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 �اكم دبي
 � ظل جائحة كوفيد - ١٩ 



,,



إن  نقول  ثقة،  بكل   ”
نجحت  دبي  محاكم 
تقديم  في  بامتياز، 
القضائية  خدماتها 
ُبعد  عن  املختلفة 
 ، كورونا  أزمة  خالل 
ودون  توقف،  دون 
الناس،  تعطيل مصالح 
أو تأخير حصولهم على 

حقوقهم“

,,
بكل ثقة، نقول إن محاكم دبي نجحت بامتياز، في تقديم خدماتها القضائية املختلفة عن ُبعد 
خالل أزمة كورونا ، دون توقف، ودون تعطيل مصالح الناس، أو تأخير حصولهم على حقوقهم، 
وهذا بال شك يعود إلى جملة أسباب أبرزها البنية التحتية التقنية واألنظمة اإللكترونية، التي 
القرارات  وتعزيزها مع صدور  ترقيتها  املاضية، وعملت على  السنوات  املحاكم خالل  طورتها 

الحكومية بشأن العمل من املنازل.

كما نشير إلى أن املحاكم حققت األهداف والتطلعات املوضوعة، بحصولها مؤخرًا على نسبة 
٩١٪ من رضا املتعاملين عن خدمة الجلسات القضائية عن ُبعد عبر تقنية االتصال املرئي، وهذا 

واالستئناف  اإلبتدائي  الثالث  التقاضي  بدرجات  املحاكم  بذلتها  التي  الجهود  حجم  يدل على 
اآلن  ، ونتدارس  االعتيادي  بالشكل  الخدمات  الجلسات، وتقديم  أجل مواصلة عقد  والتمييز من 
مقترحات ملا بعد التقاضي عن ُبعد، والذي أصبح أمرًا عاديًا بالنسبة لنا كوننا استخدمناه منذ 

بداية األزمة ومستمرون به في درجات التقاضي الثالث.

ا�ري �رش  �دة 
� د��  �� �م   � ���

٠١



تحليل العمليات دراسة وحصر
والخدمات ودرجة 

واهميتها

وضع الخطة  
ومراحلة االنتقال 

للعمل عن بعد

تقييم النتائج من خالل عدة ادوات : التنفيذ
استطالعات –مراقبة االداء – مالحظات 

ومقترحات- جلسات عصف .

دبي  محاكم  في  العام  االستراتيجي  اإلطار 
ملواجهة جائحة كوفيد- ١٩ 

٠١٠٢٠٣

٠٤٠٥

نقاط  أبرز  حصر 
القوة

فرص  أبرز  حصر 
التحسين

التطلعات وخطة 
المستقبل

٠٦٠٧٠٨

اإلستبيانات والشكاوى 
واإلقتراحات 
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محاكم دبي ما قبل جائحة كوفيد-١٩

ُمحركات تفعيل وتمكين العمل عن ُبعد في 
محاكم دبي

تقارير استشراف 
املستقبل القضائي 

واإلداري 

خطط استمرارية 
االعمال وإدارة 

املخاطر 

مبادرات التّحول 
الذكي واال-ورقي

اإلستبيانات والشكاوى 
واإلقتراحات 

األجندة الوطنية لدولة 
اإلمارات في املحاكم

تقارير األداء الشهرية 
لإلدارات واألفراد 

شاملة نقاط القوة 
وفرص التحسين 

البنية التحتية 
التقنية اُملعززه

أنظمة العمل 
الذكية  

منصة العدالة الرقمية 
للتقاضي عن ُبعد

األعمال  استمرارية  تبني منهجية  بداية  منذ  دبي  عملت محاكم 
حكومة  تكون  كي  دبي  حكومة  تبذلها  التي  الجهود  دعم  على 
وطاقة  بطاقتها  وتؤمن  املستقبل  تستشرف  ومرنه  استباقية 

موظفيها في ظالل األزمات بمختلف أحجامها.
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جهود إستباقية 
 داخل محاكم دبي

حصول محاكم دبي على آيزو  استمرارية 
 ( ٢٠١٢ : ISO٢٢٣٠١)  االعمال

نظام السالفة، تسجيل القضايا عن ُبعد 

تطبيق نظام  العمل عن بعد للسادة 
قضاة االستئناف والتمييز.

