يستضيف مجموعة من رائدات العمل القانوني في الدولة

"أبوظبي العالمي" ينظم منتدى "الإماراتيات في القطاع القانوني" في
يوم المرأة الإماراتية
أبوظبي 28 ،أغسطس  :2017ينظم سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي،
فعالية خاصة للاحتفاء بإنجازات المرأة بشكل عام ،والمرأة الإماراتية العاملة في القطاعات القانونية
والمؤسسية والمالية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل خاص ،وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة
الإماراتية الذي يصادف يوم  28أغسطس ،حيث ينظم السوق منتدى حواري تحت عنوان "الإماراتيات
في القطاع القانوني" بمشاركة مجموعة من رائدات العمل القانوني في الدولة.
ونجحت دولة الإمارات في تحقيق سمعة دولية طيبة والعديد من الانجازات الاقتصادية المميزة،
بفضل اتباعها لأفضل الممارسات القانونية والقضائية العالمية ،حيث شهدت الدولة على مدار
السنوات الماضية تنامي أعداد الطالبات الإماراتيات الدارسات للتخصصات القانونية والنساء
العاملات في المجال القانوني في الدولة.
وتضم الفعالية الاحتفالية لسوق أبوظبي العالمي ،تنظيم جلسة حوارية مفتوحة بمشاركة مجموعة
من النساء الإماراتيات المبدعات في عملهن بالقطاع القانوني اللواتي يم ّثلن قدواتٍ ملهمة ونماذج
متميزة في مجالهن مثل سعادة القاضية عائشة سعيد عبيد المحرمي ،وسعادة القاضية اليازية
الحمادي من دائرة القضاء في أبوظبي ،والسيدة لبنى قاسم ،المستشار القانوني العام لمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني ،والسيدة فاطمة القبيسي ،أول سيدة إماراتية تتخرج من كلية الحقوق في
جامعة "هارفارد" العريقة ،والشريك القانوني الأول في هيئة أبوظبي للاستثمار ،والسيدة ليندا فيتز
ألان ،أمين السجل والرئيس التنفيذي ل محاكم سوق أبوظبي العالمي ،وغيرهن من رائدات العمل
القانوني في الدولة.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ،بأن
رأس المال البشري يمثل عامل تطوير هام لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي اقتصاد وسوق
يقدر المساهمة الكبيرة للمرأة الإماراتية ويدرك دورها
مالي عالمي ،وأن سوق أبوظبي العالمي
ّ
الفعال في دعم التطور المستمر للدولة ،مؤكداً على الالتزام الراسخ لسوق أبوظبي العالمي كمركز
مالي دولي في تهيئة بيئة العمل الحيوية والمتكاملة التي تستقطب الكفاءات المهنية المتميزة وتتيح
لها فرص ومجالات عديدة لخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق التنمية والنجاح المستمرين للمجتمع
المالي في أبوظبي.
وقالت ليندا فيتز ألان ،أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي ،بأن العمل مع
العديد من النساء الإماراتيات المتميزات في القطاع القانوني واللواتي يشكّلن الجيل القادم من
المهنيات أصحاب الانجازات المتعددة ،شكل مصدر الهام كبير ،مؤكد ًة على التزام محاكم سوق
أبوظبي العالمي بمواصلة العمل لتأهيل وإعداد جيل مبدع من قادة المستقبل في القطاعات
القضائية والقانونية والمالية في أبوظبي ودولة الإمارات.

