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ﻣﺮﻛﺰ تحكيم سوق أبوظبي العالمي يوقع ﻣذﻛﺮة تفاهم ﻣع ﻣﻨﻈمﺔ
السيدات العاﻣﻼت في ﻣجال التحكيم وتسويﺔ الﻨﺰاعات لتعﺰيﺰ التﻨوع في
ﻣجال ح ّ
ل الﻨﺰاعات الدوليﺔ

22سبتمبﺮ  - 2020ﻳﺴر مركز تحكيم سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي ومﻨظمة اﻟﺴيدات اﻟعامﻼت ﻓي
مجال اﻟتحكيم وتﺴوﻳة اﻟﻨزاعات " " ArbitralWomenأن ﻳعﻠﻨا عن توصﻠهما ﻻتفاق حول شراكة
تهدف إﻟى زﻳادة اﻟوعي وتعزﻳز اﻟتﻨوع ﻓي مجال حل اﻟﻨزاعات اﻟدوﻟية .حيث أبرمت اﻟجهتين مذكرة
تفاهم وقعتها ﻟيﻨدا ﻓيتز -آﻻن ،اﻟمﺴجل واﻟرئيس اﻟتﻨفيذي ﻟمحاكم سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي ،ودانا
ماكغراث ،رئيﺴة اﻟمﻨظمة.
وﻳتعاون اﻟطرﻓان ،كجزء من اﻻتفاقية ،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.
بدورها ،قاﻟت ليﻨدا فيتﺰ -آﻻن ،المسجل والﺮئيس التﻨفيذي لمحاﻛم سوق أبوظبي
العالمي" :ﻳﺴر مركز تحكيم سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي إرساء هذه اﻟشراكة مع مﻨظمة اﻟﺴيدات
اﻟعامﻼت ﻓي مجال اﻟتحكيم وتﺴوﻳة اﻟﻨزاعات " ،"ArbitralWomenﻻ سيما ان تعزﻳز اﻟتﻨوّع ضمن
اﻟقطاع ﻳعد من أبرز اﻷوﻟوﻳات اﻟتي نركّز عﻠيها ،حيث كﻨا قد أطﻠقﻨا مبادرة ﻓي شأن تعزﻳز اﻟتعاون
بين اﻟجﻨﺴين عام  .2019هذا وتتمثل أوﻟى اﻟخطوات اﻟتي قمﻨا بها ﻓي مجال اﻟتحكيم ﻓي اختيار
اﻟمحكمين ﻟﻼنضمام إﻟى ﻟجﻨة اﻟتحكيم اﻟتابعة ﻟمركز تحكيم سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي ،حيث كان
اﻟمعيار اﻷساسي اﻟذي اتخذناه ﻓي عين اﻻعتبار ضمن هذه اﻟمبادرة اﻟتي تم إطﻼقها ﻓي مارس
 ،2020هو تعزﻳز اﻟتﻨوّع واﻟمﺴاواة بين اﻟجﻨﺴين .ومن ناحية أخرى ،أود أن أؤكد أن توقيع هذه
اﻟمذكرة هي خطوة غاﻳة ﻓي اﻷهمية وجزء ﻻ ﻳتجزأ من جهودنا اﻟرامية إﻟى اﻟمضي قد ًما .ومن
هﻨا ،ﻓإنﻨا نتطﻠع إﻟى اﻟعمل مع اﻟمﻨظمة وممثﻠيها اﻹقﻠيميين ،وأعضائها ،من أجل اﻻستمرار
باﻻبتكار وإحداث اﻟتق ّ
دم اﻟمﻠموس ﻟﻨاحية اﻟتﻨوع ﻓي تﺴوﻳة اﻟمﻨازعات".

