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 تمهيد

مناخ األعمال وسالمة في درجة الخطر الحالي، وتأثيره تحديد د "إحصاءات العدالة" مجر   ةى أهمي  تتعد  

، يشيمن الواقع المع ص جانبا  ن هذا النوع من اإلحصاءات يشخ  ألذلك واألفراد أو الممتلكات الشخصية، 

من أثرها ، أو التخفيف تهااألساليب المناسبة لمعالجويفيد المهتمين في إلقاء الضوء على المشكالت و

 .بالقدر الممكن

نها من رسم الخطط والسياسات التي تستجيب رفد الحكومات بما يمك  كما أن هذا النوع من اإلحصاءات ي

السياسات السابقة، إضافة إلى توفير مرجعية فعالية يم يبات اآلنية والمستقبلية، ويسهم في تقللمتطل  

 دة لألكاديميين والباحثين.محد  

أساليب ذات صبغة  مشكلة الجريمة،الجهات المختصة في إمارة أبوظبي إن األساليب التي تعالج بها 

ضح ذلك إذا نظرنا إلى نتائجها وما تحدثه من استقرار في حياة الفرد والمجتمع ومؤسساته، حضارية، ويت  

 اإلمارة.في ز وتحقيق الرفاهية واألداء االقتصادي المتمي  

 قوير يثأت ولهاالدول، مختلف هي المحك أمام الجهات األمنية في  العدالة حصاءاتإومن المعلوم أن 

 .أو إيجابا   السياحة والتجارة الدولية سلبا  على 

إحصاءات تتسم بالشفافية والموثوقية عن الجريمة والعدالة في إمارة أبوظبي،  النشرةم هذه وتقد  

الدعاوى حول  2017عام وتغطي بيانات في أبوظبي،  والنيابة العامة حيث تستمد بياناتها من دائرة القضاء

 ائم بأنواعها مع األحكام الصادرةصل فيها أمام لجان الحلول البديلة والجرتم الفالمحكوم فيها والمنازعات التي 

 عنها.

كر عن وافر االمتنان وفي هذا الصدد يعبر مركز اإلحصاء _ أبوظبي االستراتيجيين كاف ة لشركائه  و الش 

 التي تُسهم في الالزمة لكبيرين المبذولين لتوفير البياناتوباألخص دائرة القضاء على المجهود و الدعم ا

 .وجودة عالية قيَّمةذات بيانات  إصدار نشرات موثوق بها
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 النقاط الرئيسية

 القضايا

 2017جريمة في عام  74,619في إمارة أبوظبي  بلغ عدد الجرائم الجزائية. 

  من الجرائم الجزائية95.3تشك ل الجرائم الجنحوية %. 

  2017و 2016% بين عامي 3.0معدل الجرائم العامة بنسبة انخفض. 

  86.1أغلب مرتكبي القضايا الجنائية هم من غير المواطنين وبلغت نسبتهم.% 

 2017و 2016% بين عامي 3.0عدد القضايا الجنحوية بنسبة  انخفض . 

  (%42.9) العين منطقةأعلى منها في  (%57.1) والظفرة أبوظبي منطقةقضايا األحداث في. 

 2017و 2016( بين عامي %14.9)بنسبة حداث األ قضايانخفضت ا. 

  من إجمالي قضايا االحداث.35.8شكلت قضايا األحداث بين غير المواطنين ما نسبته % 

  2017من السكان لعام  1,000لكل  24.9)مصنف غير مقلقة(  الجنحويةبلغ معدل الجرائم. 

  2017 مرتكبيها، جنسية حسب الجنائية القضايا: 1الشكل 

 

 ابوظبي -أبوظبي, دائرة القضاء –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 األحكام والمدانون

 2017و 2016%بين عامي 5.6عدد المدانون في القضايا الجزائية بنسبة  ارتفع. 

  التي حكم عليها باإلدانةمن أكثر الجنسيات األفراد الذين يحملون الجنسية اآلسيوية غير العربية 

 . %37.9وبنسبة 

  وتصنف على أنها غير مقلقة % من الجرائم العامة96.7ما نسبته  الجنحويةشك لت الجرائم. 

  أبوظبي. منطقةوقعت في  الجرائم العامة% من 70.8حوالي 

 2017من السكان لعام  1,000لكل  26.7في القضايا الجزائية  بلغ معدل اإلدانة. 

 2017و 2016% بين عامي 6.2اإلدانة بنسبة  ارتفع معدل. 

 ( 36.8( أقل بكثير منه لدى الذكور )10.3معدل اإلدانة لدى اإلناث.) 

 86.6غير من الذكور  %85.1مقابل من الذكور، هم ن في القضايا الجزائية و% من المواطنين المدان

 المواطنين.

  (23.9عين )وال( 30.9)في أبوظبي عنه بفارق كبير  دنىأ( 9.6) الظفرةمعدل اإلدانة في منطقة. 

  2017 ،والنوع الجنسية حسب الجزائية القضايا في المدانون :2الشكل  

 ابوظبي-دائرة القضاء  أبوظبي،–المصدر: مركز اإلحصاء 
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 الدعاوى والمنازعات

  في حين كانت نسبة المحكوم فيها% من إجمالي الدعاوى 80.3شك لت المحاكم االبتدائية ما نسبته ،

 %. 3.0الدعاوى في محكمة النقض 

  2017لعام  %5.2بنسبة  عينال منطقةفي انخفضت الدعاوى المحكوم فيها. 