توفير صالحية الدخول على األنظمة 
الذكية (النظام القضائي واملستندات 
عن بعد،  نظام إدارة الطلبات الذكية،و 
املكتبة االلكترونية، وبوابة القوانين 

والتشريعات و املبادئ القانونية و ادارة 
االحكام  عن بعد  وتدريب العاملين 

عليها.

استحداث نظام راصد إلدارة األداء لضمان 
جوده العمليات. 
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جهود إستباقية 
للُمتعاملين

مراعاه احتياجات املعنيين 
واملستخدمين واملتاثرين بهذه التجربة 

والدعم باملمكنات الالزمه منها
توفير التطبيقات الذكية الداعمة 

لعملية التقاضي 

اطالق حزمة االتصال املرئي ( قريب، 
ذرى،  الزواج عن ُبعد، التسوية الودية 

للمنازعات، 
مركز توافق املحكمة العمالية ) 

إطالق خدمة وياك، للرد على 
استفسارات ومالحظات املتعاملين من 

خالل تطبيق ذكي. 

اطالق منصة العدالة الرقمية 
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محاكم دبي في ظل جائحة كوفيد-١٩ 

تعتبر جائحة كوفيد ١٩ - من األزمات التي أثرت على القطاعات الحكومية 
بمختلف أنواعها بما فيها القطاع القضائي، حيث كانت  تجربة العمل عن 
محاكم  لها  أعدت  التي  االختبارية  املمارسات  لوجود  ناجحة  تجربة  ُبعد 
تدعمها  التي  املمكنات  تهيئة  على  استباقي وعملت  بشكل  دبي 

بشكل كفؤ حتى في أوقات االزمات والطوارئ.  
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الخدمات والعمليات الرئيسية وقنوات 
توفرها في ظل األزمة

موقع  أو  خدمة  مركز 
إتصال  أو   إلكتروني 
مرئي أو  تطبيق ذكي 

أو  خدمة  مركز 
موقع إلكتروني أو 

جلسات تسوية النزاعات مركز تعهيد
(املدني و االحوال) 

تنفيذ األحكام
 (الطلبات الذكية)

االشهاد الذكي

طلبات ولوائح الدعاوى

تسجيل القضايا

تسجيل تسوية النزاعات 
(املدني واالحوال)

تداول وفصل القضايا الجزائية  يتم في قاعات املحكمة و عبر االتصال 
املرئي فيما يتعلق باملوقوفين واملحبوسين وتمديد الحبس 

ونحوه 

٪١٠٠
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محاكم دبي في ظل جائحة كوفيد-١٩ من 
٢٩ مارس إلى ٣٠ يونيو 

ورش العمل و 
التدريب

عن بعد للسادة 

عدد املوظفين 
املشاركين في

 الورش

اجمالي املواد 
التسويقية

والتصاميم 
اُملنتجة

تقارير ومواد 
معرفية

عدد املدربين
 الداخليين

في فترة العمل
 عن بعد

اقتراحات
 تطويرية

١٢٦٢١٠٤

٦١١١٦٣

٦٨٨٣

عدد اجتماعات
لجنة استمرارية

 ا�عمال
وفريق ا�زمات

و الطوارئ

٦
نسبة إلتزام

المحاكم
باالجراءات 
ا�حترازية

٪١٠٠

٠٩

أوامر الدفع الذكية 



نتائج االداء العام ملحاكم دبي في ظل 
كوفيد- ١٩

عدد القضايا الجديدة 
اُملسجلة واُملسندة 

للمحاكم الثالث

عدد مهام االعالنات
٤٣٠٦١١٣٢٦

إجمالي القضايا
املنظورة عن ُبعد

في املحاكم 
الثالث

١١٥٢٠

إجمالي األحكام 
للمحاكم الثالث (غير 

الجزائي) 

