
                                               
 

 الفوري للنشربيان صحفي مشترك 

 

مع منظمة مذكرة تفاهم  سوق أبوظبي العالمي يوقعتحكيم مركز 
لتعزيز التنوع في السيدات العامالت في مجال التحكيم وتسوية النزاعات 

  مجال حّل النزاعات الدولية

 

في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي ومنظمة السيدات العامالت ر يس - 2020سبتمبر  22
" أن يعلنا عن توصلهما التفاق حول شراكة ArbitralWomenمجال التحكيم وتسوية النزاعات "

مذكرة  حل النزاعات الدولية. حيث أبرمت الجهتينتهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز التنوع في مجال 
انا العالمي، ود آالن، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي-تفاهم وقعتها ليندا فيتز

  .ماكغراث، رئيسة المنظمة
  

ويتعاون الطرفان، كجزء من االتفاقية، في العديد من المساعي الرامية إلى ضمان تعزيز تمثيل 
النساء في مجال تسوية المنازعات على المستوى العالمي، إلى جانب التعاون في القيام 

  .بالتوعية حول تكافؤ الفرص وزيادة التنوع
  

آالن، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي -تزليندا فيبدورها، قالت 
هذه الشراكة مع منظمة السيدات  إرساءسوق أبوظبي العالمي مركز تحكيم : "يسر العالمي
ضمن التنوّع تعزيز "، ال سيما ان ArbitralWomen" في مجال التحكيم وتسوية النزاعاتالعامالت 

أن تعزيز التعاون قد أطلقنا مبادرة في شحيث كنا  عليها، رز األولويات التي نركّزيعد من أبالقطاع 
في اختيار مجال التحكيم  أولى الخطوات التي قمنا بها في وتتمثلهذا . 2019ام ع بين الجنسين

 كانحيث  ،سوق أبوظبي العالميلمركز تحكيم تابعة المحكمين لالنضمام إلى لجنة التحكيم ال
ين االعتبار ضمن هذه المبادرة التي تم إطالقها في مارس المعيار األساسي الذي اتخذناه في ع

 توقيع هذه أود أن أؤكد أنالتنوّع والمساواة بين الجنسين. ومن ناحية أخرى،  هو تعزيز، 2020
من وجزء ال يتجزأ من جهودنا الرامية إلى المضي قدًما. و هي خطوة غاية في األهميةمذكرة ال

، من أجل االستمرار ااإلقليميين، وأعضائه اوممثليه لمنظمةاهنا، فإننا نتطلع إلى العمل مع 
     ."باالبتكار وإحداث التقّدم الملموس لناحية التنوع في تسوية المنازعات

  

منظمة السيدات العامالت في مجال رئيسة ماكغراث،  داناوتعليًقا على الشراكة، قالت 
"نفتخر بالشراكة مع مركز تحكيم سوق  :"ArbitralWomenالتحكيم وتسوية النزاعات "

ظبي حل النزاعات في أبومجال التنوع في تعزيز أبوظبي العالمي في مجال تمكين المرأة و
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. من هنا، ال بد من اإلشارة إلى ان مهمتنا تتطلّب منا تعزيز 

كثيفة فيها تنا يقيا، التي لم تكن مساهممال إفرالتنوع في المناطق البارزة، كالشرق األوسط وش
لغاية اللحظة. كما أننا نودّ ان نعبّر عن امتناننا لهذه الفرصة الثمينة حيث نتعاون مع مركز تحكيم 



                                               
   .سوق أبوظبي العالمي من أجل دعم المرأة في حل النزاعات الدولية"

 

  -انتهى-

 

 نبذة عن "آربيترال وومين":

منظمة دولية غير حكومية تعمل على تمكين المرأة وتعزيز التنوع في مجال آربيترال وومين" هي "
عاًما البرامج والفرص التي من  25حل النزاعات الدولية. وقد طوّرت "آربيترال وومين" ألكثر من 

شأنها دعم وتعزيز دور المرأة في حل النزاعات، كما برز دورها الريادي في مجال الجهود المبذولة 
 .ى التحيز الجنساني في العمل القانونيلمكافحة عل

وإلى جانب البرنامج اإلرشادي لدى "آربيترال وومين"، فإنها تروّج بانتظام إلنجازات وأنشطة أعضائها 
من خالل عدة وسائل، مثل تنبيهات األخبار، وموقعها اإللكتروني، ونشراتها اإلخبارية الدورية. وتجدر 

، البرنامج التدريبي المميّز الذي صّمم ™ ArbitralWomen's DiversityToolkit اإلشارة إلى ان
خصيَصا لمساعدة األفراد على تحديد التحيّز والتفكير بالوسائل التي تمكّنهم من الحّد منه، قد 

 2020اختير من ضمن المرشحين المختارين لجائزة "التمثيل المتساوي في التعهد بالتحكيم" لعام 
  .2020االفتراضي لعام  Global Arbitration Review (GAR) في حفل جوائز

  

  نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

تح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، افتُ 
منظومة مالية  بهدف توفيرس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي وتأسّ  .2015أكتوبر  21في 

للتمويل ومزاولة  رائد سهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمية النطاق تُ متكاملة وواسع
فريقيا وجنوب إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط و اوحلقة وصلٍ  ،األعمال

  آسيا وسائر أنحاء العالم.

التي تمتلكها ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية اوترتكز 
إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث  رالمشتقات المالية والسلع واالبتكا
سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة 

سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة التسجيل كما يشرف ال
  كلم مربع). 14.1هكتار ( 114مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 
لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على المسجلة في السوق 

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة 
ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في  "الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ق رأس المال في المنطقة.*القطاع المالي وأسوا



                                               
 www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

  adglobalmarket@أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 
  .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":

  فريقيا"إوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال * المصدر: جوائز "جل

 


