
مشارك من المختصين في تسوية 2400 أكثر من  يستقطب RESOLVE 2022منتدى 

 النزاعات والقطاع القانوني في دولة اإلمارات والعالم
 

  إلى اتفاقية  ستنضمدولة اإلمارات العربية المتحدة  أن ، يعلنأحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميمعالي

 سنغافورة للوساطة

  منتدىRESOLVE 2022  يعد المنتدى العالمي األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يجمع المسؤولين

 الحكوميين والخبراء الدوليين من قطاع تسوية النزاعات والقطاع القانوني

منتدى النسخة األولى من  فعّاليات اختتامأعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم  :2022مارس  16 -أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

RESOLVE 2022،  حول  من وافتراضيا حضوريامشارك  2400حضور منتدى أبوظبي الدولي لتسوية النزاعات، والذي شهد

 .العالم

على مدى  محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي استضافته، والذي RESOLVE 2022 منتدىرّكز تو

االستعداد عام والفضاء السيبراني، و" ،والتكنولوجيا المالية ،بما في ذلك االستدامة ،الموضوعات الحيويةعدد من  حول ،يوم واحد

وشخصيات بارزة  ،التحكيم مختصيو ،وقادة حكوميين ،دولة اإلمارات العربية المتحدة. وجمع المنتدى خبراء قانونيين للخمسين" في

ً في مجال  حول وتبادل األفكار القيمة  ،ومشاركة أفضل الممارسات المتعلّقة بالقطاع،قضايا اللمناقشة  تسوية النزاعات محلياً وعالميا

 العابرالمستقبلي جديدة والتعاون  تجاريةفرص لوصول إلى المنتدى بمثابة قناة ل وكان سوق اليوم.ال التي يشهدهالتحديات والفرص ا

 لحدود.ل

 هو RESOLVEأن  خالل الكلمة الترحيبية التي ألقاها ،حمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالميمعالي أ وقال

المبادرات  إلطالقوالتعاون  ،إيجابية خطواتالقانوني التخاذ  قطاعجمع قطاع تسوية المنازعات والتستراتيجية اعبارة عن منصة 

مساعدة الشركات لالنزاعات كعناصر أساسية  ولوحل القوانين واألنظمةنرى نحن  ،العالمي سوق أبوظبيالمستقبل. في  تشّكلالتي 

ناجح ومستدام والمستثمرين على التغلب على التحديات، واغتنام الفرص. نحن نؤمن أن جوهر وقيمة أي مركز مالي ومركز أعمال 

 ه التشريعية".ضيعتمد على إطاره القضائي وعرو

من  خطوة هامة وهو ما يمثّل ،الزعابي أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ستنضم إلى اتفاقية سنغافورة للوساطة كما أعلن معالي أحمد

 أهمية تسوية المنازعات التجارية من خالل الوساطة. والتأكيد على ات،االستثمار يةنمتعزز التجارة الدولية وتأن  اشأنه

البارزين من  الشكر للمتحدثين جزيلم بنود أن نتقدّ : "التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالميآالن، المسّجل والرئيس -ليندا فيتزوقالت 

ودائرة القضاء بأبوظبي، والشركاء االستراتيجيين  في دولة اإلمارات العربية المتحدة،ووزارة العدل  دولة اإلمارات والعالم،

النزاعات  قطاع تسوية يواصل. بنجاح RESOLVE 2022منتدى طالق إلسوق أبوظبي العالمي جهود م لوالمشاركين على دعمهم القيّ 

الصناعات العالمية.  نمو ومرونةر على التي تؤثّ و ،معالجة وحل المشكالت ذات الصلة على جهودبشكل متزايد  التأثيرالقانوني  قطاعوال

 خلقلالنزاعات سنواصل العمل عن كثب مع وكاالت أبوظبي وشركائنا والقطاع القانوني وقطاع تسوية  سوق أبوظبي العالمينحن في 

 ."مستقبل اقتصادنا من أجلنزاهة التعزيز االستدامة وضمان أعلى معايير باإلضافة إلى  الحصول عليها، وتسهيل فرص النمو

رئيس األمن السيبراني لحكومة  ،الدكتور محمد حمد الكويتي سعادةبفرصة التفاعل مع  RESOLVE 2022كما حظي المشاركون في 

سعادته  تناول ".لمواجهة الجرائم اإللكترونية ةوتنظيمي ةقانوني منظومةتأسيس ث عن أهمية "تحدّ  العربية المتحدة، والذي دولة اإلمارات

لتعاون بين القطاعين العام ا أهميةكما تناول  ،المتحدةالتشريعات التي أعقبت إنشاء مجلس األمن السيبراني لدولة اإلمارات العربية 

 .للدولةفي تعزيز األمن السيبراني  التعاونوالدور الذي يلعبه هذا  والخاص

في أبوظبي، علّق جيمس برادي، الشريك في شركة كليري جوتليب ستين آند  2022 على هامش مشاركته في منتدى تسوية النزاعات

في نسخته األولى، وأكون مشارًكا في الجلسات  2022"يسعدني أن أكون جزًءا من مبادرة منتدى تسوية النزاعات  :هاميلتون قائاًل 

النقاشية التي تم تحضيرها بعناية لهذا المنتدى، حيث قدم المنتدى منصة وفرصة شاملة لصناع القرار، مثل المسؤولين الحكوميين 

عات لقادة األعمال، لاللتقاء معًا لتبادل األفكار وتبادل المعرفة حول القضايا والتطورات وممارسي الشؤون القانونية وتسوية المناز

 المهمة التي تشكل صناعاتنا ومستقبلنا االقتصادي. أتطلع إلى النسخة التالية من هذا المنتدى."

بين الدعم والحد من المخاطر"،  التوافق إدارة –الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات "  بعنوانواستضاف المنتدى جلسةً 

 وذلك بمشاركة متحدثين من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والذين ناقشوا أحدث االتجاهات العالمية المتعلّقة بالممارسات

ات العربية المتحدة وخارجها. ، وما أهميتها بالنسبة للمساهمين والمستثمرين في دولة اإلمارالبيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

نولوجيا المالية خبراء من دولة اإلمارات والمملكة المتحدة وسنغافورة، والذين تناولوا استجابة قطاع كضّمت الجلسة المخصصة للتو

تعقيدات اإلطار المنتدى جلسةً الستكشاف  استضافكما  للتحديات والمتطلّبات التي يفرضها هذا النوع من التكنولوجيا.تسوية النزاعات 



 عات جزءاً االقانوني والتنظيمي المتعلّق باألمن السيبراني والبيانات والخصوصية في العصر الرقمي، وكيف يمكن أن تكون تسوية النز

 ً  .امنه أساسيا

بنقاشات جمعت المشاركين وخبراء القطاع للحديث حول الفرص والتحديات  RESOLVE 2022واختتمت النسخة األولى من منتدى 

ل مستقبل الصناعات خالل "عام االستعداد للخمسين" في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما تناول الحضور كيفية تكثيف التي ستشكّ 

 ت العربية المتحدة ودفعها نحو األمام.الجهود التي يبذلها قطاع تسوية النزاعات لدعم خطط التنمية في دولة اإلمارا

 https://adgm.com/events/resolve-2022للمزيد من المعلومات حول المنتدى، يرجى زيارة: 

https://adgm.com/events/resolve-2022