  2017و 2016بين عامي  (%5.8) ظفرةمنطقة الارتفع عدد الدعاوى المحكوم فيها في. 

 12.8بنسبة  الدعاوي التجاريةكانت دعاوى جزائية، تليها ( %50.5)المحكوم فيها  نصف الدعاوى %

 .من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها% 12.5ودعاوي األحوال الشخصية بنسبة 

 النزاعات بنسبة  لفض البديلة الحلول لجان أمام فيها الفصل تم التي اجمالي عدد المنازعات نخفضا

 .2017و 2016% بين عامي 29.7

  التوجيه انت أمام لجان النزاعات ك لفض البديلة الحلول لجان أمام فيها الفصل التي تمالمنازعات أكثر

 %.39.7وبنسبة التوفيق والمصالحة لجان مقابل  %،60.3وبنسبة األسري 

 ( 54.0أكثر من نصف%)  نصيب كانت من المنازعات التي تم الفصل فيها أمام لجان التوفيق والمصالحة

 .أبوظبي منطقة

 النزاعات لفض البديلة الحلول لجان أمام فيها الفصل تم التي المنازعات: 3الشكل 

 2017 ،حسب نوع اللجنة

 
  ابوظبي-دائرة القضاء  أبوظبي، –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 ن والقضاةالمحامو

  2017% في إمارة أبوظبي في عام 16.1ارتفع عدد المحامين بنسبة. 

 75.5% .من المحامين هم من الذكور 

 59.9ن.من المواطنيالمحامين هم  % من 

 2017% في إمارة أبوظبي في عام 3.5عدد القضاة بنسبة  نخفضا. 

 4.0.من القضاة إناث % 

 47.0.من القضاة مواطنين % 

 86.9.من القضاة، قضاة نظاميين % 

 9.6% قضاة يعملون في محاكم النقض.من ال 

 2017 ،منطقةالقضاة حسب النوع والجنسية وال: 4الشكل 

 

 ابوظبي -دائرة القضاء  ،أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 

 ( 68.6أكثر من ثلثي% ) كانت قضايا شيكات العامة النيابة أمام المعروضة الجزائية القضاياأبرز. 

 ( 54.9أكثر من نصف% ) كانت لألفراد في الفئة  العامة النيابة أمام المعروضة الجزائية القضاياأبرز

 سنة. 45-31العمرية 

  (.%88.0من الذكور ) اكانو العامة النيابة أمام المعروضة الجزائية القضاياغالبية مرتكبي أبرز 
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 المالحظات

 المالحظات الفنية

 الملخص مع المرفقة الفنية المالحظات على االطالع برجاء الملخص هذا في المذكورة اإلحصرررائية المؤشررررات لفهم

 .أبوظبي – اإلحصاء لمركز اإللكتروني الموقع في

 مصادر البيانات

ولقد تم توفير  أبوظبي-القضررراء والنيابة العامة  دائرة-من المسرررتخدمة في هذا اإلصررردار تم الحصرررول على البيانات 

 الذي تولى معالجتها وتدقيقها واستخدمها إلنتاج اإلحصاءات والمؤشرات. أبوظبي-البيانات لمركز اإلحصاء 

  التفصيلي واإلصدار إضافية معلومات

 موقع على اإلحصرراءات رابط زيارة يرجى األخرى، الرسررمية واإلحصرراءات إحصرراءات العدالة حول المعلومات من لمزيد

 http://www.scad.aeأبوظبي:  – اإلحصاء مركز

 التعريفات 

مة )التي ال تزيد على ألف درهم( أو  الجرائم الجنحوية: ها: الحبس أو الغرا هي الجرائم الواقعة التي تكون عقوبت

 الدي ة.

ية: نائ قذف  الجرائم الج حدي ال عدا  حدود ) بات ال بة من عقو ية عقو ها: أ عة التي تكون عقوبت هي الجرائم الواق

 والشرب( أو القصاص أو اإلعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت.

هو عقوبة سالبة للحرية حدها األدنى ثالث سنوات وحدها األعلى خمسة عشر سنة في المؤقت، ومدى السجن: 

 ا لم ينص القانون على خالف ذلك.الحياة في المؤبد، م

هو عقوبة سررالبة للحرية حدها األدنى شررهر وحدها األعلى ثالث سررنوات ما لم ينص القانون على خالف  الحبس:

 ذلك.

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

 استخدام سوء جراء بالمستخدمين تلحق أضرار أو خسائر أية عن مسؤوال أبوظبي-اإلحصاء مركز يعتبر ال

 أي في الرسمية اإلحصاءات استخدام مسؤولية فإن المركز وعليه قبل من نية بحسن المقدمة اإلحصاءات

 وُيْخلِي يعفي بأنه البيان مستخدم ويقر. البيان مستخدمي عاتق على تقع بعينها أغراض ألية أو محدد وقت

 أو المركز سيطرة نطاق خارج تحدث قد التي باألخطاء المتعلقة القانونية االلتزامات من المركز مسؤولية

 واألضرار الخسائر مقابل تعويضات على الحصول في ه مستخدم البياناتحق عن يتنازل كما .علمه بدون

 .الخطأ لذلك نتيجة هتلحق قد التي

 



مكتبة اإلصدارات

www.scad.gov.abudhabi
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