عدد القضايا التي 
تم تسويتها وديًا

٥٩٠٠١٢٥٣
عدد القرارات 

على التطبيقات 
الذكية 

٧٠٩٧٦

أوامر الدفع الذكية  معامالت كاتب
العدل

١٧١٨ ٦٢٢٩
نتائج استطالع

نسبة رضى
 املتعاملين و
املحامين على

 التجربة 

٩١

نتائج استطالع نسبة
رضا العاملين ( قضاة و 

موظفين)

٩٠
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والنصف   ٢٠١٩ من  األول  للنصف  األداء  مقارنة 
االول من ٢٠٢٠ للمحاكم الثالث 

عدد ا�حكام

عدد القضايا
 المسجلة

متوسط عدد 
ا�حكام لكل

قاضي

متوسط زمن 
الحكم من تاريخ

التسجيل 

معدل الفصل

متوسط زمن 
الحصول على

الجلسة ا�ولى

النصف ا�ول ٢٠٢٠النصف ا�ول ٢٠١٩ 

١٥٥٩٤

١٣٧٣٩

١٨٣

١٢٠

٪١١٣

٢٧ يوم

١٢١٤٧

١١٨٣٧

١٧٠

١٠٤

٪١٠٢

٣٥ يوم

المحكمة ا�بتدائية

عدد ا�حكام

عدد القضايا
 المسجلة

متوسط عدد 
ا�حكام لكل

قاضي

متوسط زمن 
الحكم من تاريخ

التسجيل 

معدل الفصل

متوسط زمن 
الحصول على

الجلسة ا�ولى

النصف ا�ول ٢٠٢٠النصف ا�ول ٢٠١٩ 

٦٢٠٢

٥٧٦٧

١٢٩

١٢٢.٥

٪١٠٩،٥

٣٨ يوم

٤٦٣٤

٥١١١

١٠١

١٤٩

٪٩٠

٦٣ يوم

محكمة ا�ستئناف 

محكمة التمييز 

عدد ا�حكام

عدد القضايا
 المسجلة

متوسط عدد 
ا�حكام لكل

قاضي

النصف ا�ول ٢٠٢٠النصف ا�ول ٢٠١٩ 

١٥٣٦

١٤٣٧

٥٤

١١٩٤

١٢٩٧

٤٢

متوسط زمن 
الحكم من تاريخ

التسجيل 

معدل الفصل

متوسط زمن 
الحصول على

الجلسة ا�ولى

١٠٢ يوم

٪١٠٧

٥٦ يوم

٨٤ يوم

٪٩٢

٣٩ يوم

النصف ا�ول ٢٠٢٠النصف ا�ول ٢٠١٩ 
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ُمخرجات الورش الحوارية االستراتيجية في ظل أزمة كورونا

٢٢٩
إجمالي عدد الحضور

للورش الحواريه

إجمالي عدد الورش
الصادرة من الجلسات الحوارية

اإلستراتيجية في ظل أزمة
كورونا 

٤
عدد صفحات التقرير الصادر

من الجلسات الحوارية 

١٢

نسبة رضى الجمهور
 عن الجلسات واملحتوى

 الحواري والتوقيت واألهداف 

٪١٠٠

عدد اإلقتراحات الواردة 
في وقت الجلسة 

٤٩ ساعة
املدة الزمنية

 للورش

الورش الحوارية االستراتيجية في ظل أزمة كورونا 

أهم الورش االستراتيجية التي ُأقيمت داخل 
محاكم دبي بهدف تطوير العملية اإلدارية 

والقضائية في فترة أزمة كورونا وما بعدها. 