وفي تعليق المشاركات في الفعالية حول يوم المرأة الإماراتية ودورهن الملهم في مجال عملهن،
ق الت لبنى القاسم ،المستشار القانوني العام لمجموعة الإمارات دبي الوطني" :لقد اتخذت مساراً
مهنياً لم يكن مطروقاً بكثرة في الماضي ،ومع ذلك فإن الخوف من المجهول لم يحد أبداً من عزيمتي
على تحقيق النجاح ،وسعيت لتمهيد الطريق للنساء اللواتي يمضين من بعدي في المسار القانوني،
واليوم أنا فخورة برؤية أعداد متزايدة من النساء المنضمات لهذا القطاع .ولقد حرصت دوماً على بذل
أفضل الجهود وتكريس جزء كبير من حياتي للعمل في مهن قانونية مختلفة ،كما أمضيت  20عاماً
في محاولة تحسين الصورة المرسومة عن المرأة العاملة في القطاع القانوني ،وصورة المرأة عموماً
في الشرق الأوسط بما يرتقي بنظرتنا للجنس البشري".
وأضافت ،فاطمة القبيسي ،أول سيدة إماراتية تتخرج من كلية الحقوق في جامعة "هارفارد" العريقة،
والمستشار القانوني الأول في هيئة أبوظبي للاستثمار" :قررت دراسة القانون ليس لمجرد أن أصبح
محامية ،بل لأكون مساهماً فعالاً في الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام .وأدركت أن القانون والثقافة
الوطن ية أمران مترابطان ،بحيث لا يمكن لأحدهما تجاوز الآخر ،كما يتحركان بوتيرة متناسقة .وبشكل
عام ،لا يمكن تحرير الطاقات الكامنة في المجتمع إلا عندما نمنح أعضاءه حرية السعي وبذل الجهد
لتحقيق التميز".
وقالت منى الصايغ ،المستشار القانوني في شركة الإمارات" :أنصح جميع الإماراتيات بأن يتذكرن
دوماً بأنهن يمثلن دولة الإمارات فيما يفعلنه وفي كيفية فعلهن لذلك".
وقالت شيماء البرغوثي ،المستشار القانوني في مكتب "باكر آند ماكنزي حبيب الملا"" :هناك دوماً
العديد من القيود من حولنا ،ولكن في بعض الأحيان تكون أعظم القيود التي نوجهها هي تلك القيود
التي نصنعها بأنفسنا".
وأضافت ،علياء الملا ،المستشار القانوني في مكتب "باكر آند ماكنزي حبيب الملا"" :يبعث الاحتفال
بيوم المرأة الإماراتية الأمل في نفوس جميع النساء اللواتي يعشن في أرض الإمارات ،ويذكرهن بأن
يلتزمن دوماً بتحقيق أهدافهن وأن يواصلن العمل بكل جد لتحويلها لواقع ملموس".
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي وجه الدعوة لكافة المؤسسات العاملة في جزيرة الماريه ،وكافة طلبة
القانون الدارسين في مختلف جامعات أبوظبي ودولة الإمارات ،وأعضاء المجتمع القانوني في الدولة
لحضور فعالية منتدى "الإماراتيات في القطاع القانوني" التي ينظمها في مربعة سوق أبوظبي
العالمي للاحتفاء بالإماراتيات الرواد في مختلف القطاعات القانونية والقضائية.
 انتهى –ملاحظات للسادة المحررين:
جدول أعمال فعالية "الإماراتيات في القطاع القانوني"
المكان :مسرح سوق أبوظبي العالمي
الزمان 11 – 9 :صباحاً ،الاثنين  28أغسطس 2017
 9:00صباحاً
 9:30صباحاً

استقبال الضيوف والافطار
كلمة الترحيب :ليندا فيتز ألان ،أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي
كلمة رئيسية :لبنى القاسم ،المستشار القانوني العام لمجموعة الإمارات دبي الوطني
الجلسة الأولى:
 سعادة القاضية عائشة سعيد عبيد المحرمي



 10:30صباحا ً

 11:00صباحا ً

وسعادة القاضية اليازية الحمادي

مدير الجلسة :لبنى القاسم ،المستشار القانوني العام لمجموعة الإمارات دبي الوطني
الجلسة الثانية:
 منى الصايغ ،المستشار القانوني في شركة الإمارات
 فاطمة القبيسي ،المستشار القانوني الأول في هيئة أبوظبي للاستثمار
 أروى الراشدي ،المستشار القانوني في مجلس أبوظبي للاستثمار
 علياء الفلاسي ،المستشار القانوني في مبادلة للاستثمار
 شيماء البرغوثي ،مستشار قانوني في مكتب باكر آند ماكنزي حبيب الملا
مدير الجلسة :ليندا فيتز ألان ،أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي
استقبال في القاعة الرئيسة لسوق أبوظبي العالمي

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في
المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال
موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد
للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من
العالميُ ،
الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون
الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع
مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار (1.14
كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول
مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"،
ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل ،حيث
تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة
أبوظبي.
ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com

للاستفسارات الإعلامية ،يرجى التواصل مع:
راشد محمد الشعالي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :
البريد الإلكترونيrashid.shaali@adgm.com :
ميرنا حجازي
رقم الهاتف+971 2 3338 888 :

mirna.hijazi@adgm.com :البريد الإلكتروني