وتعﻠي ًقا عﻠى اﻟشراكة ،قاﻟت دانا ﻣاﻛغﺮاث ،رئيسﺔ ﻣﻨﻈمﺔ السيدات العاﻣﻼت في ﻣجال
التحكيم وتسويﺔ الﻨﺰاعات "" :"ArbitralWomenنفتخر باﻟشراكة مع مركز تحكيم سوق
أبوظبي اﻟعاﻟمي ﻓي مجال تمكين اﻟمرأة وتعزﻳز اﻟتﻨوع ﻓي مجال حل اﻟﻨزاعات ﻓي أبوظبي
ومﻨطقة اﻟشرق اﻷوسط وشمال إﻓرﻳقيا .من هﻨا ،ﻻ بد من اﻹشارة إﻟى ان مهمتﻨا تتطﻠّب مﻨا تعزﻳز
اﻟتﻨوع ﻓي اﻟمﻨاطق اﻟبارزة ،كاﻟشرق اﻷوسط وشمال إﻓرﻳقيا ،اﻟتي ﻟم تكن مﺴاهمتﻨا ﻓيها كثيفة
ﻟغاﻳة اﻟﻠحظة .كما أنﻨا نودّ ان نعب ّر 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":
"آربيترال وومين" هي مﻨظمة دوﻟية غير حكومية تعمل عﻠى تمكين اﻟمرأة وتعزﻳز اﻟتﻨوع ﻓي مجال
حل اﻟﻨزاعات اﻟدوﻟية .وقد طوّرت "آربيترال وومين" ﻷكثر من  25عا ًما اﻟبرامج واﻟفرص اﻟتي من
شأنها دعم وتعزﻳز دور اﻟمرأة ﻓي حل اﻟﻨزاعات ،كما برز دورها اﻟرﻳادي ﻓي مجال اﻟجهود اﻟمبذوﻟة
ﻟمكاﻓحة عﻠى اﻟتحيز اﻟجﻨﺴاني ﻓي اﻟعمل اﻟقانوني.
وإﻟى جانب اﻟبرنامج اﻹرشادي ﻟدى "آربيترال وومين" ،ﻓإنها تروّج بانتظام ﻹنجازات وأنشطة أعضائها
من خﻼل عدة وسائل ،مثل تﻨبيهات اﻷخبار ،وموقعها اﻹﻟكتروني ،ونشراتها اﻹخبارﻳة اﻟدورﻳة .وتجدر
اﻹشارة إﻟى ان™  ، ArbitralWomen's DiversityToolkitاﻟبرنامج اﻟتدرﻳبي اﻟمميّز اﻟذي ص ّ
مم
خصيصَا ﻟمﺴاعدة اﻷﻓراد عﻠى تحدﻳد اﻟتحيّز واﻟتفكير باﻟوسائل اﻟتي تمكّﻨهم من اﻟح ّ
د مﻨه ،قد
اختير من ضمن اﻟمرشحين اﻟمختارﻳن ﻟجائزة "اﻟتمثيل اﻟمتﺴاوي ﻓي اﻟتعهد باﻟتحكيم" ﻟعام 2020
ﻓي حفل جوائز ) Global Arbitration Review (GARاﻻﻓتراضي ﻟعام .2020

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
اﻓ ُت تح سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي ،اﻟمركز اﻟماﻟي اﻟدوﻟي اﻟذي ﻳتخذ من عاصمة دوﻟة اﻹمارات مقراً ﻟه،
ّ
وتأسس اﻟﺴوق اﻟماﻟي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توﻓير مﻨظومة ماﻟية
ﻓي  21أكتوبر .2015
ُ
متكامﻠة وواسعة اﻟﻨطاق تﺴهم ﻓي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاﻟمي رائد ﻟﻠتموﻳل ومزاوﻟة
وصل ا ستراتيجية بين اﻻقتصادات اﻟمتﻨامية ﻓي اﻟشرق اﻷوسط وإﻓرﻳقيا وجﻨوب
اﻷعمال ،وحﻠقة
ٍ
آسيا وسائر أنحاء اﻟعاﻟم.
وترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي عﻠى اﻟمقومات ونقاط اﻟقوة اﻟرئيﺴية اﻟتي تمتﻠكها
إمارة أبوظبي واﻟتي تشمل اﻟخدمات اﻟمصرﻓية اﻟخاصة وإدارة اﻟثروات وإدارة اﻷصول وتداول
اﻟمشتقات اﻟماﻟية واﻟﺴﻠع واﻻبتكار اﻟماﻟي واﻻستدامة .وﻳضم سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي ثﻼث
سﻠطات مﺴتقﻠة هي محاكم سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي وسﻠطة تﻨظيم اﻟخدمات اﻟماﻟية وسﻠطة
اﻟتﺴجيل كما ﻳشرف اﻟ ﺴوق باعتباره مركزاً ماﻟياً دوﻟياً عﻠى إدارة جزﻳرة اﻟمارﻳه ،وهي مﻨطقة
ماﻟية حرة تمتد عﻠى مﺴاحة إجماﻟية تبﻠغ  114هكتار ) 14.1كﻠم مربع(.
وﻳﻠتزم سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي بدعم وتمكين اﻟمؤسﺴات اﻟماﻟية وغير اﻟماﻟية واﻟشركات واﻟكيانات
اﻟمﺴجﻠة ﻓي اﻟﺴوق ﻟمواصﻠة اﻟعمل واﻻبتكار واﻟﻨجاح واﻟﻨمو ضمن إطار تﻨظيمي دوﻟي قائم عﻠى
اﻟقانون اﻟعام .وقد حصل اﻟﺴوق مﻨذ تأسيﺴه عﻠى جائزة "أﻓضل مركز ماﻟي ﻟﻠعام ﻓي مﻨطقة
اﻟشرق اﻷوسط وشمال أﻓرﻳقيا" ﻷربع سﻨوات متتاﻟية تقدﻳراً ﻟمبادراته ومﺴاهماته اﻟفاعﻠة ﻓي
اﻟقطاع اﻟماﻟي وأسواق رأس اﻟمال ﻓي اﻟمﻨطقة*.

ﻟمزﻳد من اﻟمعﻠومات عن سوق أبوظبي اﻟعاﻟمي ،ﻳرجى زﻳارة اﻟموقع اﻹﻟكتروني www.adgm.com
أو متابعة صفحاته عﻠى مﻨصات اﻟتواصل اﻻجتماعي "توﻳتر" و"إنﺴتجرام"@adglobalmarket :
و"ﻟيﻨكد إن".@Abu Dhabi Global Market (ADGM):
* اﻟمصدر :جوائز "جﻠوبال إنفﺴتور اﻟشرق اﻷوسط وشمال إﻓرﻳقيا"