١
منصة  إلكترونية ُمتاحة لجميع موظفي محاكم  دبي،   ُيستضاف 

فيها  السادة القضاة واملوظفي ذوي الخبرة ضمن برنامج حواري  نحاول 
فيه تسليط الضوء على االبعاد اإلستراتيجية التي تساهم في دعم 

املعرفة ملوظفي وموظفات محاكم دبي في ظل توقيت أزمة 
كورونا ٢٠٢٠ على النطاقين الشخصي والعملي حيث ُتدار الجلسات من 

قبل أقسام إدارة االستراتيجية واستشراف املستقبل.  
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جلسة العصف الذهني (العمل ما بعد أزمة كورونا) ٢
َهدفت الجلسة إلى الوصول إلى استراتيجيات ُمبتكرة و أفكار جديدة من 

شأنها ترسيخ روح العمل والتفكير الجماعي، وإشراك املوظفين من 
مختلف الفئات الوظيفية ودرجاتها في تعزيز مسيرة العمل في الدائرة 
وتطويرها التي نشأت نتيجة الوضع العاملي الذي انتجته أزمة كورونا 

وكيف يمكن أن تكون صورة الدائرة بعد انتهاء األزمة ولتعزيز مكانة 

٤
قادة املحاور  محاور التطوير

اُملدرجة في
العصف الذهني 

٤
عدد األفكار
الواردة  من

 املشاركين

٥١
املوظفين 

املشاركين 
بما فيهم السادة

 القضاة 

٢٤
اإلدارات اُملقترح

تطويرها

٤
مخرجات جلسة العصف الذهني (العمل ما بعد أزمة كورونا)

أهم التوصيات واألفكار املطروحة من ِقبل فرق العمل املشاركة 

نظام إعارة القضاة عن بعد
بأن يتم التعاقد مع قضاة متواجدين خارج الدولة 

بنظام اإلعارة عن بعد بحيث يتم تمكينهم
من حضور الجلسات والتداول عن بعد أينما كانوا دون 

الحاجة إلى حضورهم إلى الدولة
وتحمل املصاريف اإلضافية من توفير مسكن 

وملحقاته غيرها من االمتيازات

دمج إجراءات الحجز التنفيذي والتحفظي ضمن
مشروع امللف الذكي

يتم إدراج نظام الحجز الذكي ضمن مشروع متكامل مع 
مشروع امللف الذكي

تفعيل نظام العمل عن ُبعد
بالنسبة للوظائف التي

يمكن انجاز مهامها بشكل كامل عن بعد

اعتماد برنامج (MS TEAMS) كنظام أساسي
للتواصل بين موظفي الوحدات التنظيمية

يتم من خالل من البرنامج اسناد املهام ومتابعتها 
وعقد اللقاءات واالجتماعات ورفع

التقارير واملستندات وكل ما بتعلق بالعمل باإلضافة 
الى إمكانية ربطه بامللفات املشتركة

مشروع تطوير شامل إلجراءات التوجيه االسري
بأن يتم إعادة هندسة عملية التوجيه االسري من خالل 

تقليص خطوات اإلصالح وعقد
الجلسات عن بعد باإلضافة إلى التعاون مع موجهين 

ومصلحين عن بعد عبر برنامج
.MSteams

مشروع محاكم دبي تصل إليك
 لفئتي أصحاب الهمم وكبار املوطنين يتم تجهيز سيارة 

ذكية يمكن تقديم جميع خدمات املحاكم من خاللها

خدمات محاكم دبي عبر الهاتف
يتم تقديم بعض خدمات محاكم دبي عبر الرد اآللي 

مثال) االستفسار عن قضية و املبالغ
املدفوعة واملترصدة والطلبات املقدمة والقرارات 

الصادر) ذلك بتوفير رمز التحقق
من هوية املتصل
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١٤

ا�جراءات التي اتخذتها �اكم الدول
 ا�خرى للتعامل مع جائحة كوفيد-١٩
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١٦

