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 بيان صحافي

برنامج القاضي اإلماراتي بدعم  تطلقظبي العالمي سوق أبومحاكم 

 من مكتب البعثات الدراسية

 

  تطوير وتعزيز الوظائف القضائية للمحامين اإلماراتيين يهدف البرنامج إلى 

  من ضدعم الجهود اإلماراتية لخلق فرص عمل للمواطنين على أعلى مستوى

 ةيالقطاعات الرئيس

العالمي، أبوظبي : أعلنت محاكم سوق ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة2020يونيو  10

 اراتي""القاضي اإلم برنامج إطالق، عن سية، التابع لوزارة شؤون الرئاسةوبدعم من مكتب البعثات الدرا

لالنضمام إلى الهيئة القضائية وتطويرهم وتدريبهم ختيار المحامين اإلماراتيين من ذوي التعليم العالي ال

 العالمي.أبوظبي في محاكم سوق 

القاضي اإلماراتي" إطاراً شامالً ومساراً للمحامين اإلماراتيين البارزين للتقدم إلى أعلى "ويوفر برنامج 

للكوادر الوطنية مستوى في قطاع القانون والعدالة في دولة اإلمارات. وسيوفر البرنامج فرصة استثنائية 

محاكم رئيس راف لمحامين للتفوق في حياتهم المهنية المختارة في مجال القانون، وذلك تحت إشمن ا

البرنامج، الذي استمر  إطالقيتزامن و ة.العالمي، وبدعم وتشجيع من الهيئة القضائيأبوظبي سوق 

كمحكمة تجارية دولية مرموقة  العالميأبوظبي سوق لمحاكم  المميزمع النمو  تأسيسه بضع سنوات،

  .متطور مركز مالي دولي ضمن

للطالب  1999رة شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات، في عام تأسس مكتب البعثات الدراسية، التابع لوزا

مجلس إشراف ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس ب ، ويحظىالمتميزين

تلبية جميع متطلبات نجاح البرنامج وتقدمه  على أن تتم سموه يحرص حيث ،الوزراء ووزير شؤون الرئاسة

لبعثات الدراسية الفرصة للطالب اإلماراتيين المتميزين أكاديمياً إلكمال دراستهم ومتابعته. ويوفر مكتب ا

والحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في إحدى الجامعات المرموقة، سواًء داخل 

 دولة اإلمارات أو خارجها.

: العالميأبوظبي معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق بدوره، قال 

النظام القضائي في دولة  لتعزيزالعالمي بالعمل مع مكتب البعثات الدراسية أبوظبي يتشرف سوق “

المستمر بدعم الجهود الحكومية  نايأتي برنامج القاضي اإلماراتي الجديد في إطار التزام ، حيثاإلمارات

رامية إلى إعداد القضاة اإلماراتيين من ذوي الكفاءة العالية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات القضائية ال

 متقدمةقانونية نية تحتية ب توفيرالعالمي في أبوظبي سوق  يلتزمفي دولتنا. وباعتباره مركزاً مالياً دولياً، 

  "ز عالمي رائد للتجارة والتمويل.ترسيخ مكانة دولة اإلمارات كمرك امن شأنه متكاملة وبيئة عمل
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 يشكل هذا اإلعالن: "العالميأبوظبي محاكم سوق  رئيساللورد ديفيد هوب، ومن جانبه، قال 

تأسيس المنذ  ناأولوياتأحد مسار إلضافة قضاة إماراتيين  ، حيث شكل وجودللمحاكمخطوة مهمة ومرتقبة 

مع رؤية اإلمارات للعدالة والمساواة والنزاهة والشفافية  البرنامجتماشى هذه وي. اشجعناهطالما ل خطوةو

مع القضاة اإلماراتيين على مقاعد  المقبلةنتطلع للعمل خالل السنوات ووالتميز في الخدمات القضائية. 

الذي  مكتب البعثات الدراسية، وإلى تعاوننا المستمر في هذا البرنامج مع العالميأبوظبي سوق محاكم 

  ".مستمر لنانمتن لدعمه ال

يسعدنا “: العالميأبوظبي حمد المزروعي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في سوق وقال 

أن نقدم برنامج القاضي اإلماراتي كجزء من جهودنا المتواصلة لتوفير فرص عمل ذات قيمة للكفاءات 

إلى نقل المعرفة والمهارات التي يحتاجها هؤالء المرشحين يهدف البرنامج إن هذا الوطنية اإلماراتية. 

أبوظبي في سوق نتطلع خلفياتهم القانونية.  ، بما يعززقانون العمومنظام قائم على  ضمنللعمل كقضاة 

. هدافنا المشتركةتحقيق أل ممن يشاركونا الفكر والرؤيةالعالمي إلى الشراكة مع المؤسسات الرائدة 

ص امتناننا لمكتب البعثات الدراسية لمشاركته في هذه المبادرة. ونتطلع إلى جني ، نقدم خالومن هنا

   ثمار البرنامج والمساهمة في تعزيز القطاع القانوني في دولة اإلمارات".

ن إماراتيين في برنامج يمحاميأول العالمي ومكتب البعثات الدراسية بأبوظبي وترحب محاكم سوق 

 كالً أثبت في تقييمات البرنامج والمقابالت، وقد  مرتفعحقق المرشحان مستوى حيث القاضي اإلماراتي. 

 في مسيرته المهنية حتى اآلن.تفوقاً منهما 

قانون نوني والقضائي العملي في يتألف البرنامج من أربع وحدات، ويشمل التعليم المكثف والتدريب القا

ويخضع المرشحون الذين ينضمون إلى برنامج القاضي ، مع التركيز على القانون التجاري. العموم اإلنجليزي

، قانون العموممستوى عاٍل من اإلنجاز األكاديمي في  وعليهم إظهاراإلماراتي لعملية اختيار صارمة 

 ، وااللتزام بأعلى المعايير األخالقية.ومهارات القيادة واالتصال

 -انتهى-

  


