي��ع م��دراء اإلدارات، وإىل جانبه فري��ق  التحول 
العم��ل  ف��رق  قم��ة  القضائ��ي  القط��اع  يف  االس��رتاتيجي 
القيادي��ة يف حماك��م دبي. وإىل جانبها يوج��د فرق تطوير 
العم��ل املؤسس��ي يف جمي��ع احملاك��م واإلدارات، وه��ي 
تتش��كل يف احملاكم الث��الث من رؤس��اء الدوائر وجمموعة 
م��ن أكر القض��اة خ��رة، ويف اإلدارات من رؤس��اء األقس��ام 
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باحملاك��م أو قضاي��ا اجملتم��ع، وتس��عى إىل جم��ع أفضل 
اآلراء واألف��كار م��ن أج��ل الوص��ول إىل أفض��ل النتائ��ج. كم��ا 
تهدف هذه اللقاءات إىل تش��جيع احل��وارات املهنية البناءة 
واملناقش��ات التطويري��ة يف أجواء تس��ودها حري��ة التعبر، 
وجمع أكر قدر من اآلراء واملقرتحات املدروسة يف خمتلف 
املوضوعات التي من ش��أنها االرتق��اء بالعمل يف احملاكم 
واملس��اهمة بجهود فكرية تدعم مسرة التحسن والتطوير 
املستمر وتعزيز املشاركة وبناء روح الفريق بن خمتلف فئات 

العاملن يف حماكم دبي والشركاء من خمتلف اجلهات.

وتهتم هذه اللقاءات بالش��ؤون اخلاصة بعمل احملاكم 
املعاص��رة  التحدي��ات  وت��دارس  ع��ام،  بش��كل  والقض��اء 
واملس��تقبلية الت��ي تواج��ه احملاك��م واألجه��زة احلكومية 
يف إمارة دبي ودولة اإلمارات بش��كل عام، وقضايا اجملتمع 
ذات العالقة بشأن القضاء وعمل احملاكم. وتعقد جمالس 
ال��رأي كلقاءات الطاولة املس��تديرة التي تنظم على هامش 
زيارات الوفود الرسمية حملاكم دبي، أو لتدارس املستجدات 
على الس��احة القضائية أو اإلدارية على املس��توى احمللي 
أو الوطن��ي أو العامل��ي، باإلضافة إىل مناقش��ة أي موضوع 
أو مق��رتح من فريق القيادة  وفريق التحول االس��رتاتيجي يف 

القطاع القضائي يف حماكم دبي.

أسبوع إدارة المعرفة:
تنظم حماكم دبي س��نويًا أس��بوعًا خاصًا حول مفهوم 
إدارة املعرف��ة. يتم خالل هذا األس��بوع تنظي��م العديد من 
الفعالي��ات اإلبداعية واملبتكرة والت��ي تهدف يف جمملها 
إىل حتقي��ق العديد م��ن األهداف يف مقدمتها نش��ر ثقافة 
االهتم��ام باملعرف��ة باعتباره��ا م��وردًا مهم��ًا م��ن امل��وارد 
اإلداري��ة. تتن��وع فعالي��ات أس��بوع إدارة املعرف��ة وتتع��دد 
لتش��مل فعالي��ات تس��لط الض��وء عل��ى إبداع��ات ومواهب 
العاملن يف حماكم دبي، إىل جانب فعاليات أخرى تسلط 
الضوء على األس��اليب وأفضل املمارسات يف جمال إدارة 
املعرف��ة. وال تقتص��ر املش��اركة يف ه��ذه الفعاليات على 
املوظف��ن والعاملن يف حماك��م دبي. فهن��اك فعاليات 
وبرام��ج تس��تقطب ويش��ارك فيها الش��ركاء االس��رتاتيجيون 
للمحاكم كاحملامن واخلراء وغرهم من أعوان القضاء.
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تزخ��ر حماكم دب��ي بأحدث التقني��ات والرجميات التي 
من شأنها تسهيل وتسريع العمليات القضائية، وهي إحدى 
األدوات الرئيس��ية املستخدمة إلدارة املعرفة املؤسسية 
يف احملاك��م، فالعملي��ات كاف��ة تدار وحتف��ظ يف النظام 
اإللك��رتوين ال��ذي ميت��د ليص��ل إىل املتعاملن م��ن خالل 

عدد كبر من التطبيقات.