اعالن لزوار محاكم سنغافورة
املحاكم في سنغافورة سوف تستمع فقط للحاالت الطارئة و 

الضرورية ابتداء من ٢٠٢٠/٤/٧ إلى ٢٠٢٠/٦/١
تسجيل طلبات القضايا عن بعد

مبنى  دخول  والضرورية  الطارئة  الحاالت  ألصحاب  يسمح 
األمور  استكمال  وبعد  االلكتروني  التسجيل  بعد  املحكمة 
االحترازية مثل تعبئة استمارة تصريح دخول – أجراء فحص الحرارة 

على مدخل املبنى
الدليل االسترشادي ملحاكم سنغافورة بخصوص كوفيد١٩

التقيد بأجراء التباعد 
ارتداء قناع الوجه

الوقوف على العالمات املخصصة على األرض واملصاعد 
الذين  األشخاص  هؤالء  ضمن  املخصصة  املقاعد  استخدام 

انطبقت عليهم شروط الدخول 
يمنع الدخول إذا عليه أمر حجر صحي، إذا كان عليه امر بقاء في 
البيت، لديه اتصال بشخص مصاب ١٤ يوم، إذا كان مغادر لخارج 

الدولة و إذا كان يشعر بتوعك صحي
املحكمة  للمبنى  بدخول  للمراجعين  السماح  حالة  في 
خالل  من  التفاصيل  طلب  أو  الجلسة  إلى  االستماع  عليهم 
األجهزة االلكترونية او االتصال باملحكمة بعد استيفاء األوراق 

املطلوبة

 تعامل السلطة القضائية في 
سنغافورة مع الجائحة  

حيث  كثب  عن  الجائحة  تطور  سنغافورة  في  السلطات  تتابع 
الطالع  رسالة  مينون  سوندراس  املحكمة  رئيس  اصدر 
مع  املحاكم  تتخذها  التي  االحترازية  التدابير  على  العاملين 
واملراجعين  العاملين  وسالمة  صحة  على  املحافظة 

للمحاكم:
واملوظفين  القضاة  عمل  استمرارية  تدابير  عمل  أوال: 

وموظفي املحكمة العليا ومحكمة األحوال الشخصية
فعليا  الواليات  محاكم  و  العدل  محاكم  بين  فصل  تم  ثانيا: 

وجعلهم محكمتين
ثالثا: إقرار نظام العمل عن بعد 

رابعا: مراعاة ساعات العمل و الغذاء و املسافة بشكل منتظم 
من خالل قياس درجة الحرارة بتعاون مع وزارة الصحة 

خامسا: زيادة التعقيم والتنظيف في املحاكم وعمل تطهير 
املكان كل ساعة

سادسا: األشخاص غير املسموح لهم بالدخول يمكنهم حضور 
الجلسات من خالل االتصال املرئي وعندما يتم تأجيل الجلسة 
يمكن  كما  االلكتروني  التقاضي  نظام  باستخدام  ذلك  يتم 
طريق  عن  املعنين  األشخاص  مع  االتصال  املحكمة  إلفراد 

الهاتف أو البريد االلكتروني إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة

بيان صحفي صادر عن محاكم 
سنغافورة الثالث

فقط يسمح باالستماع للقضايا الطارئة والضرورية في هذه 
من  الشخصية  واألحوال  والعليا  االبتدائية  الثالث  املحاكم 
رئيس  تعليم  على  بناء  القرار  وهذا   ٢٠٢٠/٥/٤ إلى   ٢٠٢٠/٤/٧

الوزراء
بعد تقديم الطلب تقرر املحكمة إذا كانت القضية طارئة أو 

غير طارئة 
الشخصية  األحوال  و  العليا  و  االبتدائية  املحاكم  تحبذ 

التواصل إلكترونيا و عدم الحضور للمحكمة
إذا رأت املحكمة أن القضية غير ضرورية أو غير عاجلة سيتم 

