
 

 

 خبر صحفي  

 

الثانية من   الدورةفي  تتقدم املشاركين هيالري كلينتون   67الـ وزيرة الخارجية األمريكية 

   منتدى "ريزولف" الذي يستضيفه سوق أبوظبي العاملي
 

الرئاسية   •   رودهام   هيالري السيدة  ؛  والسيدة األولى واملحامية  وعضو مجلس الشيوخ  67وزيرة الخارجية األمريكية رقم  و املرشحة 

 ."2023"ريزولف  منتدىفعاليات خاص ضمن  حوارا في تشارك شخصي   كلينتون 

جمعت أكثر من  من نجاحات حيث العام املاض ي  الدورة األولىما حققته  ليستكمل 2023شهر مارس  يعود منتدى "ريزولف" في  •

حل املنازعات   اتعامجتمأعضاء ويحفز جملة من املواضيع والتحديات املنتدى هذا العام . ويناقش مشارك محلي وعاملي 2400

 . أكثر استدامةالتغيير من أجل مستقبل جهود دفع على  ةوالدولي ةاملحلي

والذكاء االصطناعي   ( Web 3)  اإلنترنتاالستدامة والجيل الثالث من    تركز حوارات املنتدى هذا العام على أربعة محاور رئيسية هي: •

البنية التحتية املتطورة في دولة اإلمارات  إضافة إلى    العقوبات،إنفاذ  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و املسائل املتعلقة بو 

 العربية املتحدة.

 

، أبرز  عودة منتدى "ريزولف"اليوم، أعلن سوق أبوظبي العاملي : 2023مارس   3أبوظبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

لعاصمة  والتي ستقام في املركز املالي الدولي  دورته الثانية  في   ،  تسوية املنازعاتفي    املتخصصةو   في أبوظبي    الدولية   املؤتمرات 

املتحدة العربية  اإلمارات  الجاري   6يوم    دولة  حكوميين  املنازعات وقادة    تسويةبارزة من مجتمع  أسماء  مشاركة  ب  مارس 

ا  ين،أكاديميوخبراء القطاع و  الدولة  لقضاء في لقطاع االة فع  الرامية إلى إيجاد منظومة شاملة و مع األجندة الوطنية تماشي 

 .  اقتصاد املعرفةواالرتقاء بقدراته التنافسية في مجال  

 

  ا واستراتيجيتهمفي إطار التزامهما    منتدى "ريزولف"  اأسس   قدالسوق  التحكيم في    ومركز العاملي  سوق أبوظبي    ت محاكموكان

خ    طويلة األجل ملعاجلة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومواصلة مساهمتهما في تحقيق النجاحات املتواصلة التي ترس 

أبوظبي   و كمركز  مكانة  واملستثمرين  املوجهة  العاملي  للشركات  املنازعات  لحل  وفي    في  فضلة  من  دورة  العالم.  العام  هذا 

 Web)االستدامة والجيل الثالث من اإلنترنت  حول أربعة محاور رئيسية هي:مجموعة بارزة من املتحدثين  يتحاور  ،  "ريزولف"

االصطناعي      (3 ،  والذكاء  العقوبات  وإنفاذ  اإلرهاب  وتمويل  األموال  بمكافحة غسل  املتعلقة  التحتية    واملسائل  والبنية 

 املتطورة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 

كلينتون، املرشحة الرئاسية    رودهام  بالسيدة هيالري هذا العام  ويسر سوق أبوظبي العاملي أن يرحب في منتدى "ريزولف"  

خبرات حياتها املهنية  والتي ستشارك    ،، وعضو مجلس الشيوخ والسيدة األولى واملحامية67ووزيرة الخارجية األمريكية رقم  

للعمل في مجال  أربعة عقود من حياتها املهنية  قد كرست نحو الوزيرة كلينتون   توكانستقبل.  للم  رؤيتهاو القانون  مجال  في  

 لخدمة العامة وتواصل تكريس حياتها للعمل الخيري. ا

 

بينهم   من  القطاع  من  خبراء  "ريزولف"  منتدى  في  هابيج،ويشارك  مولر  ملدرسة   ماركوس  باإلنابة  التنفيذي   42الرئيس 

. كما ستجمع جلسات  أهمية دور تقنيات الذكاء االصطناعيحول  رؤية القطاع لشرح فقرة رئيسية الذي سيقدم ، أبوظبي 

مدير االستدامة والتنمية الدولية  ،  عمير هللاو   ،في جلف كابيتال  املدير العام  ،  ميراي زكياملنتدى متحدثين بارزين، من بينهم  