إدارة المعرفة 
وتطبيقاتها اإللكترونية 



نظام القاضي اإللكتروني في محاكم دبي:
منظوم��ة القاض��ي اإللكرتوين هي ش��بكة م��ن التطبيقات 
نظام��ًا   )14( يق��ارب  م��ا  تض��م  اإللكرتوني��ة،  واألدوات  والنظ��م 
إلكرتونيًا. تش��مل ه��ذه األنظمة األدوات واإلج��راءات والتقنيات 
الت��ي يعتم��د عليها القض��اة يف حماكم دبي للقي��ام مبهامهم 
القضائي��ة وهي: نظ��ام الرتاس��ل والتواصل اإللك��رتوين، ونظام 
املعلوم��ات اإللك��رتوين، ونظام املعرفة اإللك��رتوين، واملكتب 
اإللكرتوين لقض��اة احملاكم، ونظام تس��جيل القضايا عن بعد، 
ونظ��ام الدف��ع اإللكرتوين، ونظام األرش��فة اإللكرتوني��ة، ونظام 
اجللس��ات اإللكرتوني��ة، ونظ��ام إدارة القضاي��ا إلكرتوني��ًا، ونظام 
احملام��ن  خدم��ات  ومنظوم��ة  إلكرتوني��ًا،  األح��كام  تس��جيل 
اإللكرتوني��ة، إىل جان��ب خدم��ات األط��راف اإللكرتوني��ة، ونظ��ام 

واخلدم��ات  األنظم��ة  ه��ذه  وتع��د  اإللك��رتوين.  األداء  إدارة 
اإللكرتونية - بالنس��بة لكل قاض يف حماكم دبي- بيئة معرفية 
وامله��ام  األعم��ال  إلجن��از  بيئ��ة  كونه��ا  جان��ب  إىل  إلكرتوني��ة 
القضائي��ة. فه��ذه األنظم��ة واخلدمات تس��اعد عل��ى الوصول 
إىل املعلوم��ات والبيانات إىل جانب أح��كام احملاكم والقضاة 
احلالي��ة والس��ابقة. وهذه األخرة تعد خمزون��ًا معرفيًا ثريًا يتم 

الرجوع إليها واالستفادة منها بشكل روتيني.
 

:)www.dc.gov.ae( الموقع الرسمي لمحاكم دبي
يقدم املوقع الرسمي حملاكم دبي العديد من اخلدمات 
اإللكرتونية التي تتجاوز ال� 400 خدمة لتعر عن مدى تطورها 
ودعمها للتحول اإللكرتوين يف تقدمي اخلدمات، ويتميز موقع 

املوقع الر�سمي ملحاكم دبي نظام القا�سي الإلكرتوين
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حماك��م دب��ي بتقدمي��ه خدماته خملتل��ف الفئات، فه��و يقدم 
حس��ابات خاص��ة بالقض��اة ملتابع��ة القضايا املوكل��ة إليهم 
ومواعي��د جلس��اتهم، كما يقدم حس��ابات خاص��ة باحملامن 
ومتابع��ة  اجللس��ات  مواعي��د  وج��دول  قضاياه��م  ملتابع��ة 
الطلبات وتنفيذها، كما يقدم املوقع حسابات خاصة بأطراف 
القضاي��ا ملتابع��ة س��ر قضاياهم. كم��ا يوفر املوق��ع خدمات 
خاص��ة باخل��راء، فه��ي توف��ر له��م س��هولة متابع��ة أعمالهم 
واالستفس��ار عنها ومعرفة متطلباتها. ويضم املوقع خدمات 
الكات��ب الع��دل اإللكرتوني��ة الت��ي تع��د األوىل م��ن نوعه��ا يف 
الع��امل، ومن أبرز هذه اخلدمات النم��اذج إلكرتونية ملعامالت 
الكات��ب الع��دل، واس��تقبالها طيلة أي��ام األس��بوع، ومراجعتها 
وتدقيقه��ا وإجنازه��ا يف دقائ��ق، م��ع إمكاني��ة اختي��ار الف��رع 

والزمان املناس��بن إلمتام املعاملة م��ن خالل مكاتب خاصة 
لتقدمي اخلدمات اإللكرتونية.