تأجيل القضية وأخطار صاحبها بذلك

يتم تقديم الطلبات ضمن الشروط 
اذا كان الحضور واالستماع إلى القضية ال ينطبق مع اجراءات 
السالمة ليس هناك ضرورة إلجراء الجلسة (تأجيل الجلسة 

فيما بعد)
القضايا  إلصحاب  يجوز  ٢٠٢٠/٦/١ال  إلى    ٢٠٢٠/٤/٧ فترة  خالل 
تقديم  ويمكنهم  االدلة  لتقديم  املحكمة  إلى  بالحضور 
املستندات الكترونيا من خالل ما يسمى إدارة الحاالت عبر 

االنترنت
اغالق  سيتم  املحاكم  في  الزوار  عدد  تقليل  أجل  من 
املحاكم (املحكمة العليا ومكتبات املحاكم ولكن يمكن 
مواقع  طريق  عن  االستفسار  املحكمة  ملستخدمي 
قلم  بضباط  االتصال  او  االلكترونية  وخدماتها  املحاكم 

املحكمة) عن طريق البريد االلكتروني و الهاتف
في  للحاالت  النازعات  تسوية  و  املدنية  القضايا  بخصوص 
اشعارات  أرسال  ٢٠٢٠/٦/١ سيتم  إلى   ٢٠٢٠/٥/٥ بين  ما  الفترة 
تبلغ االطراف بتاريخ الجلسات االستماع الجديدة الخاصة بهم 
التي كانت بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٧ إلى ٢٠٢٠/٥/٤ يمكن إلصحاب هذه 
التقاضي  خالل  من  الجلسة  هذه  على  االطالع  القضايا 

املرئي 

محاكم سنغافورة وكوفيد ١٩



محكمة  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
نيوزيالند استجابة لكوفيد١٩

مع  القضايا  من  أكبر  عدد  إلى  باالستماع  املحكمة  قامت 
مراعاة التباعد االجتماعي بدأ هذا العمل من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣

قبل  القضايا  في  باملعنين  باالتصال  املحكمة  قامت 
املحاكمة من اجل اإلجراءات االحترازية 

باملعنين  االتصال  يتم  كانت هناك قضايا مدنية مؤجلة  إذا 
ويتم تحديد األوليات 

اإلجراءات  وتحديد  القضايا  في  الطعون  بدراسة  القضاة  يقوم 
القادمة لها عن طريق التواصل االلكتروني 

مسائل  بمراجعة  القضاة  يقوم  الحوادث  تعويضات  حالة  في 
التعويضات عبر البريد االلكتروني

الكترونيا يمكن  إذا لم يستطيع أي طرف تقديم املستندات 
ارسالها بالبريد العادي 

محاكم نيوزيالند وكوفيد ١٩

بيان من رئيس محكمة نيوزيالند 
ترتيب ووضع جدول زمني للمراجعين 

الدخول  عند  االحترازية  األدوات  استخدام  املراجعين  على 
للمبنى املحاكم 

لديهم  الذين  األشخاص  من  املحكمة  بدخول  يسمح  لم 
اعراض حرارة أو تعب 

أصحاب  الشهود  من  املعلومات  بأخذ  املحامي  يقوم 
العالقة خارج مبنى املحكمة 

املستندات ال تسلم باليد بل يتم تسليمها الكترونيا 

١٧



محاكم الواليات املتحدة
 األمريكية وكوفيد ١٩

بيان املدير اإلداري للمحاكم األمريكية 
دفع أكبر عدد من املوظفين للعمل عن بعد 

أخذ بعين االعتبار سياسة األمور االحترازية و التباعد االجتماعي
الواليات املتحدة  اغالق كلي و جزئي للمحاكم (معظم محاكم 
أغلقت لفترة أسبوعين أو حتى أشعار آخر مثال محكمة بنسلفينيا 
وديالوير بسبب لوجود إصابات كورونا وتم االغالق حتى أشعار آخر)