و في   س ي"،  دبليو  في  ،  ألكسندر شحادة"بي  العام  في    وسورينا جسال،،  باينانساملدير  التجاري  القانوني  ،  &eاملستشار 



 

 

لدىإو  املالية  الخدمات  تنظيم  لسلطة  التنفيذي  الرئيس  جيفاناكيس،  العاملي يمانويل  أبوظبي  لوسليو ،  سوق  ،  روبرت 

الحكومية   والتحقيقات  املنازعات  لقانون  اإلقليمي  تشارترد،    AMEالرئيس  ستاندرد  بنك  القبيس يو في  رئيس ريم   ،  

 . وغيرهماالتحاد للقطارات  في شركة    املستشار القانوني العام،  إيرينا تيليشكوو ،  االتحاد للطيران  في  تميزالاالستدامة و  قسم

 

إلى   2023للعام  يهدف منتدى "ريزولف"  "سوق أبوظبي العاملي:    مجلس إدارةمعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس    قالو 

ا التي تواجه الحكومات والقطاعات   للقانونيين التي يمكن  وبحث األساليب    ، اليوم  معالجة القضايا العاملية األكثر إلحاح 

ا وفعالية من خالل الحلول ات إيجابية إلحداث تأثير  الفرصاالستفادة من  من خاللها  زعات الناشئة  ان مللحل ااألكثر ابتكار 

القضايا.   تلك  شهدو عن  املنازعات   قد  حل  نوعية   قطاع  باهتمام  حيث    ،نقلة  اليوم  من  يحظى  التجارة  واسع  قطاع 

ا لالضطرابات املستمرة التي يواجهها العالم اآلن،  و واالستثمار الدولي.   أن    ءوالقضا  القانون لقطاع  كقادة    من واجبنافنظر 

 و بشكل  نفكر  
 

عاملية للتباحث  منصة  ومن هنا يقدم منتدى "ريزولف"    . ءلعماللصالح األطراف املعنية وا  جرأةأكثر شموال

 "استدامة. أكثر التغيير من أجل مستقبل جهود  دفع وتحفيز القطاع على 

 

قدمه من فرص لطرح وتبادل وجهات النظر واآلراء، سيحصل املشاركون في املنتدى  يوباإلضافة إلى جلسات املنتدى وما س

ا على ملحة عن أحدث االبتكارات التقنية التي طورها سوق أبوظبي العاملي.   ومن بينها التقنية األولى من نوعها املعتمدة  أيض 

ا سوق أبوظبي  محاكم  عنه  أعلنت  على البلوك تشين والتي   ،  ةالعاملياألحكام التجارية  في تنفيذ  دمها  تستخس، والتي  مؤخر 

األحكام على    من خالل تشين  صتمن نشر  البلوك  يتيح  بالرقمية،  ة  التجارية  لما  المحاكم  لتحقق من صحة  القدرة على 

على تطوير سوق أبوظبي العاملي  . كما يعمل مركز التحكيم في  بطريقة مبتكرة  ذهاوبالتالي منحها القدرة على إنفااألحكام،  

االوساطة خدمات تقديم شكل رسم تعيد سوالتي ا على امليتافيرس  عاملي  من نوعها  األولى الوساطة  منصة   . عاملي 

 

 هنا" اضغط 2023للتعرف على املزيد عن منتدى "ريزولف 

 

 -انتهى -

 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

أبوظبي  ساهم سوق    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةهو  سوق أبوظبي العاملي،  

كما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في  ، العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز ملمارسة األعمال

 أنحاء العالم.  وكافةمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 

  

التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن  ايتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكمله 

 إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق املباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  

كأكبر مركز للتكنولوجيا  ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره  

 في العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي 
 
 وشموال

 
بيئة عمل املالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

العاملة في السوق االستفادة من   متطورة وشاملة تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات

 خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العاملي واألسواق العاملية األخرى. 

  

اإللكتروني   املوقع  زيارة  يرجى  العاملي،  أبوظبي  عن سوق  املعلومات  من  التواصل    www.adgm.comملزيد  منصات  على  متابعة صفحاته  أو 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 

https://www.adgm.com/events/resolve-2023
http://www.adgm.com/


 

 

 للتواصل من قبل املؤسسات اإلعالمية: 

 سيمون هيلز 

 رئيس منطقة الشرق األوسط

 شركة إدملان سميث فيلد 

  973 50 971+1173جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 
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