بوابة إدارة المعرفة اإللكترونية:
الرئيس��ية  األداة  اإللكرتوني��ة  املعرف��ة  إدارة  بواب��ة  تعت��ر 
إلدارة املعرف��ة ل��دى العامل��ن يف حماكم دبي فباس��تخدام 
تقني��ة »اإلنرتنت« س��خرت حماكم دب��ي هذه البوابة لتتناس��ب 
م��ع احتياج��ات خمتل��ف الوح��دات التنظيمية ولتك��ون قاعدة 
يف  الع��ام  ب��األداء  االرتق��اء  يف  تس��هم  وبيان��ات  معلوم��ات 
احملاك��م. وتضم البوابة عددًا من األب��واب اخلاصة بكل وحدة 
تنظيمي��ة من احملاك��م واإلدارات منها ب��اب الهيكل التنظيمي 
وب��اب  واإلحصائي��ات  اإلجن��از  ونس��ب  األداء  ملؤش��رات  وب��اب 
اخلط��ط التش��غيلية، وكل��ف عدد م��ن املنس��قن يف كل إدارة 
ملتابع��ة ه��ذه األب��واب وحتديثه��ا بش��كل مس��تمر، كم��ا تقدم 
لتوثي��ق  احملاك��م  يف  بالعامل��ن  خاص��ة  صفح��ات  البواب��ة 
املعارف الضمنية لديهم مما يس��هم يف تنميتها واس��تثمارها 

بالشكل األمثل.
وتضم البواب��ة بابًا للتش��ريعات واملب��ادئ القانونية والتي 
تع��د أحد أهم مص��ادر املعرف��ة القانونية وأكره��ا تداواًل يف 
احملاك��م، باإلضافة إىل باب القيادة والذي تش��مل كل القرارات 
وحماضر االجتم��اع اخلاصة بالقيادة العلي��ا يف حماكم دبي 
باإلضاف��ة إىل ب��اب خدم��ات املوظف��ن وال��ذي يش��مل عددًا 
م��ن اخلدم��ات التي تقدمه��ا الوح��دات التنظيمي��ة ملوظفي 
احملاكم، قائمة خاصة باألرقام املباشرة للعاملن باحملاكم 
وذل��ك الختص��ار عملية البحث ع��ن هذه األرق��ام والوصول إىل 

أصحابها بسهولة ويسر.

بوابة اإدارة املعرفة الإلكرتونية



نظام نبراس للمعلومات اإللكترونية:
هو نظام التوجيه اإللك��رتوين للمتعاملن الذي يهدف إىل 
توف��ر املعلوم��ات الش��املة عن مواق��ع املراف��ق يف احملاكم 
بتقني��ة ثالثي��ة األبع��اد مم��ا يس��هم يف مس��اعدة املتعام��ل 
يف عملي��ة البح��ث ع��ن وجهت��ه يف أروقته��ا، كم��ا يتي��ح اجلهاز 
للمتعامل��ن احلص��ول على املعلوم��ات اخلاص��ة بقضاياهم 
ومتابعتها، ويضم اجلهاز شرحًا للخدمات التي تقدمها حماكم 

دبي وأهم متطلبات تنفيذها.

تطبيقات الهواتف الذكية:
أطلق��ت حماك��م دبي سلس��لة م��ن التطبيق��ات اإللكرتونية 
اخلاصة بالهواتف الذكية »البالك بري، واآلي فون، واألندر يود« 
ميك��ن احلص��ول عليها من متاجر التطبيق��ات اخلاصة بكل نوع، 
وحتوي ه��ذه التطبيق��ات جمموعة م��ن اخلدم��ات التي متكن 
املتعاملن متابعة قضاياه��م واالطالع على إجراءات حماكم 

دبي وخدماتها ومتطلباتها.

