
 

1 
 

 بيان صحافي

المساعدات القانونية برنامج نظام ظبي العالمي تطلق محاكم سوق أبو

 المجانية 

  ذوي الموارد المالية المحدودةمن سيوفر البرنامج استشارات قانونية مجانية لألفراد 

  ظبي العالمي سوق أبو المسجلة لدىفريق من المحامين من شركات المحاماة

  يتطوعون بخدماتهم

 

أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي اليوم برنامجاً جديداً للمساعدة  :2020أبريل  22األربعاء، 

القانونية المجانية والذي سيقدم استشارات قانونية مجانية لألفراد من ذوي الموارد المالية المحدودة. 

 القضائينظام ال بتعزيزالتزام محاكم سوق أبو ظبي العالمي  في إطار خدمة جديدة دائمة البرنامج ويوفر

جميع  حصولالوصول إليه هو  سهولةو القضائينظام عدالة الالشرط األساسي ل يعد ، إذاإلماراتفي دولة 

 األفراد، بغض النظر عن إمكانياتهم المالية، على المساعدة القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.

قهم والتزاماتهم من الحصول على مشورة قانونية مجانية بشأن حقو العمالءبموجب البرنامج، سيتمكن 

. محاكم سوق أبوظبي العالميفيما يتعلق بنزاع مدني أو تجاري أو أي قضية أخرى تقع ضمن اختصاص 

قدم هذه وسيالميراث. قضايا عائلية أو أو  جنائيةقضايا ب االستشارات التي تتعلق البرنامج يشملفيما ال 

وذلك  سوق أبو ظبي العالمي سجلة لدىالمالمحاماة  شركاتن من ون متطوعومحام ،الخدمات القانونية

في برج المقام في جزيرة الماريه، أو في الحاالت  المكتب المخصص للبرنامجخالل جلسة استشارية في 

 جميع جلسات المشورةوتجدر اإلشارة أنه سيتم إجراء . المخصص العاجلة، عبر خط المساعدة القانونية

تفشي اإلجراءات الوقائية للألوضاع الراهنة في ظل  نظراً  عبر خط المساعدة القانونية في هذه الفترة

 ."19"كوفيد كورونا المستجدفيروس 

: "نحن ملتزمون اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبو ظبي العالمي، قال وفي هذه المناسبة

عن  عنا، بغض النظرالعالمية لجميع أفراد مجتم المعاييربتقديم خدمات تسوية المنازعات وفق أعلى 

مساعدة قانونية مجانية لألفراد الذين يواجهون صعوبات مالية في برنامج الحيث سيقدم ، وضعهم المالي

 .من خالل لجنة من كبار المحامين أي قضايا تقع ضمن اختصاص المحكمة

قانونية بشأن حقوقهم لحصول على مشورة الراغبين في ازيادة في االستفسارات من األفراد نتوقع ننا إ

يأتي في الوقت المناسب على ثقة بأن البرنامج  لذلك فإننا، بةيصعهذه األوقات ال انتهاءبعد  زاماتهموالت

اإلمارات دولة أبو ظبي و متاح لكافة األفراد فيوشفاف  عادلنظام قضائي  تعزيزبينما نواصل تركيزنا على 

المحاماة ومحاميهم الذين  لشركاتخالص شكرنا وامتناننا  ومن هنا، أود أن أعرب عن والمنطقة كافة.

 .البرنامج"خدماتهم من أجل بوافقوا على التطوع 

وتماشياً مع النهج الرقمي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، يمكن لألفراد التقدم بطلب للحصول على 

محاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث الخاصة ب المحاكم اإللكترونيةعبر منصة  برنامجالمساعدة من 

 البرنامج، سيتم توصيل عمالء قبول الطلببمجرد وتقديم دليل على الحاجة المالية.  عليهم سيتوجب

 بمحاٍم للحصول على استشارة قانونية مجانية.

إطار  التي تهدف إلى تعزيز ودعممبادرات محاكم سوق أبوظبي العالمي ضمن سلسلة  البرنامج ويأتي

سوق في األعمال مجتمع  الجديد حيث سيخدم البرنامج ،العدالة المدنية والتجارية في دولة اإلمارات

 وتعطيل األعمال في جميع أنحاء العالم.هنة األوضاع الرا ظلفي  والدولة ظبي العالميأبو
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، 2018العام منصة المحاكم اإللكترونية التابعة لها في أطلقت قد محاكم سوق أبوظبي العالمي كانت 

مكّن المشاركين من إدارة القضايا في الوقت لحل النزاعات القضائية ت  متكاملة حيث تعد المنصة أداة رقمية 

أول غرفة وكما جاء إطالق قاعة المحاكم الرقمية في العام ذاته، لتكون أي مكان في العالم.  منالفعلي 

والرسوم على مئات المشاركين ساعات ال حصر لها من العمل  تختصراستماع إلكترونية في العالم 

 .القانونية

البريد اإللكتروني: عبر أو  هنامن ، يرجى زيارة الرابط االتصالرنامج، وتفاصيل بلمزيد من المعلومات حول ال

probono@adgmcourts.com 

 -انتهى-

 سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن محاكم 

 
تمثل محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية لسوق أبوظبي العالمي وأحد سلطاته المستقلة الثالث التي تدعم 

االلتزام المستمر للسوق لتوفير منصة عمل مبتكرة وحيوية وذات كفاءة عالية لمختلف قطاعات األعمال بما يحقق استدامة 

بي ودولة اإلمارات. وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي، أول سلطة قضائية في منطقة الشرق األوسط النمو االقتصادي ألبوظ

 تعتمد على األسس الراسخة لقانون العموم االنجليزي بشكل مباشر في كافة تعامالتها وأحكامها القضائية.

، وهي تضم مجموعة من 2016مايو وبدأت محاكم سوق أبوظبي العالمي في مزاولة نشاطها القضائي بشكل كامل منذ 

القضاة المميزين أصحاب الخبرات الواسعة في أبرز الهيئات التنظيمية العالمية التي تتبع قانون العموم، واللذين يحظون باحترام 

وتقدير كبيرين على نطاق واسع. وتضم محاكم سوق أبوظبي العالمي المحكمة االبتدائية ومحكم االستئناف اللتان تقومان 

بفض وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. ويشكل االبتكار جزءاً أساسياً من طبيعة عمل محاكم السوق التي اعتمدت على 

تقديم الخدمات اإللكترونية منذ تأسيسها، كما واصلت تطوير منظومة خدماتها اإللكترونية بشكل مستمر لتعزيز شمولية 

 نصتها اإللكترونية.خدماتها القضائية وتسوية المنازعات عبر م

وتعد محاكم سوق أبوظبي العالمي عضواً أساسياً في المنظومة القضائية ألبوظبي، وهي تواصل بناء عالقات التعاون 

االستراتيجية مع أبرز الهيئات القضائية المحلية والعالمية بما يشمل، دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة العدل، ودائرة محاكم 

ت الدولية، والمحكمة التجارية إلنجلترا وويلز "قسم مجلس الملكة"، والمحكمة العليا رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للشركا

لهونغ كونغ اإلدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والمحكمة العليا لنيو ساوث ويلز، والمحكمة الفيدرالية 

حاكم سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الرابط االسترالية، والمحكمة العليا في سنغافورة. للمزيد من المعلومات حول م

 courts/home-business/adgm-https://www.adgm.com/doing/اإللكتروني: 
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