القيام بتعقيم مبنى املحاكم
بسبب عدم وجود نهاية لهذه الجائحة أمرت املحاكم 
الحفاظ  و  الوقت  الكمام طوال  بلبس  املرتادين  كل 

على املسافة وتعقيم اليدين
إلى  الحضور  بعدم  السن  كبار  للقضاة  اصدار  تم 

الجلسات واستبدالها بالجلسات املرئية

١٨



خدمات محاكم دبي عبر الهاتف
يتم تقديم بعض خدمات محاكم دبي عبر الرد اآللي 

مثال) االستفسار عن قضية و املبالغ
املدفوعة واملترصدة والطلبات املقدمة والقرارات 

الصادر) ذلك بتوفير رمز التحقق
من هوية املتصل

محاكم سيدني في وكوفيد ١٩

اإلجراءات التي اتخذتها محكمة سدني 
تخفيف عدد املراجعين والعاملين إلى الحد األدنى 

التقيد الصارم باألمور االحترازية
تقديم الطلبات الكترونيا 

التقاضي عن بعد 
ابتداء من ٢٠٢٠/٦/١٥ سيتم تشغيل جلسات محدودة جدا 

https://www.statecourts.gov.sg/cws/CriminalCase/Pages/Dis-

 trict-Courts.aspx

http://www.districtcourts.govt.nzhttp://www.districtcourts.govt.nz

 https://www.uscourts.gov

http://www.districtcourt.justice.nsw.gov.au/Pages/Publica-

tions/annual_reviews.aspx

املصـــادر

١٩



الخطط املستقبلية 
ما بعد كوفيد - ١٩

٢٠



٢١

بفضٍل من اهللا فقد توافقت جهود محاكم دبي مع التوجهات الحكومية الخاصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة في 
ظل جائحة كوفيد-١٩ التي أصابت القطاعات العاملية شتى، وعليه فإن هذا التوافق والتجانس في منظومة العمل 
قد ساهم بشكل إحترافي في تحويل هذه األزمة إلى ”فرصة َتعلم“، حيث تحولت هذه الجائحة إلى ُمحرك َفعال لتجربة 
العديد من وسائل تقديم الخدمات الرقيمة، وجعلها تحت التجربة امليدانية، وقياسها، والعمل على ضمان تقديمها 
بشكل كفؤ دون انخفاض مستوى الجودة واألداء، وعليه فإن  محاكم دبي تسعى إلى اإلستمرار على هذا النهج من 
الجهود في  وتعزيز  األزمات،  إلدارة  االستباقبية  الحلول  و وضع  املتغيرات،  لفهم  االستباقية  الجهود  وبذل  التميز، 
سبيل تبني أدوات وأساليب وممارسات تتوافق مع الطموحات الحكومية وُتلبي رغبات املستفيدين من الخدمات 
املنشودة  األهداف  لتحقيق  ومتنوعة  مختلفة  مبادرات  و  وبدائل  خيارات  على  اإلنفتاح  خالل  من  اُملقدمة 

وإستدامتها مثل:

تبني حلول االستقطاب وتوظيف الكوادر عن بعد .
تفعيل برامج التاهيل والتدريب والتعلم عن بعد.

تبني حلول اإلستفادة من الخبرات والكوادر القضائية عن بعد.
تعزيز تقنيات وممكنات العمل عن بعد.

تعزيز املزيد من الخدمات الرقيمة املرنة والسهلة في التطبيق واالستخدام.
بناء قواعد البيانات التي ستعزز  توفير الذكاء اإلصطناعي في الخدمات القضائية مستقبال.
املحلية  التوجهات  املمارسات، وفهم  أفضل  على  والتعلم  واإلطالع  البحث  أداوت  تعزيز 

الدولية بشكل مستمر لضمان مواكبة املتغيرات.
اإلستمرار في تبنى برامج املراقبة والقياس وفهم التحديات والتطوير املستمر.   