البريد اإللكتروني:  
يعت��ر الريد اإللك��رتوين أداة رئيس��ية للتواصل ب��ن العاملن 
باحملاك��م كاف��ة، حيث تتيح له��م االطالع عل��ى الق��رارات واملهام 
والتكاليف بكل س��هولة ويسر، ويعد الريد اإللكرتوين وسيلة اتصال 
س��ريعة وس��هلة، حيث يص��ل الري��د اإللك��رتوين إىل صن��دوق بريد 
املرسل إليه يف ثوان أو دقائق. كما أنه يحفظ وقت وتاريخ الرسائل 
مع إمكانية إرس��ال أكر من رس��الة ألكر من شخص يف وقت واحد، 

وميكن االطالع عليه و قراءته يف أي وقت ويف أي مكان.

التواصل بالهواتف الذكية - أجهزة البالك بيري:
بدأت حماكم دبي يف عام ٢00٩ التواصل باستخدام الهواتف 
الذكي��ة »الب��الك ب��ري« ب��ن رؤس��اء احملاك��م وأعضاء الس��لطة 
القضائية ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام مما أتاح لهم التواصل 
بش��كل أكر من خالل اخلصائص املتاح��ة يف مثل هذه األجهزة، 
حيث أصبح باإلمكان متابعة امله��ام اإلدارية وتنفيذها واالطالع 
عل��ى التقاري��ر والق��رارات والري��د اإللك��رتوين يف أي وق��ت ومن أي 

مكان دون احلاجة للتواجد يف املكتب.

نظام خدمات تقنية المعلومات: 
يتي��ح نظام خدم��ات تقني��ة املعلومات ملوظف��ي احملاكم 
إمكاني��ة اإلبالغ ع��ن األعطال التقني��ة املتعلقة باحلاس��ب اآليل 
والرام��ج اإللكرتوني��ة. كم��ا يوف��ر النظ��ام إمكاني��ة متابع��ة ح��ل 
املشاكل بالتنسيق مع قسم املساندة يف إدارة تقنية املعلومات، 
ويسهم هذا النظام يف وضع جدول لألولويات يف حل املشكالت 
التقني��ة يف أروقة احملاكم مما يس��هم يف تس��ريع ح��ل األعطال 

الرئيسية وخاصة املرتبطة باملتعاملن اخلارجين. 
تطبيقات الهواتف الذكية
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تص��در حماكم دب��ي جمموعة من اإلص��دارات التي تعتر 
مرجعًا ألصحاب القرار والعاملن يف اجملال القانوين، وذلك 
مل��ا حتتويه من معرفة تس��هم يف رس��م صورة أوض��ح للعمل 
القضائ��ي ب��كل تفاصيله، مما يس��هم يف تطوير ه��ذا القطاع 

بناًء على ما مت حصره من معرفة على مر الزمن.

إصدارات المعرفة
 في محاكم دبي



ع�ن  الص�ادرة  واألح�كام  المب�ادئ  مجموع�ة 
محكمة تمييز دبي: 

ع��ن  الص��ادرة  األح��كام  و  املب��ادئ  جمموع��ة  تعت��ر 
حمكم��ة متيي��ز دب��ي أداة قيم��ة للقضاة لتس��هيل عملهم و 
س��رعة الوص��ول إىل املعرف��ة املطلوبة التخ��اذ القرارات و 
األح��كام املناس��بة، وذلك بالرج��وع إىل الس��وابق القضائية 
وم��ا مت اتخاذه بش��أنها من قبل أعل��ى مراحل التقاضي يف 
اإلم��ارة وهي حمكم��ة التمييز، كما ميكن للقض��اة الوصول 
إىل حمت��وى ه��ذا اإلص��دار يف نس��خته اإللكرتوني��ة عل��ى 

موق��ع حماكم دبي م��ع توفر خاصي��ة البح��ث للوصول إىل 
األحكام املطلوبة بشكل سهل وميسر.

وقد طورت حماكم دبي بالتعاون مع النيابة العامة بدبي 
برنام��ج »مبادئ« إلكرتوني��ًا يف متجر أبل وال��ذي يدعم أجهزة 
IPhone وذل��ك  خلدم��ة رج��ال القان��ون مبختل��ف  Ipad و 
تخصصاته��م م��ن قض��اة ووكالء نيابة و احملام��ن، ويتضمن 
الرنام��ج األح��كام واملب��ادئ القانوني��ة يف امل��واد اجلزائي��ة 
واملدنية و التجارية والعمالية واألحوال الش��خصية الصادرة 
عن حمكمة التمييز يف حماكم دبي. يتضمن الرنامج خاصية 

املكتبة القانونيةالإ�سداراتالن�سرات التعريفية
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بحث متقدمة و س��ريعة االس��تجابة، ويتميز الرنامج بإمكانية 
االط��الع عل��ى القاع��دة القانوني��ة وموجزه��ا ون��ص احلك��م 
التفصيل��ي. كم��ا ميكن البحث م��ن خالل فه��رس املواضيع أو 
عن طريق رقم الطعن والسنة والنوع أو البحث عن طريق جملة 

أو كلمة أو رقم املادة القانونية.

المكتبة القانونية في محاكم دبي:
مت إنش��اء املكتب��ة القانوني��ة حملاك��م دب��ي ع��ام 1٩81، 
وهي واحدة من أهم املكتبات التخصصية يف جمال القانون 
عل��ى مس��توى الدول��ة، وذل��ك من حي��ث احملت��وى املعريف. 
وتشمل املكتبة القانونية يف حماكم دبي القوانن االحتادية 
واحمللي��ة والتش��ريعات الت��ي جت��اوزت ٧00 قان��ون وتش��ريع 
ومرس��وم وق��رارات، باإلضاف��ة إىل األوامر احمللي��ة. كما وفرت 
املكتبة أنظمة متطورة للبح��ث عن العناوين. وتعتر املكتبة 
القانونية مبحاكم دبي احملتضن الرئيسي إلصدارات القضاة 
العامل��ن يف احملاك��م. كم��ا أنه��ا تق��وم بإع��داد العناوي��ن 
واجملموعات التخصصية التي يتم توزيعها ونشرها من خالل 
مش��اركتها يف أك��ر من س��تة معارض س��نويًا، أهمه��ا معرضا 

الشارقة وأبوظبي الدوليان للكتاب.

كتاب التقرير اإلحصائي السنوي:
يع��د التقري��ر الس��نوي حملاكم دب��ي توثيقًا ل��كل اجلهود 

واملتغ��رات واألح��داث الت��ي مت��ر به��ا احملاك��م يف كل عام، 
حي��ث إنه يس��تعرض و يحل��ل نتائج أداء احملاك��م فالقطاعن 
القضائي و اإلداري. ويس��هم التقرير الس��نوي يف تقدمي مرجع 
متوافق مع املعاير العاملية للجهات احلكومية واألكادميية 
واملنظم��ات املعني��ة لقي��اس األداء، ولتعزيز مبدأ الش��فافية 
ال��ذي تتب��اه حماك��م دبي. ويع��د التقري��ر اإلحصائي الس��نوي 
موجه��ًا للق��رارات والسياس��ات العام��ة باحملاك��م، ومص��درًا 
رئيسيًا للوقوف على االيجابيات كافة وطرق احملافظة عليها 
واالرتق��اء بها والس��لبيات وكيفية جتاوزها. ويه��دف التقرير إىل 
نش��ر النتائ��ج اإلحصائي��ة للجه��ات ذات العالق��ة واالهتم��ام 
املش��رتك، حيث إنه يعد مرجعًا إحصائي��ًا للجهات احلكومية 

واجلامعات و املؤسسات احمللية والدولية.

النشرات التعريفية للطلبات والخدمات:
أص��درت حماك��م دب��ي ٣٢ نش��رة تعريفي��ة تتضم��ن أه��م 
اخلدمات واإلجراءات التي تقدمها احملاكم باللغتن العربية 
واإلجنليزي��ة. وتتضم��ن كل نش��رة نب��ذة تعريفي��ة ع��ن اخلدمة 
واملتطلب��ات واخلطوات الالزمة لتنفيذها، وقد قامت حماكم 
دب��ي بإع��ادة إص��دار ه��ذه النش��رات وحتديثها بع��د مراجعة 
دقيقة لإلجراءات. تتوفر هذه النشرات أمام املداخل الرئيسية 
ملبن��ى حماكم دبي وأفرع الكاتب العدل يف الطوار والرش��اء 

وفرع دائرة التنمية االقتصادية.
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